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Hoe schadelijk is lood
voor de katalysator?

Het is algemeen bekend dat tanken van loodhoudende
brandstof schadelijk is voor de katalysator. Meetgege·
vens die dat hard maken zijn er echter nauwelijks. Voor
AMT was dat reden een Mazda 323 met een geregelde

drieweg katalysator vele duizenden kilometers op lood·
houdende super te laten rijden. Op deze pagina's treft u

ons opmerkelijke verslag aan.
In eerste instantie lijkt dil on-
derzoek misschien van weinig
oetekerus. Hells in ons land

immers vrijwel onmogelijk om
met een katalysatorauto lood-
houdende brandstof Ie tanken
vanwege de sterk verkleinde
vulopening. Daarnaast is lood-
vrije benzine goedkoper dan
loodhoudende.

Wanneer we echler de ver-
krijgbaarheid van loodvrije
brandstof in de verre vakantie-
landen bekijken. wordt al snel
duidelijk dal zonder maatrege·

len de katalysator soms nood-
gedwongen vervuild raakt
door lood. Met die maatrege-
len bedoelen we de montage
van het zogenaamde 'vakan-
tiesetje , waarover straks
meer.

Guernsey en de Soviet-Unle.
Beperkt verkrijgbaar is deze
brandstof in Andorra. Bulga·
rije, de DDR. Griekenland.
Joegoslavië. Honqanje. Polen.
Portugal. Roemenië. Spanje
Tsiecboslowaki]e. Turkije en
l.Jsland De onwetende (of
slecht voorbereide) vakantie-
gange r, die met een katalysa-
torauto deze landen bezoekt.
wordt soms noodgedwongen

In het laboratorium van de HTS·
Autotechniek te Apeldoorn wer-
den de uillaatgasemlssies van de
op loodhoudende brandstol rij-
dende Mazda nauwgezet gevolgd.
Dat gebeurde op een vermogen·
stestbank. om In belaste toestand
bij diverse snelheden de uitlaat-
gassamenstelling vóór en ná de
katalysator te kunnen meten.

Verkrijgbaarheid loodvrij
Volgens onze informatie is
loodvrije brandstof niet ver-
krijgbaar in Cyprus. Malta.
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voor de keus gesteld loodhou-
dendebrandstof te tanken of
deauto te laten staan.

Ook zijn er landen waar
loodhoudende benzine goed-
koper is dan de loodvrije. Daar
lShet dus financieel aantrek-
keliJkom op loodhoudende
oenzme te rijden. Voorbeelden
zijnTurkije, Spanje, Joegosla-
viëen Andorra.

Vakantiesetje
Wietoch met een katalysator-
auo deze landen wil aandoen
doeter vetstandig aan vóór de
reisdoor de dealer een zoge-
naamd vakantiesetje te laten
monteren. De katalysator
wordt dan verwijderd en ver-
vangen door een simpele
lussenpijp. Ook de lambda-
sonde wordt gedemonteerd.
Deauto kan vervolgens pro-
bleemloos op loodhoudende
brandstof rijden.

In verband met de BVB
regeling moet de eigenaar van
deauto een vrijwaringsfor-
mulier ondertekenen, waarbij
dezeaansprakelijk wordt ge-
steld voor het betalen van de
BVB als de katalysator niet
bmnen drie maanden wordt te-
ruggeplaatst. Op deze manier
wordt voorkomen dat het ga·
ragebednjf de extra BVB moet
betalen, als de eigenaar niet
meer terugkomt om de kataly-
sator te laten monteren.

Overigens IS montage van
zo'n vakantlesetie niet bij elke
auto mogelijk. Soms vormt de
katalysator een integraal deel
van de uitlaat en is hij niet af-
zonderlijk te vervangen door
een tussenpijp

Cijlers wilzen uit dat zelden
een beroep wordt gedaan op
deze regeling. Slechts bij
3·5% van de katalysator-
auto's is aalt een vakantie-
setje geplaatst. Dit versterkt
ons vermoeden dat er in ons
land nogal wal auto's rondrij-
den met een door lood ver-
vuilde katalysator.

