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Onderdelen bestellen op partsnummer of op
motorcode én chassisnummer? Het zou niet uit
moeten maken. Maar als de auto is geïmpor-
teerd en samengesteld uit ‘sloopdelen’ wordt
het verhaal anders. Dat geldt ook voor het
 stellen van een diagnose.

“Ik bestel altijd op chassisnummer”, zegt Bram.
Daar heeft hij ook reden voor, gezien een sto-
ringsgeval aan een Audi A3. “De auto werd mij
aangeboden door een collega autobedrijf. Het 
betrof een TDI met een brandend storingslampje
en een niet lekker lopende motor. Het autobedrijf
was er al mee bezig geweest en had het foutcode-
geheugen uitgelezen. Dat gaf aan dat de lade-
druksensor kapot moest zijn. Makkelijk, even een
nieuwe bestellen en klaar is Kees. Maar dat liep
anders. Het nieuwe onderdeel veranderde niets
aan de situatie, nog steeds dezelfde klachten. Van-
daar dat ik mijn licht erover mocht laten schijnen.”

Verkeerde druk
“Het eerste wat ik in een dergelijk geval doe is het
vergelijken van de ladedruksensorwaarde en die
van het stuurapparaat. Sommige auto’s bieden die
mogelijkheid. In het stuurapparaat is dan een 
barometerfunctie ingebouwd. Stilstaand, in de
werkplaats, gaf het stuurapparaat een waarde aan
van 985 mbar terwijl deze volgens de MAP-sensor
1165 mbar moest zijn. Met deze wetenschap zette
ik de volgende stap. Het verschil kan namelijk ver-
klaard worden door slechte massa van de sensor.

Maar meten toonde aan dat dit niet het geval was,
dus moest ik verder zoeken. Mij viel toen op dat de
auto een nieuw kenteken had. Wat bleek, het was
een geïmporteerde Audi met frontschade. Er was
een ‘nieuw’ sloopfront opgezet en vervolgens was
de auto ter keuring aangeboden. Bij de renovatie
was de MAP-sensor van de donorauto overgezet
en daar is het fout gegaan. Controle bij de Volks-
wagen-dealer bevestigde dat; de combinatie van
onderdeelnummer en chassisnummer correspon-
deerde niet. Ik heb in het verleden wel vaker dit
soort gevalletjes meegemaakt, vooral bij bougies.

Ik kijk altijd in Autodata of H-base welk type of
nummer er in moet en bij bestellen vermeld ik het
chassisnummer. Dan gaat het eigenlijk nooit fout.”

Uitgestelde nokkenasverstelling
Tja, een ketting in plaats van een riem. De auto-in-
dustrie gelooft er heilig in, Bram niet. “Ik kreeg een
Audi voor een second opinion. De klant had deze
2.4 met dubbel bovenliggende nokkenas zonder
garantie gekocht. Na aankoop komen de klach-
ten, het storingslampje ging branden. Het dealer-
garagebedrijf constateerde een probleem met de
nokkenasverstelling en maakte een ‘dikke’ offerte.
Vandaar dat de auto bij mij kwam. De diagnose
van de dealer bleek, na het lichten van het klep-
pendeksel, correct. Eén van de kettinkjes was der-
mate uitgerekt dat de spanner onder een ver-
keerde hoek was komen te staan met als gevolg
dat er een stuk vanaf was gebroken. Dat stuk had
de verstelling geblokkeerd waardoor de ketting
vreselijk strak kwam te staan. Komt vaker voor en
dit zal niet het laatste geval zijn. Maar mij viel op
dat de olie gitzwart was en er op de spanner dui-
delijke slijtagesporen te zien waren. Ik denk dat
een slechte smering die ‘moderne’ nokkenaspro-
blemen verergeren en neem daarom de verver-
singstermijn en de kwaliteit van de olie bijzonder
serieus. Desnoods verkort ik de verversingstermijn
en geef ook nog een motorspoeling.”

Bram van Stijn helpt autobedrijven die geen raad weten met een lastige

storing. Met kennis van zaken, actuele werkplaatsinformatie en moderne

testapparatuur brengt hij bijna elk probleem tot een oplossing.

In AMT vertelt Bram elke maand over interessante voorvallen uit zijn

 diagnosepraktijk. Leerzaam voor iedere autotechnicus!

Vertrouw er nooit op dat
het  onderdeel dat uit de
auto komt er ook origineel
in hoort. Geef bij het be-
stellen daarom ook altijd
het chassisnummer dan
gaat er weinig fout.

Problemen met nokkenaskettingen behoren tot de  dagelijkse
praktijk in de autowerkplaats. Slechte en/of vieze olie vererge-
ren de problematiek volgens Bram.
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