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We zijn in Friesland bij Ronald Morien BV op
 bezoek. Als een van de grote spelers in de
 aftermarket-levering van motoren en versnellings-
bakken zien zij de laatste jaren steeds meer
 motorschades langskomen. Vaak ten gevolge van
vervuilde olie. Bert Pennock, manager autorepara-
tie bij Morien, vertelt ons zijn bevindingen. 
“We zien steeds meer auto’s met kleine dieselmo-
toren binnenkomen met flinke motorschade. De
1.6 HDi van PSA doet het erg goed wat dat
 betreft. Het probleem bij deze motor is dat de
 verstuiver gaat lekken door de slechte afdichting
van de brandplaatjes. Hierdoor ontstaat er
 koolafzetting die door de klepdekselpakking
wordt gedrukt. De motorolie vervuilt langzaam,
wat weer gevolgen heeft voor diverse onderde-
len. De oliepomp zelf vervuilt, maar ook de
 vacuümpomp bovenin de kop. Het grootste
 probleem is echter het fijnmazige filter in de
 olieleiding naar de turbo. Dat vervuilt waardoor
de turbo geen goede smering meer krijgt. De
 gevolgen zijn groot.”
Ok, een ontwerpfout in het 1.6 HDi-blok. Dat heb-
ben we vaker gehoord, maar wat kan Morien hier
aan doen? “Het probleem voorkomen kunnen we
niet, het op de juiste manier oplossen wel. Er zijn
gevallen bekend waarbij de dealer een nieuwe
turbo monteerde zoals de fabrikant voorschrijft.
Binnen twee dagen stond de auto weer in de
werkplaats. Opnieuw een defecte turbo. Ja, alles
was schoongemaakt, maar vaak wordt vergeten
dat er ijzerslijpsel in het motorblok achterblijft en
daar hebben wij de oplossing voor.” 

Spoelmachine uit Amerika
Ronald Morien schuift aan en vervolgt: “Ik was op
een beurs in Amerika en kwam daar de EST
 Envirolution tegen. Het was al jaren gebruikelijk
in Amerika om motoren met vloeistof door te
spoelen, het zogenaamde flushen. Zowel na
schade als preventief. In Nederland zien we vooral
bij de kleinere motoren problemen en die kennen
ze in Amerika niet. Daarom zie ik nog meer kan-
sen voor deze machine in Europa”. Morien

Handsfree motor spoelen
Motorflushen kan nu sneller met Envirolution

Kleine zuinige motoren, tegenwoordig vaak voorzien van een turbo, zorgen voor nieuwe

 problemen in de werkplaats. Langere onderhoudsintervallen, maar ook de directe injectie

zorgt voor meer vervuiling van met name het inlaatkanaal. Enige tijd later vervuilt de olie,

de turbo krijgt minder smering en vervolgens loopt het helemaal mis. Een flinke reparatie is

het gevolg. Hoe reinigt u de motor na turboschade?

Met een druk op de knop
wordt de machine gestart. 
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De zeef van de oliepomp vangt heel wat koolresten op.

 bestelde een Envirolution en probeerde het uit.
“Onze ervaringen zijn positief. Het flushen van
een motor kennen we natuurlijk al met bijvoor-
beeld de middelen van Forté. Dit apparaat
werkt sneller. In slechts 30 minuten inclusief het
aansluiten is de motor brandschoon.” 

Gemakkelijk in gebruik
Morien is overtuigd, maar is het echt zo simpel?
We gaan de werkplaats in waar Jan Piet juist met
een typisch Envirolution-klusje aan de slag gaat.
“Deze Ford Focus 1.6 TDCI, met nog maar 128.000
km op de klok, kwam gisteren bij ons binnen voor
diagnose. De motor maakt herrie en levert min-
der vermogen.” Jan Piet opent de motorkap en
wijst naar de verstuivers: “Hier begint het mee, en
 eigenlijk zou elke garage dit moeten herkennen.
De koolaanslag wordt door de klepdekselpakking
gedrukt waardoor de olie vervuilt”. We zien
 inderdaad flinke koolresten langs de verstuivers.
Wat zijn de gevolgen? “De turbo draait meer dan
200.000 t/min. Je kunt je voorstellen hoe belang-
rijk het dus voor de lagertjes is dat ze schone olie
krijgen. Vandaar het oliezeefje in de aanvoerlei-
ding. Maar als dat verstopt raakt neemt de sme-
ring af. Als gevolg daarvan kan de turbo zo snel
vertragen dat het moertje van het compressor-
wiel losloopt en vervolgens zijn eigen weg zoekt.
Maar dat is nog niet alles, de vervuilde motorolie
komt ook bij de krukaslagers en ook daar kan
schade optreden. Vaak demonteren we het carter
om de lagers te bekijken. Dan is een flush niet
meer noodzakelijk want de motor is dan echt op.”
Jan Piet besluit ter demonstratie om de motor
eerst te flushen zodat we uit de filters kunnen
zien wat er aan de hand is. Let wel, normaalge-
sproken monteer je eerst de nieuwe turbo en an-
dere zaken alvorens je de Envirolution aan het
werk zet.

