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ONDERHOUD
Motorleed: oorzaak, gevolg en remedie

Wie in de branche het oor te luister
legt en de ogen goed de kost geeft,
weet dat er nog heel wat gerepa-
reerd wordt dat voorkomen had
kunnen worden. Maar wat kun je
doen aan ‘schadepreventie’ als de
moderne auto slechts één of twee-
maal per jaar in de
werkplaats komt?
De leek weet niets
van de gecompli-
ceerde techniek en
zal niet eens olie
peilen. Daar ligt dus een duidelijke
taak voor de werkplaats. Besef dat
niemand met plezier een instructie-
boekje
leest.
Mis-
schien is
het daarom
zinvol eens
een avond
voor uw
klanten te
organise-
ren, waar-
op u uitleg
geeft over het
noodzakelijke
‘dagelijkse’ on-
derhoud. Als we op
de gevolgen van het niet
tijdig olie bijvullen worden ge-
attendeerd, zijn we allemaal van
plan het nooit zover met ‘onze’
auto te laten komen. Bewaar eens
wat onderdelen en rekeningen, zo-
dat u uw klanten kunt overtuigen
van het nut van preventief onder-
houd. Wij zijn vast begonnen voor
u wat voorbeelden te verzamelen,
we hebben de daad bij het woord
gevoegd.

Natuurlijk krijgt u niet alle klanten
op zo’n voorlichtingsavond. Wat
let u om het dan anders aan te pak-
ken? Stel uw klanten voor om pe-
riodiek even binnen te wippen.
Terwijl u de klant persoonlijke
aandacht geeft, controleert een

monteur binnen enkele minuten
het olie- en koelvloeistofpeil, de
bandenspanning, de sporing en de

verlichting. Misschien ver-
koopt u terloops nog

een nuttig acces-
soire. Al eens

gedacht aan
een onder-
houdsplan
voor een
heel jaar,
helemaal
afgestemd

op de klant?
Hoe beter u

de klant kent,
des te beter pas-

sen uw adviezen bij
zijn of haar rijwijze. Nie-

mand wil extra zorgen aan zijn
hoofd, u kunt zorgen voorkomen
door preventief te werk te gaan.

Voorkom onnodige ergernis
Wat valt er op bij het bestuderen
van de tientallen schadegevallen en
het doornemen van de schade-
rapporten? Dat het gezegde: kleine
oorzaak, grote gevolgen zo sterk
naar voren komt. Dan gaat het nog

niet eens alleen om de financiële
gevolgen, het gaat vooral om de
emotionele gevolgen. Wij kunnen
er, uitzonderingen daar gelaten,
nog maar heel weinig extra’s bij
hebben of we verliezen ons ge-
duld. Vaak is de ergernis over het

niet beschikken over de auto, het
missen van de afspraak, etc. veel
ernstiger dan de paar duizend gul-
den scha-
de.

Uit er-
varing
weet ik dat
het niet al-
tijd moge-
lijk is om
motor-
schade te
voorko-
men, maar
het is (soms
met veel moei-
te) wel mogelijk
de klant goed op te
vangen. Maak hem of
haar weer mobiel met een passend
vervoermiddel. Vermijd vervolg-
schades als dat even kan, door de
zaak grondig uit te zoeken en repa-
raties zorgvuldig uit te voeren.
Haast u niet, werk secuur, besteed
desnoods het werk uit.

Voorbeelden zijn er genoeg. Stel
het oliepeil is te laag geweest:
drijfstanglagers eruit, gat in het
motorblok door afgebroken drijf-

stang. Lage kilometerstand. Nieuw
draaiend gedeelte? Nee, nieuwe
motor! Prijscalculatie achteraf als
gebleken is wat er nog bruikbaar
was aan het blok. Want wat doe je
als later blijkt dat er toch een paar
kleppen de zuiger hebben geraakt?

Weer sleutelen?
Nee toch, dat aan-
vaardt geen enkele
klant.

