
Uit: clubblad Citroën ID/DS Nederland, jr-nr: 14-2 , (maart 1992), bladvolgnr: 117 
 

 
Uit het Duitse tijdschrift "Motor Klassik" bleek me dat er in Duitsland al pogingen worden gedaan om Citroëns te 
voorzien van een geregelde katalysator. Iets voor een clubenquête op een evenement?  
         B.G. PEKELHARING.  
 
Ervaringen van leden en/of techneuten over de DS in combinatie met een katalysator, ontving de redaktie tot op 
dit moment nog nimmer. Wie durft?(red.)  
 
 
Uit: clubblad Citroën ID/DS club Nederland, jr-nr: 14-5, (juni 1992), bladvolgnr: 120 
 

Gedurende de laatste jaren is het probleem milieu steeds 
meer in het middelpunt van de belangstelling gekomen. 
Ook al zien de Zwitsers niet alles even scherp, op dit ge-
bied lopen zij in Europa voorop.  
 
Een katalysatorplicht bestaat hier al sinds 1986 en sinds 
enige tijd hebben sommige politici het erover vanaf 1995 
auto’s zonder katalysator niet meer toe te laten tot het 
verkeer, of een strafbelasting in te voeren.  
 
Of dit nu juist is, of dit soort plannen een kans van slagen 
hebben, wil ik hier niet ter discussie stellen, een feit is dat 
dit soort gedachten een zekere populariteit onder de be-
volking genieten en dat profilerings-hongerige politici 
daar maar al te graag op in willen spelen. Tevens hoort 
men steeds meer stemmen die de beschikbaarheid van 
loodhoudende benzine over een paar jaar ter discussie 
stellen. 
 

 
In dit kader hebben wij 
ons bij de DS-Club Zwit-
serland sinds anderhalf 
jaar uitvoerig met het ka-
talysator-probleem bezig 
gehouden. 
 
Het resultaat was de om-
bouw van een DS 23 I.E. 
met verschillende delen 
van een CX injectie-
motor tot loodvrij met 
geregelde katalysator. 
 
De cilinderkop werd op 
loodvrij omgebouwd en 
met behulp van de mo-
derne CX elektronica 
werd de regeling van de 
lambdasonde onder con-
trole gebracht. 
 
 
Deze verandering werd door Markus Scharowski, de voorzitter van onze Club, op de auto van een van de be-
stuursleden uitgevoerd, waardoor we het gehele proces goed konden volgen en omdat met deze auto normaal 
gereden werd, hebben we nu na 18.000 km ook een beeld over de betrouwbaarheid. 
 



De ervaring is zeer positief en het gedrag van de 
auto is eerder beter dan met de originele uitrus-
ting. 
Over deze auto is al eerder door Jan de Lange ge-
schreven, zodat ik eigenlijk naar het volgende pro-
bleem door wil, namelijk de auto's die met een car-
burateur zijn uitgerust. 
 
 
Tot nu toe was voor deze autocategorie geen op-
lossing. Het ombouwen van carburateur tot inspui-
ter is mogelijk, maar alleen voor bepaalde motoren 
en niet altijd even gemakkelijk met het oog op de 
autoriteiten, die dit soort veranderingen niet altijd 
en overal toelaten. 
 
Een paar maanden geleden hoorden wij van ver-
schillende projecten in Duitsland waar de firma 

Paul Wurm GmbH een geregelde katalysator met lambdasonde voor carburateurauto's aanbood. 
 
Toen in Duitse tijdschriften over deze katalysator 
en toepassingen in Citroëns werd geschreven, 
met name over een Traction Avant 11 BN en een 
DSuper, hebben wij met de eigenaar van de DS, 
Martin Kraut, contact opgenomen. 
 
De auto met al 175.000 km op de teller was van 
tevoren door een normale beurt gegaan waarbij 
men de stroomverdeler en de bougiekabels had 
vervangen. 
 
De resultaten na de inbouw van de katalysator 
waren uitstekend! De meetresultaten waren 14,3 
gram CO en 1,6 gram HC en NOX volgens de 
ECE-methode. 
 
De ECE-regeling is de op het ogenblik in Duits-
land geldende regeling, de nog strengere US 83 
regeling is hier nog niet gehaald en men moet misschien in de gaten houden dat die regeling vroeg of laat ook in 
Europa van kracht wordt. In Zwitserland is dit al het geval. Dit vooral met het oog op eventuele belastingvoorde-
len. De loodvrije benzine en de veel schonere uitlaatgassen heeft men natuurlijk al! 
 
Nadat Martin Kraut een paar weken met de auto gereden had, hebben wij opnieuw contact opgenomen om het 
geheel uitvoerig door te spreken. De Duitsers zijn van mening dat alle DSsen met loodvrije benzine gereden kun-
nen worden, zij het ook dat de injectiemotoren eerder de loodvrije octaan 98 nodig hebben, waarbij ook zij van 
mening zijn dat als men al een cilinderkop reviseert, deze dan ook meteen op loodvrij ombouwt. 
 
De bougiekabels worden bij voorkeur door die met koperkern vervangen om onregelmatige ontsteking te voor-
komen, De ontstoringsweerstanden bouwt men tussen kabel en verdeelkap in. 
 
De eigenlijke katalysatorinbouw volgt nu i.p.v. de flexibele pijp, waarbij een bestaande BMW-katalysator gebruikt 
wordt, de lambdasonde wordt ook in het katalysatorhuis geschroefd. 
 
Aan de carburateur wordt niets veranderd, deze wordt alleen iets vetter ingesteld. De motor werkt als een pomp 
en dit wordt benut om extra lucht aan te zuigen die via een langs de carburateur lopende bypass aan het meng-
sel toegevoegd wordt. Deze bypass regelt de juiste lucht/ benzine-verhouding nl. lambda 1. In de bypass zit een 
kleine stelmotor die daarvoor verantwoordelijk is en die zijn bevelen krijgt van een elektronisch regelelement, die 
weer door de lambdasonde met informatie gevoed wordt. 
 



De inbouw is vrij eenvoudig uit te voeren en vereist nauwelijks veranderingen aan de auto. De inbouwtijd be-
draagt ongeveer 2 dagen, kost ongeveer f 3.000,–, zorgt voor een meerverbruik, door het iets vetter instellen, 
van rond 3% en de auto loopt eerder beter dan slechter! 

 
In Zwitserland gaan we 
een auto met carbu-
rateur met zo'n Wurm 
katalysator uitrusten 
om zelf ervaringen op 
te doen. In de loop van 
de zomer zal het waar-
schijnlijk zover zijn, zo-
dat ik jullie tegen het 
einde van het jaar uit-
voerig kan berichten 
over de dan opgedane 
ervaringen. Tot dan en 
veel rijplezier, groeten, 
 
HERMAN MAAS 
BESTUURSLID DS CLUB 
ZWITSERLAND 
 

 
 
 
Uit: clubblad Citroën ID/DS Nederland, jr-nr: 16-8, (oktober 1994), bladvolgnr: 142 
 
WETENSWAARDIGHEDEN OVER KATALYSATOREN, UITLAATGASSEN & MILIEUBELEID  
 
Wettelijke aandacht voor auto-uitlaatgassen is er in Europa al sinds 1970. De industrie in de VS is in de jaren 70 
al geconfronteerd met eisen waaraan men met zuiver aanpassingen aan de motor niet meer kon worden vol-
daan. Op dat moment zag de chemische katalyse een kans en 
bood de katalytische nabehandeling aan als uitweg voor de 
moeilijkheden. Dat leidde tot de ontwikkeling van de zoge-
naamde driewegkatalysator. De eerste katalysatoren konden 
alleen oxyderen en daarmee de emissie beperken van kool-
monoxyde (CO) en onverbrande koolwaterstoffen (HC).  
 