Schade door lood
Over de vraag of het tanken
van enkele tientallen liters
loodhoudende brandstof nu
wel of niet funest is voor de
kalalysator. verschillen de
meningen van 'deskundigen'
nogal. De één beweert dat
met tien liter de katalysator al
voor zijn leven is verwoest.
terwijl de ander weer meent
dat één of twee volle tanken
met loodhoudende benzine

Na 850 kilometer op loodhoudende brandstof te hebben gereden kon
met het zogenaamde 'plumbtesmo papier' een loodaanslag in de uitlaat
worden waargenomen. De katalysator voldeed op dat moment eehler
nog prima.

nog niet direct kwaad kan.
Het leek AMT een goede

zaak deze onbekendheid met
een degelijk onderzoek weg Ie
nemen. Voor de lest kozen we
een represenlatieve midden-
klasse auto in de vorm van
een Mazda 323 1.6i GLX met
geregelde drieweg katalysa-
tor, die Mazda-importeur Auto
Palace-de Binckhorst BV wel-
willend ter beschikking stelde.
Met deze auto werd door ons
doelbewust loodhoudende
superbenzine getankt met een
loodgehalte van 0,1 gram/liter.

Steeds werd een vast test-
parcours van 250 km lengte
gereden. Dit bestond uit een

deel stadstraject. binnenweg
en snelweg. Tussentijds on-
derging de auto uitgebreide
emissiemetingen op de rollen-
bank van de HTS-Autotech-
niek te Apeldoorn.

Onze aandacht richtte zich
vooral op de CO- en CH-emis-
sie. Deze werden evenals de
O2 en CO2 uitsloot zowel vóór
als ná de katalysator gemeten
om een beeld te krijgen van
het omzeIlingsrendement van
de katalysator. NOx-emissie is
niet gemeten vanwege de
moeilijke reproduceerbaar-
held van deze meting.

De metingen vonden plaats
bij verschillende testsnelhe-
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den (respectievelijk 50. 80.
100. 120 en 140 km/h). Tijdens
elke meting is tevens een test
gedaan met het zogenaamde
plumbtesmo papier waarmee
eenvoudig eventuele loodaan-
slag in de uitlaat aangetoond
kan worden.

Tot slot bevatte elke meet-
cyclus nog een meting van het
lambdagetal en de regelspan-
ning van de lambdasensor.

Verslag van de test
De uitkomsten van de metin-
gen wekten bij ons alom ver-
oazinq. Na 1000 km gereden
te hebben. dat zijn dus twee
volle tanks met loodhoudende
benzine. was in het omzet-
tingsrendement van CO en CH
nog geen verandering Ie be-
speuren. De grafieken laten
dat zien.

We zijn vervolgens conse-
quent doorgegaan met de
test. Na maar liefst 3500 km
bleek de katalysator nog altijd
92 % van de CO u itstoot om te
zetten. De omzetting van CH
was ondertussen wel flink ver-
minderd. Na de eerste 1000
kilometer daalde het CH om-
zettingsrendement langzaam
maar zeker van 80 naar 30%.

Omdat we erg graag wilden
weten bij welk kilometrage hel
lood zijn tol zou eisen voor wat
betrett de CO omzetting werd
het onderzoek versneld voort-
gezet. Vanaf 3500 kilometer
(verbruik van 270 liter lood-
houdende superbenzine) zijn
we de aula vol gaan tanken
met een 'pseudo' Joegoslavi-
sche benzine met een zeer
hoge loodconcentratie van 0,6
gram/liter. Een hogere lood-
concentratie komt volgens
onze Informatie niet In Europa
voor. Met deze benzine werd
nog eens 1000 km gereden.

