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VW Passat ploft en klapt
DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

Rudi Lit is ANWB-wegenwachter. 
Diagnose stellen is zijn passie. 
Vandaar dat bevriende autobe-
drijven af en toe zijn hulp inroe-
pen als ze er zelf echt niet meer 
uitkomen. Rudi’s sterke wapens: 
systeemkennis, logisch denken 
en zijn vierkanaals oscilloscoop. 
Die combinatie levert praktische 
diagnosetips op… 

Als Rudi Lit erbij komt, constateert 
hij dat het ploffende geluid goed 
hoorbaar is bij het luchtinlaatgedeelte. 
Na het lossen van het luchtfilter is het 
ploffen nog duidelijker. Toch komt de 
motor nog redelijk op toeren. Blijft 
de EGR open staan? Of is het toch iets 
anders?
Als Lit de volgende dag terugkomt om 
verder te kijken, heeft het autobedrijf 
het kleppendeksel er al afgenomen. 
Dat ontneemt Rudi de mogelijkheid 
om even in de live data te kijken 
(turbodruk en LMM-waarde stationair). 
Het autobedrijf heeft wel gescand op 
foutcodes, die zijn er niet.
Op het oog vertoont de nokkenas wel 
wat slijtsporen, maar de nokken zijn 
zeker niet afgesleten. De hydraulische 
stoters zijn wat moeilijker te inspec-
teren maar op het eerste gezicht lijkt 
alles toch te moeten functioneren.

Startstroommeting
Dus besluit Rudi met de scoop en de 
ampèretang naar de startstroom te 
kijken. Uiteraard met losgenomen 
stekker van de pompverstuivers aan 
de zijkant van de kop, om te voor-
komen dat motor aanslaat. “Op die 
manier kun je langdurig starten en 
omdat het kleppendeksel eraf was 

wil je al helemaal niet dat de motor 
aanslaat. Dit is een snelle meting om 
een eerste indruk van de compressie 
te krijgen. Tevens kan ik zo kijken of 
pompverstuivers, nokkenas en stoters 
functioneren”, legt Rudi uit.

Hogere piek
De blauwe lijn in de afbeelding toont 
het resultaat van de startstroomme-
ting. De hogere piek in stroomsterkte 
van één cilinder valt op. “Zou dit de 
cilinder zijn die de problemen geeft?”, 
vraagt Rudi zich af. “En welke cilinder 
is dit dan? Als een cilinder compressie 
mist, is dit in zo’n startstroommeting 
ook goed zichtbaar. Je ziet dan drie 
pieken in plaats van vier in de startcy-
clus terug komen. Deze motor heeft 
compressie op alle vier de cilinders.”
Om na te gaan welke cilinder de piek 
geeft, meet Rudi het nokkenassensor-
signaal erbij (de rode lijn). Die meting 
laat zien welke piek van de eerste 
cilinder is. Dat maakt duidelijk dat 
cilinder 2 de hogere stroompiek geeft. 
“Is dit nu de cilinder die de problemen 
geeft?”, vraagt Rudi zich nu af. Nog een 
vraag: “Waarom heeft deze cilinder een 
hogere compressie?” En: “Hoe verklaart 
dat het klappen in de inlaat?”

Terug naar de basis
Op zoek naar de antwoorden gaat Rudi 
terug naar de basis, het arbeidsdia-
gram van de viercilinder lijnmotor met 
ontstekingsvolgorde 1-3-4-2: “Als cilin-
der 2 zijn compressieslag maakt, dan 
is cilinder 3 aan zijn uitlaatslag bezig. 
Maar als bij cilinder 3 de uitlaatklep 
niet opengaat, krijgt de krukas op deze 
beide cilinders weerstand. Dat geeft 
een grotere startstroomsterkte”.
En andersom: “Als cilinder 3 zijn com-
pressieslag maakt en bij cilinder 2 gaat 
de uitlaatklep gewoon open, dan is de 
startstroomsterkte normaal. Kortom, 
een afwijkende startstroom op cilinder 

2 kan veroorzaakt worden doordat de 
uitlaatklep van cilinder 3 niet opent”.
Bovendien: “Als na de uitlaatslag de in-
laatklep van cilinder 3 weer opent, kan 
het samengeperste uitlaatgas weg en 
zal een klap hoorbaar zijn in de inlaat. 
Conclusie: er moest iets aan de hand 
zijn met de uitlaatklep van cilinder 3”.

De oplossing
Dus besluit het autobedrijf de nok-
kenas te demonteren en de boel 
te inspecteren. De foto’s tonen het 
resultaat. De lekke stoter van de derde 
cilinder kon zijn oliedruk niet meer 
vasthouden en dus de uitlaatklep niet 
openen. Na vervanging van nokkenas 
en stoters zijn de klachten voorbij.

Een uniek geval? Nee. Recent ont-
vingen we foto’s van Autobedrijf 
Van der Steen uit Heiloo die er 
identiek uitzien. “Van een VW T5 
met 130 pk TDI. We hebben veel T5’s 
in onderhoud, maar dit zag ik niet 
eerder”, zegt Joop van der Steen. 
“En het toeval wil dat we nu ook een 
Caddy binnen hebben met exact 
hetzelfde probleem.”

De startmotor trekt meer stroom 
tijdens de compressieslag van 
cilinder 2.

Tijdens de compressieslag van cilin-
der 2 is cilinder 3 in zijn uitlaatslag. 
Wat als de uitlaatklep dan dicht 
blijft staan…

Slijtage op de nok en een gat in de hydraulische klepstoter van de uitlaat-
klep van cilinder 3.

Een VW Passat uit 2008 met 1.9 BLS-pompverstuivermotor trekt 
niet en maakt een hard klappend en ploffend geluid. Aanvan-
kelijk wordt gedacht aan de EGR die open blijft staan, aan een 
defecte turbo of turboslang of zelfs aan een versleten motor-
lager. Dat is het allemaal niet. Wat wel?
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