Daar de problemen zich binnen het autovervoer zich voorna-
melijk toespitsen op verzuring door de uitstoot van stikstof-
oxyde (NOx) waren verdergaande maatregelen nodig.  
De driewegkatalysator kan zowel oxyderen als reduceren, mits 
de samenstelling van het uitlaatgas aan bepaalde voorwaar-
den voldoet. Onder vrijwel alle rijomstandigheden ontstaat een lage uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Dat 
lukt uitsluitend met behulp van een teruggekoppeld regelsysteem. Die terugkoppeling berust op de werkingvan 
een sensor (lambdasonde) die reageert op de aanwezige hoeveelheid zuurstof in het uitlaatgas. Dit is ook 
meteen het duurste onderdeel van de geregelde katalysator.  
 
In eerste instantie dacht men goedkoper te kunnen doen door het regelsysteem weg te laten: de zogenaamde 
ongeregelde katalysator. Deze zou oxyderen tijdens constante belasting (waarbij het inlaatmengsel arm is) en 
reduceren tijdens het accelereren (als het inlaatmengsel rijk is). Er werden EG-eisen geformuleerd die eind jaren 
tachtig van kracht zouden worden en die voor kleine auto's het gebruik van een ongeregelde katalysator en voor 
grotere auto's een geregelde driewegkatalysator noodzakelijk maakten. In Nederland en Duitsland werd de aan-
schaf van dit soort auto's gestimuleerd door middel van subsidies. Uit daarop volgend onderzoek breek dat de 
ongeregelde katalysator slechts beperkt of zelfs af en toe niet werkte, omdat zo'n systeem buitengewoon gevoe-
lig was voor een correcte afstelling van de motor. Daardoor werd enkel de geregelde driewegkatalysator gesti-
muleerd. Per januari 1993 is deze regeling ook stopgezet omdat de verkoop van nieuwe auto's met ingebouwde 
katalysator inmiddels verplicht is geworden.  



Na 80.000 kilometer (de wettelijk gestelde grens) dient het apparaat nog aan de eisen te blijven voldoen. Daar 
staat tegenover dat een uitval van katalysator zeer zeldzaam is gebleken. Als er sprake is van overschrijding van 
de wettelijke norm, dan is dit bijna altijd toe te schrijven aan storingen in het regelsysteem daar omheen, of zo-
als ook is voorgekomen door een gebrek aan onderhoud. Bij een zelfdiagnose systeem met geheugen wordt, zo-
dra zich een storing voordoet aan een elektrisch of elektronisch onderdeel van het systeem, de bestuurder ge-
waarschuwd. De garage is in staat de storing snel weer te verhelpen omdat het geheugen van de elektronische 
regel eenheid vastgelegd heeft waar de fout zit. 
 
De bestanddelen van uitlaatgassen en hun effecten. 
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen (benzine, LPG, diesel) worden afhankelijk van het toerental, de be-
lasting en de constructie van de motor de volgende stoffen geproduceerd:  
 
Koolwaterstoffen  
(HC) ruiken onaangenaam (aroma-achtige geur). Sommige verbindingen, zoals aldehyden, zijn prikkelend voor 
de slijmvliezen van de ogen en de ademhalingsorganen. Koolwaterstoffen zijn medeverantwoordelijk voor smog-
vorming.  Zware koolwaterstofverbindingen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) zoals benzeen, 
worden als kankerverwekkend beschouwd. HC is niet verbrande brandstof en ontstaat in de motor door het ont-
breken van een bougievonk, het niet starten van de verbranding bij te arm of rijk mengsel. Ook in benzine en 
olie zitten veel PAK's die bij een open carterontluchting in het milieu terecht kunnen komen. De HC-waarde bij 
uitlaatgasanalyse wordt uitgedrukt in ppm (parts per million).  
 
Stikstofoxyden 
(NO en NO2 bestaan uit het reuk- en kleurloze stikstofmonoxyde en het roodbruine stikstofdioxyde dat de adem-
ha- lingsorganen prikkelt en/of beschadigd. In een motor kunnen temperaturen bereikt worden van 2500 celsius. 
Hierbij gaat stikstof uit de lucht reageren met de zuurstof en ontstaan stikstofoxyden. Samen met onder andere 
zwaveldioxyde is het de oorzaak van smog en zure regen. De stikstofoxyden kan in de lucht of in de bodem rea-
geren met water tot salpeterzuur (HNO3),  wat een verzurend effect op bodems en wateren in onder andere Ne-
derland en Scandinavië heeft gehad. Enkele effecten van zure regen zijn een verminderde groei en opbrengst 
van landbouwgewassen en wat nog erger is, het verdwijnen van de uitgebreidheid aan plantensoorten, die er 
van nature voorkomen. Ook de fauna wordt niet ontzien, amfibiëeneieren beschimmelen, zuurstofopname bij vis-
sen wordt aangetast waardoor dezetwee grote groepen af zijn genomen. Hierdoor wordt het menu voor vogels, 
reptielen en zoogdieren kleiner. Daarnaast tast het ook 'dingen' aan waaronder de lak van auto's. Het verkeer is 
verantwoordelijk voor ongeveer tweederde van de totale NOx produktie.  
Koolmonoxyde  
Koolmonoxyde is een kleur- en reukloos gas dat zeer giftig is. Via de longen verbindt CO zich 200 tot 300 maal 
sneller dan zuurstof aan de rode bloedlichaampjes waardoor hersen- en hartbeschadiging op kan treden. Bij on-
volledige verbranding ontstaat geen kooldioxyde maar koolmonoxyde, dat giftig is.  
 
Kooldioxyde  
Kooldioxyde is een reuk- en kleurloos gas en komt ook voor in het uitademingsprodukt van mens en dier en komt 
in de lucht terecht. Planten nemen het op en zetten het om tot zuurstof. Over de schadelijkheid van CO2 als 
'broeikasgas: bestaat nog veel twijfel zodat er tot nu nog geen wetgeving voor is.  
 
Zwaveldioxyde  
Zwaveldioxyde wordt vooral door dieselmotoren gevormd omdat er ongeveer tienmaal zoveel zwavel in de 
brandstof zit. Samen met stikstofoxyden is zwaveldioxyde een oorzaak van zure regen en smog. In vochtige lucht 
of in de bodem kan hieruit zwavelzuur (H2S04) gevormd worden.  
 
Lood 
Lood is een zwaar metaal dat aan benzine wordt toegevoegd om de klopvastheid te verbeteren. Loodoxyden zijn 
schadelijk (giftig) voor zowel mens, plant en dier. Bij mensen tast het bij bepaalde concentraties het zenuwstelsel 
aan en schaadt de hersenontwikkeling. Het rijden op loodvrije benzine is een eenvoudige ingreep om dergelijke 
risico's te voorkomen.  
 
Vaste deeltjes  
Vaste deeltjes zoals roet en as zijn gevaarlijk omdat ze PAK's bevatten.  
Misschien lijkt de produktie van schadelijke gassen per voertuig niet zo groot, maar als we naar de totale produk-
tie van het gehele Nederlandse personenwagenpark (waaronder onze favoriete Snoek), dat gemiddeld 80 miljard 
kilometers over de Nederlandse wegen rijdt, dan worden de gevolgen wel duidelijk. Effecten ontstaan snel in een 
land als dat van ons, waar industrie en verkeer een klein oppervlak zeer intensief gebruiken. Het grote nadeel dat 



zich bij de milieuproblematiek voordoet is dat veranderingen in de samenstelling van flora en fauna voornamelijk 
voor specialisten zichtbaar zijn. Dit door de uitgebreidheid en complexiteit van structuur en functies waaruit ver-
schillende typen natuur zijn opgebouwd.  
 