Stappenplan
Hoe werkt de Envirolution in de praktijk?. “Eerst
moet de olie uit het blok. Met de carterplug kijk ik
welke adapter ik nodig heb. Het is geen zoekwerk
want ik kan de carterplug simpel passen op het
proefplaatje.” De juiste adapter is snel gevonden
en Jan Piet draait hem in het carter. “De slang van
de Envirolution is met de snelkoppeling snel aan
te sluiten, en dan zijn we eigenlijk al klaar hier aan
de onderzijde”. Jan Piet laat de brug zakken en
we gaan verder op de plek van het oliefilter. “Bij
sommige auto’s kun je er lastig bij, bij deze Focus
demonteer ik vaak naast het luchtfilterhuis ook
even de beugel die er bovenlangs loopt. Met het
oliefilter kan ik opnieuw kijken welke adapter ik
nodig heb.” 
De Envirolution wordt geleverd met diverse
 adapters.“Het komt wel eens voor dat er voor een
bepaalde aansluiting geen adapter is. Deze laten
we alsnog maken in Amerika. Vaak fabriceren we
zelf van een oliefilter een tijdelijke adapter met
snelkoppeling waarna deze in Amerika van
 aluminium wordt nagemaakt.” De machine hangt

inderdaad vol met diverse adapters, de kans dat
je misgrijpt is minimaal. 
Op de oliefilteraansluiting komt de juiste adapter
en ook hier maakt een snelkoppeling het aanslui-
ten eenvoudig. Met een druk op de knop begint
de dubbelwerkende pneumatische pomp van de
Envirolution zijn werk te doen. “De machine spoelt
vanaf het oliefilterhuis de spoelvloeistof door
de motor. De spoelvloeistof komt overal waar
 normaal de motorolie komt. Daarna verlaat de
spoelvloeistof de motor via het carter. De machine
zuigt de motor leeg zodat er zo min mogelijk
vloeistof achterblijft.” 

Handsfree flushen
We zien het sneeuwwitte fijne filter al snel donker
kleuren. Waar je met middelen van Forté of een

andere aanbieder tijd nodig hebt voor het
 uitvoeren van de handleiding zoals het op toeren
brengen van de motor, kun je bij de Envirolution
gerust weglopen. “De machine doet ongeveer 20
minuten over een spoelbeurt. Hij doorloopt het
spoelprogramma twee keer volledig automatisch.
Je kunt de machine dan ook gerust in de middag-
pauze aanzetten of zelfs ’s avonds. Let er wel even
op dat je hem 30 minuten van te voren aanzet om
de spoelvloeistof op te warmen. Als dat eenmaal
gereed is, is het een kwestie van aansluiten en de
machine zijn werk laten doen.”

Het resultaat
Nadat de Envirolution zijn programma heeft door-
lopen zijn we benieuwd naar het resultaat. Jan
Piet: “De meest grove stukjes worden opgevangen

De Envirolution wordt geleverd met diverse adapters.

Simpel de carterplug passen om de juiste adapter te pakken.