Tot onze verwondering was
zelfs deze forse hoeveelheid
lood nog niet voldoende om de
CO omzeiling neemenswaar-
dig te verminderen. Na 4500
kilometer werd nog altijd ruim
85 % van de CO emissie ern-
gezet. Het hoge loodgehalte
van de Joegoslavische ben-
zine had voor wat betreu de
CH omzetting een snellere
achteruitgang van de kataly
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sator tot gevolg. De CH orn-
zetling nam verder af tot iets
boven de 10%.

Dat de loodaanslag vooral
de CH omzetting beïnvloedt.
en In veel mindere mate de
omzettmg van CO heeft een
aantalooorzaken. CO rea-
geert veel gemakkelijker met
een stof dan CH. Tevens blijkt
dat ook een melaaloxyde (dus
ook loodoxyde) een zekere ka-
talytische werking bezit. die
bij het gemakkelijk reaqe-
rende CO sterker IS dan bij de
omzetting van CH.

Loodindicator
Het oiurnbtesmo-oaoler. dal in
de werkplaats dienst kan doen
als loodmdicator en ook in
Duitsland bi) de Tüv-keuring
wordt gebruikt. gaf pas na 850
kilometer (verbruik van 70 üter
benzine) een verkleuring te
zien. De katalysator functio-
neerde op dat moment echter
nog volkomen normaal, zodat
het afkeuren van de kat op ba-
SiS van de verkleuring van het
loodpapier enigzins bedenke-
lijk is.

Na de Ieslis de door lood ver-
vuilde katalysalor opengewerkt
en chemisch ondenocht. Hierbij
bleek dal het voorsle keramisch
deel van de katalysator gemid-
deld 35 gewicht procenten aan
loodol(yde bevatte, in het achter-
ste deel was dat slechts 12 ge-
wichtsprocenten_ De loodvervuI-
ling concentreert zich dus duide-
lijk aan de voorzijde van de kataly-
sater.
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Met dit lambdaleslertje van fabri-
kant Ten kan heel eenvoudig het
functioneren van de lambdasen-
sor worden gevolgd_

Om de uitlaatgasemissies niet el-
leen achter, maarook vóór de ka-
talysator te kunnen meten Is door
ons een aparte meetaansluiting
gemaakt. Eigenlijk zou elke kata-
lysator·auto die standaard moe-
ten bezitten,

Invloed op lambdasensor
Zoals eerder genoemd is door
ons ook het functioneren van
de lambdasensor nauwgezet
gevolgd. Dankzij deze sensor
blijft het mengsel nauwkeurig
rond lambda ::: 1 schomme-
len. waardoor de katalysator
optimaal kan functioneren.

De Mazda 323 was uitge-
rust met een niet verwarmde
sonde. Na een koude start
duurde het 2 tot 2.5 minuut
voordat de sensor begon te
werken. Dat was bij een uit-
laattemperatuur van ongeveer
200°C. We waren benieuwd
in hoeverre ook de tarnbda-
sensor Invloed ondervindl van
de loodaanslag en minder
nauwkeurig gaat runenone-
ren.

Tijdens de test bleek dat
naarmate de loodaanslag toe-
nam maximum en minimum
sensorspanning langzaam at-
namen. De maximum span-
ning nam relatief sterker af,
waardoor ook het spannings-
verschil tussen de maximum
en de minimum waarde ver-
minderde.

Opvallend was ook dal de
op en neergaande lijn van hel
sinusvormige sensofsignaal
steeds minder steil verliep. In
één van de grafieken elders
op deze bladzijden is het qe-
meten spanningsverschil als
functie van de gereden kilo-
meters uitgezet. De lang-
durige rijtest op loodhoudende
benzine leidde overigens nog
niet tot het uitvallen van het
sensorsignaal. wel was het
signaal minder nauwkeurig
dan aan het begin van de lest

Na de test is bij kilorneter-
stand 4500 de vervuilde lamb-
dasensor vervangen door een
nieuw exemplaar. De lambda-
regeling functioneerde direct
weer optimaal. Lambda oen-
delde weer maal om 1 heen.
wat ook te zien was aan de
led's voor rijk. middel en arm.
Het CO aanbod vóór de kataly-
sator nam iets af omdat weer
op de 'onqinere' brandstof
Euro loodvrij werd gereden in
plaats van de pseudo Joego-
slavische benzine.