Het milieubeleid  
Op nationaal gebied is er de afgelopen jaren op intensieve wijze gewerkt aan de totstandkoming van milieudoel-
stellingen. Deze zijn onder andere weergegeven in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV; be-
leidsnota van de minister van Verkeer en Waterstaat) en in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP I en II;  notitie 
van de ministers van VROM, Economische Zaken, Landbouw en Visserij en Verkeer en Waterstaat).  
Het beleid is gericht op het terugdringen van de automobiliteit. Voor wat betreft de concrete vormgeving van het 
beleid komen maatregelen in beeld zoals accijnsverhoging voor brandstoffen, in combinatie met een verhoging 
van de motorrijtuigenbelasting. Het beleid richt zich verder op spitstoeslagen en -aansluitend- rekeningrijden, ta-
riefdifferentiatie van de belasting op personenauto's en motorrijwielen  
(BPM) en de motorrijtuigenbelasting (MRB), aanscherping van de Europese normstelling voor NOx en geluid. Tot 
op heden zijn er geen taakstellingen voor CO2 en verstoring van (natuur)gebieden. Het aanvullend beleid richt 
zich onder andere op:  
1. beïnvloeding van het aankoopgedrag (dat steeds meer neigt naar grotere en zwaardere voertuigen) primair 

via Europeseregelgeving ter beperking van de CO2-emissies van voertuigen;  
2. maatregelen ter beïnvloeding van het rijgedrag, met name gericht op de snelheidsbeperking (snelheidsbe- 

grenzers);  
3. invoering van het spitsvignet, gevolgd door andere vormen van rekeningrijden, om te komen tot beperking 

van de groei van het autoverkeer en bevordering van de bereikbaarheid;  
4. benutting van het bestaande fiscale instrumentarium, bijvoorbeeld voor het terugdringen van het privége-

bruik van de zakenauto en woon-werkverkeer;  
5. uitbreiding van de periodieke milieukeuring van personenauto's zodat deze beter aansluit bij de emissie-eisen 

die gelden voor nieuwe auto's;  
6. eventuele extra maatregelen, afhankelijk van de resultaten van onderzoek naar de toepassing van nieuwe 

schone, stille en zuinige voertuigtechnologiëen en brandstofkwaliteiten (bv. alternatieve brandstoffen en 
voertuigen met een emissie-uitstoot van nagenoeg nul (Citroën Citella));  

7. extra aandacht voor het terugdringen van het toenemende aandeel van het sociaal-recreatieve verkeer.  
Met deze doelstellingen zal het ministerie voor de komende vier jaar aan de slag gaan. Wat voor een concrete 
maatregelen hieruit zullen komen, zal gedurende die vier jaar duidelijk worden. Het beleid is zo opgesteld dat het 
alle kanten op kan gaan. De emissie-eisen waar het beleid zich op richt zijn echter zo streng, dat de kans dat de 
overheid zich ook op het huidige wagenpark gaat richten (incluis Citroën DS) -weliswaar klein- maar niet on-
denkbaar is. 
Wettelijke normen zijn in een wet of een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB's) vastgelegd en zijn bindend 
voor iedereen. Taakstellingen zijn milieudoelstellingen per sector, zoals bijvoorbeeld de sector personenauto's. 
Met de huidige vooruitzichten en normen, zal er in het jaar 2000 een tekort zijn tussen milieudoelstelling en de 
werkelijke uitstoot (milieutekort) van NOx. De mobiele bronnen leveren daarbij een significante bijdrage. Er zal 
door effectgerichte maatregelen (bij de auto's zelf) worden getracht onherstelbare schade te voorkomen.  
 
Werking van de geregelde katalysator  
De werkelijke hoeveelheid lucht die de motor aangezogen 
heeft, gedeeld door de theoretisch benodigde hoeveelheid 
lucht, wordt aangegeven door de luchtovermaatfactor lambda. 
Wanneer het inlaatmengsel chemisch correct is, is er sprake 
van lambda1. Bij meer lucht (arm mengsel) wordt lambda gro-
ter dan 1.`Wanneer we de uitstoot van de verschillende stof-
fen nu uitzetten tégen de lambda dan krijgen we de volgende 
figuur: .  
 
Zoals uit figuur 1 te zien is, heeft de auto het grootste ver- 
mogen als er ongeveer 10% te weinig lucht is (lambda is 0,9). 
Het brandstofverbruik is het laagst als er ongeveer 10% teveel 
lucht is, dus als lambda 1,1 is.  
Kijken we naar de uitlaatgassamenstelling dan zien we dat er 
een probleem is: als we weinig van het ene produkt willen 
hebben dan is er veel van een ander. Wat we ook doen er be-
staat geen ideale lucht-brandstofverhouding waarbij aan alle 
wensen wordt voldaan.  



In een uitlaatgaskatalysator worden schadelijke stoffen door middel van scheikundige reacties bij hoge tempera-
tuur omgezet in onschadelijke stoffen. Om deze scheikundige reacties te laten plaatsvinden wordt gebruik ge-
maakt van katalysatoren. Een katalysator is een stof die twee functies kan vervullen. Ten eerste kan hij een 
scheikundige reactie tot stand brengen. Ten tweede kan hij een bestaande reactie versnellen of vertragen. In 
beide gevallen wordt de kataIysator zelf niet verbruikt bij de reacties, maar enkel gebruikt om de reacties op 
gang te brengen.  
 
De bouw  
Als katalysator worden er bij de reiniging van uitlaat-
gassen edelmetalen zoals platina (Pt), rhodium (Rh) en 
palladium (Pd) gebruikt. Deze edelmetalen zijn aange-
bracht in een hechtingslaag op een drager die ervoor 
zorgt dat er zoveel mogelijk gas in contact met de me-
talen komt. Platina en palladium zorgen voornamelijk 
voor de oxyderende reactie, rhodium voor de reduce-
rende.  
 
De drager, die van keramiek of metaal is uitgevoerd in 
een honingraatstrucuur, wordt in een metalen huis be-
vestigd zodat het tussen het uitlaatsysteem ingebouwd 
kan worden. Met een lambdasonde wordt de brand-
stofverhouding in de uitlaat gemeten, vlak voor de ka-
talysator, waarna het een elektrisch signaal afgeeft zodat de ideale lucht-benzine verhouding kan worden aange-
past.  
 
De processen  
Het schadelijke CO, HC en NOx worden in de driewegkatalysator als volgt omgezet. Van de NOx wordt een zuur-
stof onttrokken (reduceren) zodat er onschadelijk N2 en 02 overblijft. De vrijkomende 02 wordt gebruikt om de 
CO en HC te verbranden (oxyderen) tot C02 en H20. Het omzettingsrendement geeft aan hoe goed de reacties 
plaatsvinden.  
 
De volgende reacties treden op: 
1. Koolmonoxyde en zuurstof worden omgezet in kooIstofdioxyde. 2 CO + 1 02 -> 2 C02  
2. Koolwaterstoffen (benzineresten en PAK's) worden tezamen met zuurstof omgezet in koolstofdioxyde en wa-

ter. CxHy + 02 -> C02 + H2O  
3. Stikstofmonoxyde wordt tezamen met koolmonoxyde omgezet in onschadelijk stikstofgas (de atmosfeer be-

vat 80% stikstofgas) en koolstofdioxyde. 2 NO + 2 CO -> N2 + 2 C02 
 

Bij een juiste afmeting van de katalysator en, de juis-
te mengverhouding (lambda = 1 ), kunnen meer dan 
90% van de schadelijke gassen omgezet worden in 
onschadelijke. De hier onderstaande tabel geeft aan 
wat de effecten op de uitstoot van uitlaatgassen bij 
de verschillende brandstoftypen met en zonder kata-
lysatortoepassing.  
 
Een katalysator kan soms voor de produktie van 
zwavelwaterstof (H2S) zorgen, een naar rotte eieren 
ruikend gas. Door nauwkeuriger samenstellen van 
het katalysatormateriaal, wijzigingen aan de lambda 
regeling en vermindering van de hoeveelheid zwavel 
in benzine, is de door zwavel veroorzaakte stank al 
minder bij tegenwoordige katalysatoren.  

 



De lambdasonde: 
De chemische reacties zijn pas optimaal als de lucht-brandstofverhouding goed is. De modernste uitvoering is de 
geregelde driewegkatalysator. Geregeld wil zeggen dat er een lambdaregeling aanwezig is, drieweg dat er drie 
stoffen worden omgezet (CO, HC, NOx). De lambdasonde reageert zeer fijngevoelig op zuurstofspanningen bo-
ven en onder de waarde 1. Het grote voordeel van de sonde is dat bij lambda = 1 een zeer duidelijk signaal-
sprong plaatsvindt (zie figuur 3).  

