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  Een Audi A3 van 2007 met 1.4 TSI CAX motor 
komt de werkplaats binnen. De klant klaagt 
over een slecht lopende motor. Vooral statio-
nair loopt de motor soms hortend en stotend. 
Paul krijgt de A3 onder zijn hoede en gaat op 
zoek naar de oorzaak van het probleem.  
   
 Paul: “Ik heb eerst een proefrit gemaakt met de 
A3 en vond de motor best goed lopen. Ik miste 
geen vermogen en de motor hield niet in. Toen ik 
de motor stationair liet draaien, snapte ik wat de 
klant bedoelde. Soms liep de motor kort op drie 
cilinders. Ik ben vervolgens bij het begin begon-
nen en heb onze VCDS erbij gepakt om te kijken 
of er foutcodes waren opgeslagen”. 
   
 Geen afwijkingen 
 “Ik vond geen foutcodes in het MMS. Dat vond ik 
raar, want de motor liep stationair merkbaar niet 
goed. In de meetwaardenblokken zocht ik naar 
andere aanwijzingen, maar ook hier zag ik geen 
afwijkingen. Ik vermoedde een probleem met de 
ontsteking. Om een en ander uit te sluiten heb ik 
de bougies en bobines vervangen. Helaas zonder 
resultaat, want de storing bleef aanwezig.” De ont-
steking was in orde, dus richtte Paul zijn aandacht 
op de inspuiting. 
   
 Interne vervuiling 
“ Gezien de kilometerstand van 70.000 km 
besloot ik in overleg met de klant om alle vier 
de injectoren te vervangen. Helaas hielp dit niet 

om de storing te verhelpen. Vervolgens heb ik de 
distributietiming gecontroleerd en de compres-
sie gemeten. Ook hier zag ik geen afwijkingen. 
Het viel me wel op dat de motor intern vervuild 
was. Tevens was er een geluid hoorbaar van een 
klepstoter die iets bleef hangen. Bij een intern ver-
vuilde motor hebben we eerder goede resultaten 
behaald door te fl ushen. Dat leek me ook nu een 
goed plan.” 
   
 “Na het fl ushen startte ik de motor en de rare 
tik was verdwenen. Stationair liep de motor ook 
goed. Ik dacht dat het probleem was opgelost, 
maar na een paar minuten stationair draaien 
ging het toch weer fout. De motor liep een paar 
seconden op drie cilinders en daarna weer op vier 
cilinders. Ik moest verder zoeken.” 
   
 Gebrek aan smering 
“ Ik heb in de middagpauze over de storing na 
zitten denken, maar het slecht stationair lopen 
was nog een raadsel voor me. Toevallig kwam 
die middag onze vertegenwoordiger van Forté 
binnenlopen. Ik legde hem het probleem uit en 
hij herkende het direct. Door een gebrek aan sme-
ring kan het lager op de nokkenas losraken. Dit 
lager kan gaan verschuiven waardoor het op de 
tuimelaar komt. De klep blijft als gevolg hiervan 
iets open staan. De compressie valt weg, met een 
slecht lopende motor tot gevolg.” 
   "Ik heb na de pauze het nokkenasdeksel ge-
demonteerd en ik zag inderdaad exact wat de 

vertegenwoordiger me vertelde: het lager was 
losgekomen van de nokkenas. Omdat het lager op 
het randje van de tuimelaar kon komen, schoot 
het er ook zo weer vanaf. Dit verklaarde ook het 
kortstondig op drie cilinders lopen. Had ik dit 
maar eerder geweten.” 
   
 Paul verving de nokkenas, waarna de A3 weer 
stationair liep zoals het hoort. Paul: “Ik had niet 
gedacht aan een mechanisch defect en dat zette 
me op het verkeerde spoor. Bij de motoren van 
tegenwoordig duik je al snel de diepte in, maar 
dat bleek hier net de verkeerde kant op”. 
   
 Technische documentatie 
 De vertegenwoordiger van Forté herkende het 
probleem en zo kon Paul snel de juiste diagnose 
stellen. Forté heeft technische documentatie voor 
veel voorkomende problemen. Ook het nokkenas-
probleem bij dit type motor is gedocumenteerd. 
Opvallend is dat Paul geen opgeslagen foutcodes 
vond. Volgens Forté is het probleem snel te her-
kennen aan een onregelmatig draaiende motor 
en de foutcode 'P0302 Cil. 2 cilinderoverslag 
herkend' of 'P0303 Cil. 3 cilinderoverslag herkend'. 
   
 Het probleem kan ontstaan in motoren met de 
motorcode BLG, BMY, BWK of CAX. Vanaf een be-
paald motornummer zijn gewijzigde nokkenassen 
gemonteerd. Raadpleeg voor verdere informatie 
het technisch bulletin van Forté. 

Zo hoort het lager gepositioneerd te zijn op de nokkenas. Paul trof het lager los van de as aan. Doordat het lager kon verschuiven bleef soms een klep iets 
open staan.

 DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

Met ruim 550 bijdragen op het AMT Garageforum behoort Paul Blok tot 
de AMT Topmonteurs. Hij helpt geregeld, in samenwerking met an-
dere technici op het forum, collega’s uit de brand. Paul is werkzaam als 
Technisch Specialist bij Auto Vreman in Zevenaar. Onlangs kwam er een 
lastige storing op zijn pad, die hij graag met ons deelt.
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