Hoe moeilijk het
ook is, stel uzelf in

de positie van de klant en stel u de
vraag: hoe wil ik behandeld wor-
den? De ervaring leert dat hoge re-

keningen probleemloos
worden betaald als de

afwikkeling van
de schade maar

correct ge-
beurt en
herhaling
wordt
voorko-
men. Houd
de klant op

de hoogte
van wat er

met zijn auto
gebeurt, laat dui-

delijk merken dat u
voor zijn belangen op-

komt.

Geen vage beloften
Maar wat als de klant zelf in gebre-
ke is gebleven? Vraag je eerst af:
wat heb ik gedaan om dat te voor-
komen? Treft u geen blaam, dan is
duidelijkheid geboden. Geen vage
beloften over coulance of zo, dat
schept verwachtingen. Zorg er
eerst voor dat er vervangend ver-

Veel motorschades zijn eenvoudig te voorkomen

Leerzame brokken
Denkt u dat een moderne motor nooit schade oploopt? Nou, vergeet het maar! Door gebrekkig oliepeilen,

te laat verversen en het gebruik van inferieure brandstof en motorolie, loopt menig motor in de prak. AMT

leidt u rond in de motoren-gruwelkamer, in de hoop dat u de klant helpt om onnodige schade te voorkomen.
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voer is als dat nodig is. Zeg pas
iets over de te verwachten kosten
als u de hoogte ervan ook echt
weet. Een man een man, een
woord een woord. Zegt u iets toe,
dan moet het ook gebeuren. Ga dus
goed na, hoeveel de klant ervan be-
grijpt. Voor de meeste klanten
spreekt u een vreemde taal als u
hen technisch te woord staat. Zet
het één en ander op papier, dan kan
er geen misverstand ontstaan.
Zelfs niet over de BTW. Wordt de
auto meer waard door de reparatie?
Zeg dan, hoeveel dat is. Is het beter
de auto in te ruilen? Leg dan uit
waarom
dat zo is.

Dan is
er nog
iets. Zorg
ervoor dat
het smeer-
middel en
de brand-
stof van
topkwali-
teit zijn en
de olie een
lage Winter-
viscositeit heeft.
In AMT houden we
u regelmatig op de
hoogte over de ontwikkelingen op
dit gebied.

Veel problemen zijn te vermin-
deren of te voorkomen als u zich
aan het bovenstaande advies houdt.
Er zijn per 1 januari 1998 weer
nieuwe ACEA oliekwaliteitseisen.
Bedenk dat deze ook gelden voor
oudere motoren, want de wijzigin-
gen in bedrijfsomstandigheden en
brandstoffen gelden voor alle mo-

toren. Het toegenomen aantal files
en de lage olietemperatuur en het
lage motortoerental vragen om
aangepaste smeermiddelen. Het
gaat om de minimale kwaliteits-
eisen, sommige fabrikanten stellen
hun eisen nog hoger. Ga mee met
deze ontwikkeling om problemen
te voorkomen.

Schade-onderzoek
Als er zich een motorschade voor-
doet, ga dan niet overhaast te werk.
De klant moet eerst worden gehol-
pen en dan komt de vraag: wie
moet er bij worden betrokken? De

importeur, de verzekering
of een onafhankelijke

schade-expert?
Het blijkt maar

al te vaak dat
de juiste in-
stanties of
personen
te laat of
helemaal
niet geïn-

formeerd
worden. Dat

geeft proble-
men bij het af-

handelen van de
schade.

Gaat het om een constructiefout,
zoals het breken van een onder-
deel, dan is de importeur degene
die er bij betrokken is. Maar zo
eenvoudig ligt het meestal niet.
Schade als gevolg van motorver-
vuiling is vaak moeilijk te verha-
len. Eigenlijk gaat het om de
schuldvraag, want wie schuld
heeft, moet betalen. Wie is dus
aansprakelijk te stellen? De erva-

ring leert dat het raadzaam is eerst
vast te stellen wat er technisch ge-
zien is gebeurd. Hoe heeft het zo-
ver kunnen komen?

Dat betekent dat het schade-on-
derzoek in veel gevallen door een
onpartijdig expert moet worden
verricht. Zorg ervoor dat alle be-
trokken partijen instemmen met de
keuze van de schade-expert en zich
neerleggen bij het oordeel van
deze deskundige. Leg dit in een
kort briefje of fax vast om proble-
men te voorkomen.