     Spanningskarakterestiek van de lambdasonde 
FIGUUR 3  
Bij een te hoge spanning (0,8 V) is het mengsel te 
rijk en bij een te lage spanning (0,2 V) is het meng-
sel te arm. Omdat het even duurt voordat een ver-
andering van de lucht-benzine verhouding door de 
lambdasonde wordt vastgesteld, de zogenaamde 
'dode tijd' in de motor, kan het regelen niet continu 
gebeuren. 
Het gebeurt bij lage toerentallen ongeveer zestig 
maal per minuut, dus met een frequentie van 1 Hz, 
Bij een toenemend toerental neemt ook de frequen-
tie van de lambdaregeling toe (ongeveer 2 tot 3 
Hz).  
Het regelsysteem werkt als volgt:  
de elektronische geregelde carburateur of inspuiting 
stelt een bepaalde lucht-benzine verhouding in aan 
de hand van de in het geheugen opgeslagen waar-
den. De motor verbrandt het mengsel en produ-
ceert daarbij uitlaatgassen in een bepaalde verhou-
ding. De sonde in de uitlaat bepaalt de lucht-HC 
verhouding en als deze afwijkt van de gewenste 
ideale waarde, past de elektronische regeleenheid de hoeveelheid lucht aan. Daardoor verandert de lucht-
benzine verhouding waarna de sonde opnieuw vaststelt of de correctie voor de juiste samenstelling heeft ge-
zorgd. Zo niet dan wordt de hele cyclus opnieuw gestart.  
Als het mengsel iets te arm staat, wordt de zuurstof die dan aanwezig is voor een deel opgeslagen in het materi-
aal van de katalysator. Na enige tijd wordt de motor iets te rijk afgesteld waardoor de NOx wordt gereduceerd, 
terwijl de zuurstof die vrijkomt de HC en CO oxydeert. Pas boven de 350 graden celsius ontstaat een bruikbaar 
spanningssignaal (30-60 seconden na het starten). Door een verwarmde sonde te gebruiken kan deze tijd nog 
verkort worden tot 20-25 seconden.  
Ook kan een tweede lambdasonde achter de katalysator worden geplaatst, hetgeen voor een nog nauwkeurigere 
afstemming zorgt. Auto's met een V-motor (Citroën SM) moeten zelfs twee sondes hebben. Bij ongeregelde kata-
lysator is de lambdasonde weggelaten. Dit geeft een omzetting van de schadelijke stoffen van ongeveer 50%.  
 
De voorwaarden: 
Lood zal de goede werking van de katalysator belemmeren. Ruwweg geschat zal bij twee tankvullingen loodhou-
dende benzine het omzettingsrendement van de katalysator met de helft verminderen. De lood-oxyde die ge-
vormd wordt, zal de edelmetalen in de katalysator met een laagje afschermen van de uitlaatgassen. Het verhaal 
achter het gebruik van ongelode benzine is reeds besproken (La Bombe 131 en 132). Daarnaast zal een hoog 
olieverbruik, wat een aantal van onze DSsen waarschijnlijk wel hebben, de katalysator vervuilen. Bij lange ritten 
neemt dit effect af.  
Als iemand naar een land gaat waar geen loodvrije benzine is, blijkt het soms mogelijk om een zogenaamde va-
kantiesetje te monteren, waarbij het gedeelte waar de katalysator normaal zit, door een pijp wordt vervangen en 
de sonde door een stop. 
De tegendruk in het uitlaatsysteem mag niet te hoog oplopen. Bij een hoge tegendruk krijgt de motor het moei-
lijk om de uitlaatgassen kwijt te raken met als gevolg te hoge temperaturen van de uitlaatkleppen en de zuigers. 
Ook het brandstofverbruik stijgt omdat er verbrande uitlaatgassen achterblijven in de cilinder die de vulling met 
vers mengsel in de weg zitten, waardoor de verbranding slechter verloopt. De stromingsweerstand van de kata-
lysator moet dus zijn aangepast aan het vermogen van de motor, want het geleverde vermogen hangt nauw sa-
men met het luchtverbruik.  
Door metaalslijpsel uit roestende uitlaten en vuildeeltjes wordt de hechtingslaag (wash-coat) als het ware ge-
zandstraald waardoor ook de microscopisch kleine deeltjes edelmetalen kunnen losraken. Daarom mag de bin-
nenkant van het uitlaatsysteem niet roesten (wat nog al eens voorkomt bij onze oude uitlaatpijpen) en moet de 



motor in een “goede” conditie verkeren. Een onvoldoende werking van de luchtfilter zal voor veel slijtagedeeltjes 
zorgen, evenals het optreden van storing in de verbranding bij een hoog toerental (loodvrije benzine). 
Als tijdens het rijden een bougie uitvalt, zal bij het naverbranden van het mengsel in de katalysator zoveel warm-
te vrijkomen dat de keramische drager zeer snel smelt. Wat nogal eens tot oververhitting leidt is het overschake-
len van benzine naar LPG bij hoge snelheid. Bij een hoge snelheid is de temperatuur van de katalysator toch al 
erg hoog, waardoor een verkeerd mengsel tijdens overschakelen al kan leiden tot defecten. 
 
Bij een te rijk mengsel begint de katalysator aan de achterzijde te verbranden en bij een arm mengsel aan de 
voorzijde. In het verleden waren ontstekingsproblemen bij mechanisch contactpuntgestuurde systemen, zoals bij 
de DS, en mengverhoudingsproblemen bij eenvoudige carburators ook oorzaken van defecten. De problemen 
met de mengverhouding kwamen voor bij katalysatoren die het luchtbrandstofmengsel aanpassen met een varia-
tie in de hoeveelheid ingespoten benzine. De DS-Wurm katalysator varieert de luchthoeveelheid en levert daar-
mee minder probIemen in de exacte afstelling van de lucht-brandstof verhouding.  
 
      RAOUL ZONNENBERG  
 
 
Eveneens uit clubblad Citroën ID/DS club Nederland, jr-nr: 16-8, (okt 1994), volgbladnr: 142 
 
Eind 1991 verscheen van de Hydraulische Presse, het clubblad van de Deutsche DS Club e.V, een "Ionderheft". 
Dit nummer stond geheel in het teken van de geregelde katalalysator van Paul Wurm, speciaal voor de DS ont-
wikkeld.  
Er waren verschillende motieven voor het idee de Ds van een geregelde katalysator te voorzien. Dáar was na-
tuurlijk het ideële motief. Een serie DS produceert nu eenmaal veel schadelijke koolmonoxyden (CO) en koolwa-
terstoffen (HC). Daarnaast waren toentertijd in Duitsland subsidies beschikbaar voor "schone" auto's. Verder be-
taalden schone auto's minder motorrijtuigenbelasting. En tenslotte: Bij smogalarm mochten Dssen, voorzien van 
een smogsticker gewoon blijven rijden. Voor diegenen die de Ds als dagelijks vervoer gebruiken in Duitsland, een 
belangrijk argument om de auto uit te rusten met een geregelde katalysator.  
 
Sindsdien is de katalysator-Ds in Duitsland aan het rollen gekomen. Oók de discussie in hoeverre inbouw van een 
katalysator de originaliteit van een (semi-)klassiek voertuig aantast. Duidelijk is in ieder geval wel dat de Wurm 
katalysator, met uitzondering van de onder de motorkap zichtbare luchtbypass op het schutbord en de katalysa-
tor (tussen uitlaatspruitstuk en dwarsdemper), er nagenoeg niets aan de auto te zien is. De katalysatoroperatie 
laat veel minder sporen na, dan de in Nederland nog steeds populaire LPG- installatie. Deze brandstof zal nog 
meer "liefhebbers" krijgen, nu de overheid besloten heeft dat houderschapsvrije auto's, zonder extra kosten op 
LPG mogen rijden. Inmiddels rijden in Duitsland meer dan honderd Snoeken probleemloos met een geregelde ka-
talysator.  
 