Géén paniek
De uitkomsten van dit onder-
zoek laten zien dat de automo-
bilist die onverhoopt enkele
tientallen liters loodhoudende
brandstof tankt zich niet direct
zorgen hoeft te maken over
het functioneren van de kata
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De katalysator is ze-
onherstelbaar bescha-
willen we met deze

natuurlijk niet het
van loodhoudende
in een katalysator-

propageren.
s is gebleken dat de

OIVI""",HI,,,, in de katalysator
de omzetting van

nvArhr:~nrlIA koolwaterstoffen
••..•.•"I••••••nt. Zelfs na onze in-

test, waarbij 3500
op Nederlandse

U;!UUU~II:lf1~lt:super en 1000

. Dealers en ook Importeurs
worden regelmatig geconfron-
teerd met kapotte of niet meer
functionerende katalysatoren.
Als mogelijk oorzaken werden
genoemd: loodhoudend tan-

Ondanks het lang·
durlg rijden op
loodhoudende ben·
zlne Is In hel geme-
ten CO·percentage
ná de katalysator
nauwelijks een ver·
hoging te bespeu·
ren. Ook het tanken
,an de 'pseudo'
Joegoslavische
benzine met een
hoge concentratie
lood had weinig In·
vloed.

Na 4500 kllomat8f
op loodhoudende
benzine wist de ka·
talysator nog altijd
ruim 85"10VIn de
CO-uH&toot om te
ZêUen. Voor wat be-
treft de CO omzet·
tlng ,oldeed de ka·
talysator dan ook
nog uitstekend.

Nal000 kllomatar
nam hat gemeten
CH·percentage n6
de katalysatOf'
langzaam toe. Dui·
delijk Is dat lood·
vervulling vooral In·
,Ioed heeft op de
CH omzeUlng en In.,..1 mindere mate
op de CO omzet·
tlng. Dit pielt voor
een milieukeuring
waarbij 6ók CH ga-
meten wordt.

Gedurende de ear·
stel000kllometer
op loodhoudende
benzine werd nog
altijd ruim 70% ,an
de tH·ultstoot om·
gezet. Daarna nam
de omzetting ••
graad langzaam
maar zeker af. Hat
tanken van de
'pseudo' Joegosla·
,Ische benzine (bIJ
3500 kilometer) ver·
snelde het proces.

Door de Ioodverwl·
ling nHmt de maxi·
mum lambdasen-
sorspannlng lang·
zaam at en ook het
verschil In maxI-
mum en minimum
waarde. De sensor
gaat trager reage-
ren, al functlo·
neerde deze aan
het eind van onze
test nog steeds
naar behoren •
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keurd en vervangen op grond
van verkleuring van het lood-
strookje, slechte uitlaatgas·
emissie enlof het rammelen
van de katalysator .

Uil de vaak slecht onder-
bouwde en technisch onjuiste
antwoorden is het ons duide-
lijk geworden dat er rond het
fenomeen 'katalysator' nog
veel onbekendheid bestaat.
De controle op de werking van
katalysator en lambda regeling
wordt veelal nagelalen of niet
Juist uitgevoerd. Hel wordt
dan ook tijd dat de kennis op
dit gebied wordt bijgespijkerd.
Ook AMT zal u daarom regel·
matig van informatie blijven
voorzien.

De Mazda rijdt overigens weer
'milieu·vriendelljk' rond. Na
afloop van deze bijzondere
test is door ons een nieuwe
katalysator en lambdasensor
gemonteerd. De originele ka-
talysator kost f 1595,68 excl.
BTW en zonder montage, de
lambdasensor f 355,80. U
doet er dus verstandig aan
een dergelijke lest niet zelf uil
Ie voeren.

ken, haperende bougies, over-
verhitting, slechte verbran-
ding bij koude motor, defecte
lambdasonde, diesel tanken
en breken van het keramiek.
- Katalysatoren worden afga-
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