Als eenmaal de oorzaak van de
schade is vastgesteld, is ook duide-
lijk wie
voor de
kosten
zou moe-
ten opdraai-
en. Ik zeg
met opzet
‘zou’, want
er speelt
ook een
commer-
ciële factor
mee. Toch is
het nuttig dat
er duidelijkheid
is over wie eigenlijk
moet betalen. Als bij-
voorbeeld de importeur en de
dealer fiks bijdragen in de kosten,
weet de klant dat te waarderen. De
kans op herhaling is dan gering en
op den duur blijft er geen wrange
smaak achter. Uiteindelijk gaat het
om een persoonlijke relatie.

Zelf analyseren?
Er is een bepaalde werkwijze die
moet worden gevolgd om tot een

juist resultaat te komen. Probeer
objectief te werk te gaan, dus net
alsof u alles voor de eerste keer
ziet. Dat is gemakkelijker gezegd
dan gedaan, vandaar het eerder ge-
geven advies om er een onafhanke-
lijke expert bij te halen. Gaat u
toch zelf op onderzoek uit, let dan
op de volgende zaken:

- Bewaar altijd een hoeveelheid
(circa 0,5 l) van alle vloeistoffen.

- Omschrijf het probleem zo
helder en duidelijk als mogelijk is.

- Verzamel zoveel mogelijk fei-
ten, schrijf ze op.

- Bekijk alle feiten zo logisch
mogelijk.

- Probeer de meest
waarschijnlijke

oorzaak te vin-
den. Hierbij

kunt u eerst
verschil-
lende pa-
den be-
wandelen,
uiteinde-

lijk zal er
maar één

weg de juiste
blijken zijn.
Op de volgende

pagina’s beschrijven we
een groot aantal ‘actuele’ schade-

gevallen. Trek er lering uit en pro-
beer herhaling te voorkomen. Dat
kan onder andere door de klant
goed te adviseren. Daarvoor is
meer nodig dan alleen een dik in-
structieboekje!

Paul Klaver
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Dit artikel is tot stand gekomen dankzij
de welwillende medewerking van de
schade-experts C.Spek, C.v.d Vecht,
R.G.den Ouden, A.Verhees en Keizer
Motorenrevisie uit Doetinchem.
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tie bij koude motor

ONDERHOUD
Motorleed: oorzaak, gevolg en remedie

Vervuilde kleppen door velerlei oorzaken
Bij vervuilde inlaatkleppen,zoals
deze van een dieselmotor met
EGR,komt er te weinig lucht in de
cilinder.De prestaties van de mo-
tor laten te wensen over,door de
verstoorde lucht/brandstof-ver-
houding gaat de motor roken en in

Als we deze zuigers bekijken,valt er
een aantal dingen op:de zuigerpen-
nen zijn ‘blauw aangelopen’en de zui-
gers zijn aan weerskanten van de zui-
gerogen vastgelopen.Dat betekent
dat de zuigerpen niet vrij kon rond-
draaien tijdens hoge belasting.Zo’n
situatie doet zich alleen voor tijdens
de koude start.De pen zit nog vast in
de zuiger en de oliecirculatie moet
nog op gang komen.Omdat de zuiger
hoog wordt belast en de pen niet vrij
kan bewegen,vervormt de zuiger en
treden deze kenmerkende vreet-
sporen op.Omdat er te weinig olie is
om de hoogbelaste pen te koelen,
loopt deze blauw aan.Hier helpt niets,
alleen wat overtuigingskracht in de
vorm van een vette rekening,om de
bestuurder(ster) ervan te overtuigen
dat een motor even de tijd nodig heeft
om op temperatuur te komen.Een ul-
tradunne SAE 0W-30 of 0W-40 olie
helpt ook om de schade te beperken.