Onderstaand verhaal is een bewerking van eerder genoemd artikel, want sinds 1991 is er natuurlijk een en ander 
verbeterd aan de techniek en uitvoering. Het katalysatorpakket wordt geleverd door de fa. Wurm in Stuttgart. 
Het adres en telefoonnumer: staan op het einde van dit artikel afgedrukt. Daar kan je de katalysator laten in-
bouwen, maar een goede DS-specialist moet dit ook kunnen. In hoeverre de Citroën ID/DS Club Nederland het 
katalysatorpakket kan gaan leveren en technische ondersteuning zal bieden, is op dit moment nog niet duidelijk. 
Voor een deel is dit natuurlijk afhankelijk van de Nederlandse belangstelling. Het pakket kost tussen de 2.600 en 
2.800 Duitse Marken, maar het verstandigst is het voor de katalysatorset en montage zo'n 3.000 Marken te re-
serveren, daar bij de inbouwaltijd iets tegen kan zitten. Overigens, de Duitse DS-Club heeft een zeer goed club-
magazine, met veel nuttige informatie en veel aandacht voor de techniek van de DS en ID. Wellicht een reden 
om lid te worden van deze vereniging? Het adres van de Duitse DS-club vindt je achter dit verhaal. 
 
Welke D-modellen zijn geschikt voor een katalysator?  
Om te beginnen verwijs ik voor wat betreft het loodvrij 
rijden met een DS naar de clubbladen met de nummers 
132 en 133 (Superbenzine, een loden last) van het vorige 
jaar. Technisch gezien is het toepassen van de Wurm-
katalysator probleemloos mogelijk bij alle korte slag mo-
toren, gebouwd vanaf april 1967. Dit ongeacht of het 
een handgeschakelde bak, halfautomaat of volautomaat 
betreft. 
Vanaf deze produktiedatum is er namelijk een vacuüm-
pijpje aanwezig in het inlaatspruitstuk, dat de inbouw 



van de katalysatorset aanzienlijk vereenvoudigt (afbeelding 1 ). De injectiemodellen zijn niet geschikt voor in-
bouw van de geregelde Wurm-katalysator. In Zwitserland zijn wel enige injectie-modellen uitgerust met een ge-
regelde katalysator. Dat wil zeggen, het oude (DS)injectiesysteem wordt verwijderd en vervangen door de CX-
injectie met CX-katalysator van de modellen vanaf 1988.  
 
Voor de korte slagmotoren geproduceerd tussen september 1965 en maart 1967 kan er een flens doorgepast 
worden tussen inlaatspruitstuk en carburateur. In deze flens wordt dan het vacuumpijpje gemonteerd. Hierover 
later meer. Een andere mogelijkheid is het oude inlaatspruitstuk te vervangen door een later type met een vacu-
umpijpje.  
In principe functioneert het Wurm-systeem natuurlijk ook bij een lange slagmotor (in Duitsland heeft men met 
succes een katalysator bij een Traction Avant ingebouwd). Alleen moet er worden bekeken, hoe een en ander  zo 
slim mogelijk kan worden ingebouwd.  
 
Is het type geschikt, wat zijn dan verdere technische voorwaarden?   
Ben je van plan je DS of ID met een geregelde katalysator te voorzien, koop dan eerst een jerrycan! Vul deze 
met loodvrije benzine (tenminste als je tot dusverre loodhoudend gereden hebt). Tank dan tenminste drie maal-
loodvrij en rij de tank evenzovele keren echt helemaal leeg. Dit is de enige manier om al het lood uit het brand-
stofsysteem te krijgen. Eventueel achtergebleven loodresten in de benzine zouden de katalysator kunnen be-
schadigen. Dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn.  
Een ander gevaar voor de katalysator is een slechte ontsteking. Daardoor komt onverbrande benzine in de kata-
lysator terecht, om daar te ontbranden. Dit kan tot oververhitting en beschadiging van de katalysator leiden. De 
boosdoeners zijn hier met name de verdeler en de bougiekabels.  
 
De standaard gemonteerde ontstoorde bougiekabels (met koolvezelkern) zijn in het algemeen nogal kwetsbaar, 
zeker als ze wat ouder zijn. Ze kunnen het best vervangen worden door kabels met een 
koperkern, die ook in rood leverbaar zijn. Zorg voor een ontstoorde weerstand tussen 
kabels en verdelerkap.  
Het verdelerhuis hoeft pas bij een kilometerstand van boven de 100.000 km gewan-
trouwd te worden. Als je speling in de as kunt constateren, dan is hij niet meer geschikt. 
Waarschijnlijk liep de motor sowieso al onregelmatig, dan is het nu tijd voor een nieuw 
exemplaar. In principe kan ieder verdelerhuis worden getest op de testbank.  
De curve die de testbank levert dient overeen te komen met de originele specificaties 
(afbeelding 2 en 3). In de meeste gevallen zal het advies zijn een nieuw verdelerhuis aan 
te schaffen (kosten ca. f 300,--). Wees voorzichtig met gereviseerde exem. plaren. Vraag 
om de bijbehorende curve en vergelijk deze met de originele specificaties. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De bobine is slechts zelden de oorzaak van ontstekingsprobIemen. Vernieuwen kan geen kwaad, maar is niet 
noodzakelijk. Het is zinvol om te letten op de goede toestand van de contactpunten, condensator en bougies. 
Deze moeten in topconditie verkeren. 
 
Hoewel de Duitsers dit niet doen, is het misschien raadzaam de auto van een elektronische ontsteking te voor-
zien. Want bij de contactgestuurde ontsteking met bobine (zoals bij de DS) slijten de contactpunten altijd in. Dit 
leidt weer tot "overslaan" waardoor pieken in de uitlaatgassamenstelling ontstaan, die de katalysator kunnen be-
schadigen, Feit blijft: hoe beter de afstelling, hoe schoner de motor. 
 
Controleer dus de ontsteking als ook de klepspeling. Verder is het van belang dat de compressie van de 4 cylin-
ders zoveel mogelijk gelijk zijn. Dus even laten testen en kijken of de zuigerveren niet lekken; bij goede korte 
slagmotoren bedraagt de compressie tussen de 11 en 14 bar. De kritieke grens ligt bij 10 bar. Een lekke zuiger-
veer leidt tot het meeverbranden van de motorolie. Daar kan de katalysator slecht tegen. Het olieverbruik mag 
derhalve zeker niet hoger zijn dan een halve liter per 1.000 km, aldus de Hydraulische Presse. Ik vind dit nog 
tamelijk veel en zou eerder één liter per 5.000 km. aanhouden.  
 
De carburateur behoort in een goede conditie te verkeren. Een gereviseerde carburateur is natuurlijk altijd beter, 
want het afstellen wordt gemakkelijker en het zorgt voor een lager benzineverbruik. Dat het luchtfilter goed 
schoon moet zijn behoeft geen betoog.  
 
Tenslotte: de uitlaat mag absoluut niet lek zijn. Want dan krijgt de Lambda-sonde een verkeerde waarde voorge-
schoteld, waardoor de regeling niet goed functioneert. Samengevat kan gesteld worden dat een goed onderhou- 
den auto aan alle voorwaarden voor de montage van een geregelde katalysator voldoet. De gebreken die je 
alsnog ontdekt, omdat je een katalysator wilt (laten) inbouwen, had je immers toch al willen verhelpen.  
 



INBOUW De Duitse wet schrijft voor dat de inbouw van een katalysa- tor door een erkend bedrijf wordt uitge-
voerd. Dit om de subsidies en smogsticker met de bijbehorende ontheffingen te verkrijgen. De Nederlandse situ-
atie schrijft in deze niets voor, eenvoudig omdat er geen voorschriften en subsidies zijn. 
 
Uitlaatzijde  
In ieder geval zijn de noodzakelijke veran-
deringen aan de auto verrassend mini-
maal! Te beginnen met de katalysator 
zelf. Deze vervangt de flexibele pijp (foto 
1 en afbeelding 4). 
 