Envirolution 
spoelt de motor
De Envirolution EC-100 is in de basis een  simpele
machine. Door middel van een  persluchtaan-
sluiting, wordt een verwarmde vloeistof door de
motor gepompt middels een dubbelwerkende
pneumatische pomp. Deze spoelvloeistof is kool-
oplossend. Verder bevat de machine drie  filters.
Een grof filter, een fijn  filter en een  oliefilter. In het
grove en fijne filter komt de meeste  vervuiling 
terecht. Het grove  filter is een metalen gaasfilter.
De grootste  metaaldeeltjes van  bijvoorbeeld 
lagers worden hier zichtbaar. Het tweede filter is
een zeer fijn polypropyleen filter. Het dient bij elke
flush  vervangen te  worden. 
De Envirolution kost € 5.250,- euro en wordt
 gebruiksklaar geleverd met vloeistof, metalen
gaasfilter en 40 fijne filters voor 40 spoelbeurten.
Een nieuwe set filters en spoelvloeistof kost 
€ 425,-. Per spoelbeurt zijn de kosten aan filters en
vloeistof dus nog geen € 11,-. Morien is de 
Europees importeur en geeft levenslange  garantie
zolang de aanbevolen vloeistof en  filters worden
gebruikt. Morien verwacht er in Nederland onge-
veer 100 te verkopen.
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in het metalen gaasfilter. Zoals je kunt zien, zitten
er metalen deeltjes op het filter. Deze zijn afkom-
stig van de krukaslagers. Vaak betekent dit einde
oefening voor het motorblok, en wordt voorge-
steld om de auto te voorzien van een gereviseerd
blok”. Dan het fijne filter, dat ziet er zeer donker
uit. “Het fijne filter vangt de kleinste metalen deel-
tjes op. Soms is hier nog een metalen glittering op
te zien, maar de meeste informatie halen we toch
uit het fijnmazige metalenfilter.” Het verschil met
een nieuw filter is enorm. “De motor had zeker
nog het nodige metaalslijpsel in zich. Daarom is
het spoelen zo belangrijk. Een nieuwe turbo had
het op deze motor beslist niet lang volgehouden.” 
Jan Piet heeft nog enkele tips voor dit type motor:
“Laat het zeefje in de banjo-bout weg. Een turbo
heeft liever iets vervuilde olie, dan geen olie. We
kiezen dus maar het beste van de twee kwaden.
Daarnaast moeten de verstuivergaten en alle
 pasvlakken zeer goed gereinigd worden. Daarmee

voorkom je de oorzaak van alle ellende, namelijk
de lekkende brandplaatjes. Controleer tenslotte
nog de vacuümpomp, die heeft een zeefje dat
eveneens snel vervuilt”. 

Preventief spoelen
Ronald Morien is overtuigd van het spoelen
met de Envirolution, maar niet alleen ná schade:
“In Amerika is het gebruikelijk om preventief de
motor te spoelen, bijvoorbeeld bij een grote
beurt. Ook hier zie ik kansen. Natuurlijk, het
 garagebedrijf zal de klant moeten overtuigen
van het nut van preventief onderhoud, maar
 hiermee kunnen toekomstige problemen worden

voorkomen. Daarnaast vallen de kosten per
 spoelbeurt mee. Zie het als een investering in
klanttevredenheid, je kunt grote motorschade
voorkomen bij de klant en hem met het filter
laten zien dat flushen wel degelijk nut heeft”.

Tijdwinst
De belangrijkste reden voor het gebruik van de
Envirolution is tijdwinst. De machine voert
geheel automatisch het spoelprogramma uit en
de autotechnicus kan gerust een andere klus
 oppakken of het papierwerk alvast in orde maken.
Daarnaast is de machine snel aan te sluiten,
 compact en zijn de kosten per spoelbeurt laag.

Morien: van autodemontage
naar revisie
Ronald Morien B.V. heeft een flinke groei doorgemaakt sinds haar  oprichting.
Morien begon als autodemontagebedrijf. Van daaruit maakte het bedrijf de
stap naar revisie.  Inmiddels heeft Morien contracten met leasemaatschap-
pijen en ontvangt het bedrijf alle schadeauto’s van  Achmea voor demon-
tage. Daarnaast is Morien de ‘derde lijn’ van Pon voor versnellingsbakken.
(Nieuwe bak, ruilbak van de fabriek, gereviseerde bak van Morien). 
De reparatietak is een vervolg op de revisie. Morien haalt de auto op,  repa-
reert deze met gereviseerde onderdelen en vervoert de auto terug naar de
klant. Op die manier hoeft de klant de gereviseerde motor niet te monteren
en is er dus nooit discussie als het fout gaat. Er bleek zoveel behoefte aan
deze werkwijze dat Morien zijn werkplaats in 2011  verruimde met een extra
loods. Na een aantal interne verhuizingen telt de reparatiehal inmiddels
14 hefbruggen voor de- en montage van  versnellingsbakken en motoren.

Het aansluiten gebeurt met snelkoppelingen

Het metalen filter laat direct een probleem zien. Metaaldeeltjes
van het krukaslager.

De motor was duidelijk flink vervuild. Links het filter na flushen,
rechts een nieuw filter.

Vergeet niet het fijne filter van de vacuümpomp schoon te maken.
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