Op het uitlaatspruitstuk moet een flens 
gelast worden, waarop de katalysatorpijp-
past. In het verleden hebben de Duitsers 
dit gedeelte niet aangepast, maar het 
bleek dat de zaak snel kon breken, van-
daar deze verstevigde bevestiging. De rest 
van de uitlaat, een gewone of van roestvrij staal, hoeft niet aangepast te worden. 

 
Het katalysatorhuis is niet van roestvrij staal. Dit is ook 
niet nodig omdat het door de eigen warmte-produktie 
niet roestgevoelig is.  
 
Om de katalysator te kunnen monteren moeten de bout-
jes (7 mm) waarmee aan weerszijde de 1e dwarsdemper 
is gemonteerd verwijderd te worden. De pot (inmiddels 
los) moet iets naar achteren geschoven worden. Zoveel 
dat de flexibele pijp verwijderd kan worden. De katalysa-

tor wordt gemonteerd in plaats van de flexibele pijp. De opening voor de Lambda-sonde moet dan onder, rechts-
voor zitten. Gebruik een goede afdichtpasta. 
 
Het is een groot voordeel dat alles gangbaar blijft en weer (onbeschadigd) gedemonteerd kan worden. Trouwens 
als je toch binnen niet al te lange tijd aan een nieuwe uitlaat toe bent, vervang dan gelijk het hele systeem.  
In het schroefdraadgat (rechtsonder) kan nu de Lambda-sonde gemonteerd worden. De kabelboom wordt aan 
de Lambdasonde bevestigd. De sonde zelf wordt elektrisch verwarmd, opdat de katalysator sneller gaat werken.  
 
Daarnaast is er een aansluiting voor de meetsignalen. De katalysator werkt (als alles is ingebouwd) na inschake-
len van het contact, reeds na 40 seconden.  
Het kabelboompje wordt dan door één van de (afwaterings-)gaten aan de bijrijderszijde van de bodem naar bin-
nen geleid. Om het doorvoeren van de kabel te vergemakkelijken kan het gat tot 25 mm vergroot worden; wie 
graag friemelt kan het ook zo laten. Wat betreft de afvoer van uitlaatgassen is nu alles klaar. 
 
Inlaatzijde  
Aan de inlaatzijde moet de lucht-bypass worden 
gemaakt. Bovendien een met door het luchtfilter 
gefilterde lucht. 
Het is optisch gezien de minst opvallende oplos-
sing, om in het ovale gedeelte van het luchtfilter-
deksel (waaraan de rubberen slang naar de carbu-
rateur gemonteerd zit) te voorzien van een pijpje 
(zie afbeelding 5). 
 
Via dit pijpje en een aan te sluiten slang, wordt op 
deze manier voorzien in de aanvoer van gefilterde lucht. 
Dit te maken pijpje moet een buiten diameter hebben van 12 mm. Tot dusverre hebben de Duitse DS-rijders het 
pijpje aan het luchtfilterdeksel vast gesoldeerd. 
Tevens is dit de gelegenheid om het luchtfilter van een nieuwe laklaag te voorzien (bijbehorende stickers in het 
clubmagazijn verkrijgbaar).  
 



Vanaf dit pijpje gaat een aan te sluiten slang het regelventiel (regelklep) van lucht voorzien. Dit regelventiel 
wordt achter het luchtfilter op het schutbord gemonteerd (zie foto 2) met parkers en een ring. Het gáatje voor 
de parkers is al aanwezig. 
 
Vanaf het regelventiel volgt het uitgaande 
slangetje, de warm waterslang naar de 
carburateur. Het luchtslangetje wordt met 
drie snelsluitstripjes aan de waterslang 
vastgezet. 
Het luchtslangetje kan nu aan het vacu-
umpijpje in het inlaatspruitstuk bevestigd 
(zie afbeelding 1 ).  

 
Hieraan is een dwarsverbinding voor de carterontluchting aangebracht. Deze dwarsverbinding wordt door middel 
van een schroef of bout afgesloten, want die hebben we niet meer nodig.  
Wanneer je het pijpje van de dwarsverbinding demonteert, zul je merken dat deze bijna altijd verstopt is. Voor 
diegenen die geen katalysator op hun DS monteren, dit pijpje moet weer gangbaar gemaakt worden omdat het 
aanzuigsysteem (van de carterdampen) op deze doorlaat berekend is. In het andere geval neemt de katalysator-
regeling de aanvullende luchttoevoer over.  
 
Opdat de motor voldoende geregelde lucht kan krijgen, wordt het vacuümpijpje tot 3,5 mm opgeboord. Hierop 
schuif je een kort stukje kunststof slang om tot de noodzakelijke buitendiameter van 12 mm te komen. Nu kun je 
de luchtslang aan het inlaatspruitstuk monteren en vastzetten (N.B. eenmaal het vacuümpijpje opgeboord, kan 
niet meer met de auto worden gereden). Tot zover de inlaat/aanzuigkant.  
 
Elektronica en bekabeling  
Op het regelventiel wordt er een draadboom aangeslo-
ten die naar het kastje met de besturingselektronica 
loopt. Dit kastje kan met dubbelzijdig klevende tape 
aan de onderkant van het dashboard vastgezet worden 
(zie afbeelding 6). 
De kabel kan via het gat in de carrosserie, die bedoeld 
is voor de kabelboom van de injectiemoddellen. Dat 
gat zit onder het Franse typeplaatje, naast de ruitewis-
sermotor. Dit plaatje kun je eenvoudig weglaten; het 
heeft voor de Nederlandse identificatie van het voer-
tuig geen waarde. 
Je kunt het type-plaatje ook iets verderop, achter het 
luchtfilter op het schutbord monteren (zie foto 2 / zie 
hierboven). Daar zijn al gaatjes op de juiste onderlinge 
afstand aanwezig.  
 
De kabel (vanaf het regelventiel) wordt aldus naar binnen in de wagen geleid en daar met het kastje met de be-
sturings-elektronica verbonden. Evenals de kabel naar de Lambdasonde. Als voeding voor dit geheel worden de 
stekkerverbindingen die bij ingeschakeld contact stroom naar de ruitewissermotor doorlaten, uit elkaar genomen 
en een draad afgetapt. Tevens wordt bij één van de voorhanden zijnde M-5 boutjes een massaverbinding ge-
maakt.  
 
Verder moet de elektronica voorzien worden van een stuur-impuls vanaf de bobine. Hiervoor wordt parallel aan 
de verwarmingsslang een draad naar de bobine getrokken en daar aan klem nr. 1 vastgezet (onderbrekerskant). 
Een andere kabel met een ronde "vrouwtjes"-stekker wordt parallel aan voornoemde kabel gemonteerd voor 
eventuele testen/afstellingen. Nu wordt de carburateur met behulp van een CO-meetkast afgesteld, dat het 
mengsel zóveel verrijkt, dat de motor met ingeschakelde regeling niet smoort.  



Het is duidelijk dat de veranderingen aan het voertuig minimaal zijn, veel minder dan bijvoorbeeld bij een LPG-
DS. Het inbouwen is niet moeilijk en kan, mits bij goed gangbare bouten en moeren in circa twee tot vier uur ge-
realiseerd worde". Daarmee blijven ook de kosten binnen de perken.  
 
Bijzonderheden  
Nog een paar bijzonderheden. Het beschreven vacuümpijpje aan het inlaatspruitstuk bevindt zich op alle D-
modellen vanaf april 1967. In de overzichten van de onderdelenboeken vindt je het terug onder nr. 1 D 5 412 
043 E (D X 132-95).  
 
Voor auto's van september 1965 tot maart 1967 (DS) of van september 1966 tot maart 1967 (ID) zijn er twee 
mogelijkheden. Of men vervangt het inlaatspruitstuk door een nieuwer type. Met name bij halfautomaten bete-
kent dit nogal wat sleutelwerk. 
Of je monteert tussen carburateur en inlaatspruitstuk een (tussen-)flens met daarin het betreffende vacuümpijp-
je. Hiervoor moet de carburateur verwijderd worden, langere tapeinden in het spruitstuk worden gemaakt en 
vervolgens de carburateurbediening aangepast worden. Ook hier zijn de halfautomaten in het nadeel omdat met 
dezelfde afstand de koppelingsregelaar "verhoogd" moet worden (als de tussenflens gebruikt wordt). Behoorlijk 
wat gesleutel.  
 
Om nog een keer terug te komen op de carterventila-
tieslang, waarvan de 'dwarsverbinding naar het in-
laatspruitstuk werd geblokkeerd: het kunststof T -stuk 
kan men demonteren en door een kunststoffen pijpje 
vervangen, zoals dat tussen de ontluchtingsslang en de 
rubberenmof tussen carburateur en luchtfilterdeksel 
wordt gebruikt. Eén en ander ziet er dan wat eleganter 
uit (D X 132-69) (afbeelding 7). 
 
Bij de injectiemodellen zal de inbouw van een geregel-
de katalysator op de beschreven manier niet mogelijk 
zijn. Dit is inherent aan dit systeem. Bij het inspuitsys-
teem van de DS bevindt zich de drukvoeler, die door 
meting de hoeveelheid in te spuiten brandstof bepaalt, 
in het aanzuigtraject. Het is onmogelijk deze te passe-
ren en later in het traject te "vermageren". Overigens, mocht de regelelektronica eens uitvallen, dan kan een-
voudig de stekkerverbinding naar het regelventiel losgetrokken worden. Dan sluit het ventiel vanzelf (geen paral-
lellucht c.q. verarming); de auto loopt dan meteen ongeregelde katalysator. Dit levert geen schade op voor mo-
tor en katalysator.  
 
NEDERLANDSE BEWERKING: ROB HOEN. Met dank aan Martin Kraut, initiator van de DS-katalysator, Paul lick-
hardt & Bert Loois  
FOTO'S & ILLUSTRATIES: MARTIN KRAUT  
 
Onderdelenlijst  
- 1 Wurm-katalysator  
-  1 elektronisch regelapparaat  
- 1 elektronisch regelventiel (-klep) 
- 1 Lambdasonde (verwarmd) + 1 bijbehorende kabelboom  
- 1 kabelboom van regelapparatuur naar Lambdasonde 
- 1 isolatieplaat 40 x 25 cm (zelfklevend) 1 verkleinset voor de tankvulopening  
- 1 sticker "loodvrij" (voor op de benzineklep) 
- 1 sticker "mit geregeltem Wurm-Katalysator" (voor op de achterruit)  
- 1 gewapende slang (zwart) met binnendiameter 11 mm, lengte 40 cm  
- 1 gewapende slang (zwart) met binnendiameter 11 mm, lengte 65 cm  
- 1 aftap-vlakke stekker, 6,3 mm  
- 1 aftap-ronde stekker 4 mm  
- 2 kabelpijpjes, doorsnede 25 mm  
- 2 ronde stekkers (vrouwtjes), 6,3 mm  
- 1 vlakke stekker (vrouwtje), 4 mm  
- 1 kabelschoenoog  
- 4 slangklemmen (doorsnede 20 mm)  



- 4 snelsluitstripjes 
- 1 parker met ring  
- 1 pijpje, buitendiameter 12 mm, lengte 40 mm  
- 1 slangetje, binnendiameter 6 mm, lengte 20 mm 
- Dubbelzijdige tape  
- 1 aanpassing van het uitlaatspruitstuk (flens)  
- 1 aangepaste flexibele uitlaatpijp, met daartussen de katalysator  
 
Adressen  
DS Club Deutschland e.V.  
M. Kraut (vice voorzitter/red. Hydraulische Presse) Wermerthauser Strasse 9, 0-35085 Ebsdorfergrund  
Tel. (00) 49 6407 8207/ Fax. (00) 49 6407 8435. Kosten lidmaatschap: DM 140,-- per jaar  
 
Paul Wurm, Am Wildbadle 4 ,0-70329 Stuttgart. Tel. (00) 49 711 420071 / Fax. (00) 49 711 420073  
 
 
 
Eveneens uit clubblad Citroën ID/DS club Nederland, nr: 16-8, (okt 1994), bladvolgnr: 142 
 

 
Het Duitse tijdschrift MOTOR KLASSIK wijdde in het nummer van november 1992 een artikel aan 
het verschijnsel klassiekers met en zonder katalysator. Het betrof een vergelijkende test met twee 
DSsen en twee Mercedessen van het type 230 SL. Met uw welnemen wordt het laatstgenoemde 
merk buiten beschouwing gelaten.  
 
In Duitsland is het thema "klassiekers met katalysator" in de oldtimerwereld een bron van discussie. Uit het oog-
punt van milieubescherming zou men -ook zonder wettelijk dwingende bepalingen- de uitstoot van schadelijke 
uitlaatgassen zoveel als mogelijk moeten reduceren. Aan de andere kant zou de katalysator de originaliteit van 
de auto aantasten, de auto zou langzamer worden, door de aanpassingen aan de uitlaat zou de auto anders 
gaan klinken (door wijziging van de uitlaatgassen-afvoer) en de motor zou schade oplopen, als gevolg van de 
loodvrije benzine.  
Intussen zijn in Duitsland meer dan honderd Snoeken van een geregelde katalysator voorzien. Hoe zit dat nu met 
die verschillen, die zoals de Duitse critici beweren, zoveel nadelen met zich mee zouden brengen. Getest werden 
een Citroën DSuper (1973) met geregelde Wurm-katalysator en een Citroën DSpécial (1974) zonder katalysator. 
Beide auto's zijn uitgerust met dezelfde motor (98 DIN PK). De DSuper had op het moment van de test reeds 
13.000 km met de katalysator afgelegd.  

Bij stationair toerental leverde de auto met 
katalysator geen grammetje koolmonoxyde 
(CO): 0,00 procent. Koolwaterstof (HC) 
bleef steken op 30 ppm (parts per million).  
 
De DS zonder katalysator verraste met een 
lage, maar sterk schommelende CO-waarde 
van rond de 1 procent. De HC-waarde was 
echter geweldig hoog, namelijk 1.000 tot 
1.100 ppm. Dit duidde op een ongecontro-
leerde vermagering van het mengsel, ver-
oorzaakt door een lekkage in het aanzuig-

traject. Dit werd bevestigd toen de gasklep van de carburateur met olie gesmeerd werd waarmee de lekkage tij-
delijk bedwongen werd: de CO-waarde steeg naar 3,0 procent, de HC-waarde daalde naar 700 ppm.  
Wat tijdens deze test opviel, was dat het stationair toerental dat bij de katalysator-DS varieerde tussen de 800 en 
1.000 toeren per minuut. Verantwoordelijk hiervoor is de Lambda- regeling, die via het bypass-ventiel voortdu-
rend de samenstelling van het brandstofmengsel reguleert. 
 



Cijfers zijn echter maar cijfers, zo vonden de Duitse 
testers. Verschillen zouden dan toch tijdens het rijden 
te merken zijn? De auto's kregen een testtraject van 
200 km af te leggen. Met uitzondering van de schom-
melingen in het “stationair toerental” was niets aan de 
katalysator-DS te merken. De eigenaar van deze auto 
stelde ook dat de auto, na ombouw, zuiniger geworden 
was. Ze gebruikte sindsdien één liter benzine minder 
per 100 km. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat 
de Lambda-regeling steeds voor een optimaal brand-
stofmengsel zorgt, waarmee de brandstof eenvoudig 
efficiënter verbrand wordt. De testrijders vonden dat 
beide auto's even snel waren, of nu het volle vermogen 
aangesproken werd of rustig over de weg gerold werd. 
Ook het geluid klonk hetzelfde. 
 
Hoe dan ook, subjectieve indrukken behoeven controle 
door onomkoopbare meetapparatuur. Om de auto's 
niet te zeer te belasten werd een vergelijkende elastici-
teitsmeting gedaan vanaf 50 km/u in de vierde versnel-
ling. Critici van de kat-ombouw stellen dat een derge-
lijke auto traag is. Inderdaad, de DS zonder katalxsator 
is sneller bij het optrekken van 50 naar 80 km/u: 0,7 seconde. Echter, er moet wel rekening gehouden worden 
dat de katalysator-DS met 90.000 km op de klok, vier maal zoveel kilometers achter de kiezen heeft als haar te-
genspeelster. Daarmee is de katalysator-versie zeker in het nadeel. Schokkend zijn de verschillen zeker niet.  
 
Tenslotte, het benzineverbruik. De katalysator-DS is inderdaad wat zuiniger als de serie-DS. Op 100 km verbruikt 
de katalysator-DS een half litertje minder. Maar volgens de eigenaren gebruikten beide Snoeken tijdens de test 
sowieso meer benzine dan gewoonlijk. De katalysator-DS zou normaal minder dan 10 liter per 100 km verbrui-
ken. Maar goed, tijdens de testrit moesten de Snoeken ook alle moeite doen om de andere testauto's (dat merk 
met die ster, weet u nog wel?) bij te houden...  
 
ROB HOEN  
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Wat doet de RDW met de DS met geregelde kataly sator. Mag je zomaar een dergelijk apparaat in 
je auto inbouwen ? De overheid zou de overheid niet zijn als daar geen regels voor bestonden.  
 
Die regels bestaan inderdaad, maar ze zijn van zeer algemene aard. Bovendien bestaan er geen concrete richtlij-
nen voor voertuigen die met terugwerkende kracht met een katalysator uitgerust worden. "Maar een DS met ge-
regelde katalysator, dat kan toch helemaal niet!" Dhr. van Ee, voorlichter van de RDW reageert verbaasd op mijn 
telefoontje.  
Waar het volgens Dhr. van Ee in feite op neer komt is het volgende. Per 1-1-1972 werd in Nederland de wettelij-
ke type-goedkeuring ingevoerd. Dat betekent dat auto's van na die datum iedere modificatie, zoals het gebruik 
van brede banden, uitgebouwde voorschermen, andere koplampen en dergelijke, feitelijk ter keuring aangebo-
den moet worden. Officieel dus ook een DS met katalysator.  
 
In de praktijk gebeurt dit niet of nauwelijks. De politie, de APK-keurmeester, ze bemoeien zich er niet mee. Dit in 
tegenstelling tot de Duitse situatie, waar men zich voor het plaatsen van een achterspoiler op een auto bij de 
TÜV melden moet. Bovendien wordt er in Duitsland streng gecontroleerd. Nu begrijp ik opeens waarom je juist in 
Nederland veel Kadetts en Golfs ziet, voorzien van (om het maar voorzichtig te zeggen) minder fraaie accessoi-
res, terwijl je die in het buitenland nauwelijks ziet; Dat zou verboden moeten worden. Pardon, het Is verboden.  
Officieus mag een DS van na 1-1-1972 dus van een katalysator voorzien worden, officieel moet de auto gekeurd 
worden. Voor een DS van vóór 1-1-1972 gelden geen regels. Volgens de wettelijke regels mogen dus alle Snoe-



ken van vóór die datum, zonder ambtelijke rompslomp met een katalysator uitgerust worden. Tot zover Dhr. van 
Ee.  
Toch was ik niet gerust. Dat gaat wel erg gemakkelijk. Zekerheidshalve gebeld met Dhr. Brinkman van de afde-
ling "personen-en complete bedrijfswagens" en hem geconfronteerd met de vraag of een DS met een katalysator 
uitgerust mag worden. Zijn antwoord was een eenvoudig nee. "Je verandert wat aan de auto en dat mag niet. 
Het bouwjaar doet niet ter zake, typegoedkeuring of niet". Ik vraag hem of ik mijn auto ook ter keuring moet 
aanbieden als ik een roestvrij stalen uitlaat op mijn auto monteer. "Jazeker, dat zijn de regels". Dhr. Brinkman 
zegt dat zij niets kunnen met een katalysator-DS, de auto komt niet meer overeen met de originele specificaties. 
Bovendien moet je eerst aantonen dat het ook werkt: de auto moet daarom een emissietest en een geluidstest 
doorstaan, omdat je wat aan de uitlaatgassen en uitlaat veranderd hebt. Tot zover Dhr. Brinkman.  
 
Verder gebeld met Dhr. Stokreef, afdeling "incidentele 
type goedkeuringen". Na van de verbazing bekomen te 
zijn bleek Dhr. Stokreef aanmerkelijk beter op de 
hoogte. 
In het kort komt het hierop neer. ledere afwijking van 
de type goedkeuring (ook afwijkingen van de originele 
specificaties van auto's van voor de invoering van de 
typegoedkeuring) is in principe niet toegestaan. Dus 
ook een roestvrijstalen uitlaat (al is dit in de praktijk 
natuurlijk niet te doen om dat allemaal te controleren). 
Dit is zo geregeld om afwijkingen aan het voertuig in 
de hand te kunnen houden, ook al komt het bijvoor-
beeld de veiligheid ten goede. Zo houdt de overheid al-
tijd het laatste woord. 
 
Maar zoals ik al eerder geschetst heb, wordt er niet of 
nauwelijks gecontroleerd. De type goedkeuring (1972) 
op zichzelf heeft geen waarde in de katalysatorkwestie. 
Voor alle auto's, ongeacht het bouwjaar, gelden ge-
luidseisen. Katalysator-DSsen van alle bouwjaren zou-
den dus een geluidstest moeten ondergaan. Auto's 
vanaf 1973 moeten zowel een geluidstest als een 
emissietest (uitlaatgas-analyse) ondergaan. Dit vanwe-
ge de APK-eis dat auto's vanaf dit bouwjaar een CO-
waarde lager dan 7 procent moeten hebben. Echter, de 
kans is zeer groot dat de RDW de (TÜV) rapporten van 
de Duitse DS-Club zal accepteren. Dit omdat de Duitse 
wettelijke eisen niet of nauwelijks verschillen van de 
Nederlandse. 
Op deel 1 van het Nederlandse kentekenbewijs komt 
dat te staan onder het kopje bijzonderheden (naast da-
tum eerste toelating, als het een ingevoerde auto betreft): uitgerust met geregelde katalysator. Zit de katalysator 
eenmaal op de auto en staat het op het kenteken vermeld, dan gelden bij de APK voor de betreffende auto na-
tuurlijk wel de strengere emissie-eisen.  
 
Wat nu te doen met dit alles. Op basis van bovenstaande mag aangenomen worden dat er zeer soepel met de 
katalysator-DS omgegaan zal worden. Dit omdat de overheid niet of nauwelijks toeziet op (marginale) afwijkin-
gen van de originele specificaties; temeer omdat er geen subsidies en belastingvoordelen mee gemoeid zijn. Het 
is misschien zelfs beter deze kwestie niet bij de RDW te melden. Ongetwijfeld zorgt dit voor veel administratieve 
rompslomp. De APK- keurmeester zal de auto in ieder geval nooit (mogen) afkeuren. Voor hem moet de uitlaat 
gewoon gasdicht zijn, goed vastzitten en de uitlaat moet het lawaai "behoorlijk" dempen. Zo staat het er letter-
lijk. Dus die katalysator kan eigenlijk gewoon gemonteerd worden:  
 
De Duitse RDW (TÜV) heeft inmiddels goedkeuring verleend (= TOV-Gutachten) voor alle D-typen vanaf model 
1965, dat wil zeggen, alleen de versies met carburateur (vanaf de D X 1 ). Rest alleen nog een Nederlands 
proefkonijn, die zijn katalysator-DS bij de RDW ter keuring aanbiedt.  
 



Heeft u interesse in de geregelde katalysator? U kunt zich bij ondergetekende aanmelden, dan bekijken we ver-
der in hoeverre het katalysator-pakket in Nederland leverbaar zal zijn. Tevens biedt dit de gelegenheid eens te 
inventariseren hoe Snoekminnend Nederland over de schone DS denkt. U kunt uw reacties sturen naar:  
St.janshovenstraat 193, 3572 RB Utrecht  
ROB HOEN  
 

 