verhouding tot de prestaties te
veel brandstof verbruiken.Via de
EGR (Exhaust Gas Recirculation)
en de PCV (Positieve Carter Venti-
latie) komen er olie-, roet- en ver-
brandingsdeeltjes in het inlaat-
systeem terecht.Dat is onver-
mijdelijk,maar bepaalde bedrijf-
somstandigheden (korte ritten,
veel stilstaan en optrekken) wer-
ken de vervuiling in de hand.Ook
via de klepgeleiderafdichting kan
er olie worden aangezogen.Top-
kwaliteit brandstof (bij ottomoto-
ren) en smeerolie hebben een
gunstige invloed op het voorko-
men van inlaatklepvervuiling.
Soms zijn er constructieve wijzi-
gingen nodig om de vervuiling tot
aanvaardbare proporties terug te
brengen.

Ook bij uitlaatkleppen slaat de ver-
vuiling soms genadeloos toe.Als
de afdichting van de klepschotel
op de klepzitting te wensen over-
laat,kan de klep de warmte niet
meer kwijt.Oxidatie van het mate-
riaal is dan het gevolg:de klep
‘verbrandt’.Van groot belang is de
klepspeling,die mag niet te klein
zijn.Die kan worden veroorzaakt
door uitgesteld of onjuist uitge-
voerd onderhoud,door slecht
werkende hydraulische stoters en
te snel opwarmen van de motor na
de koude start.Van belang is ook
de gebruikte smeerolie,bij een te
hoog ‘asgetal’kunnen deze pro-
blemen in de hand worden ge-
werkt.
Tijdig en juist uitgevoerd onder-
houd en een topkwaliteit smeer-

olie kunnen veel problemen voor-
komen.Soms is er een construc-
tieve wijziging nodig om de sto-
ring te verhelpen.Controleer de
oliedruk in de cilinderkop na de
koude start als er hydraulische
stoters aanwezig zijn.

Smeerolie dikt in door oxidatie,koel-
vloeistof, roet of ‘black-sludge’.Een
laboratoriumonderzoek van de olie
kan de oorzaak van de te hoge visco-
siteitaan het licht brengen.Bij deze
motor was ‘black-sludge’de oorzaak
zoals aan deze sleper duidelijk is te
zien.De gevreesde zwarte drab be-
lemmert de oliecirculatie vooral bij
koude motor en leidt tot smeertechni-
sche problemen.Slijtage van de klep-
pentrein en uitgelopen lagers komen
nog steeds voor.Bepaalde toevoegin-
gen in de benzine werken de vorming
van zwarte drab in de hand.

Slechte oliecirculatie bij koude motor

Ingedikte,stroperige olie kan slechts met grote
moeite worden rondgepompt.Als de oliepomp
een te groot koppel moet verwerken,bezwijkt
de aandrijfas.Dan stopt de oliecirculatie hele-
maal,met als gevolg dat de lagers ‘er uit lopen’.
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Zwavelarme 
dieselolie smeert
niet goed

Motoren reviseren is een vak

Dat zwavelarme dieselbrandstof voor
problemen kan zorgen, is in AMT al eer-
der besproken.Het is van het grootste
belang voor de smering van verdeler-
inspuitpompen dat de brandstof is
voorzien van de juiste toevoegingen.
Deze nokschijf met rollen toont duide-
lijk aan wat er gebeurt als de smerende
eigenschappen te wensen over laten.
Hier geldt maar één advies: tank uitslui-
tend dieselbrandstof van topkwaliteit.

De uiteinden van de bovenste compressieveer zijn
bij het monteren gebroken.De losse stukjes veer
hebben de groef uitgeslagen.Als er detonatie bij
hoog toerental (high-speed knock) optreedt,kan
het ook gebeuren dat er een veer breekt of een zui-
gerveerdam bezwijkt.Bij deze zuiger is dat niet het
geval geweest.Let ook op de sterk vervuilde staat
van de zuiger,kennelijk is de olie van slechte kwali-
teit geweest.

Het belang van
tijdig peilen

Als het monteren van zui-
gerveren even vlug-vlug
geschiedt, is de kans
groot dat er fouten wor-
den gemaakt.Vuil (vooral
scherp vuil van een slijp-
middel zoals korund) kan
een zeer hoge slijtage
veroorzaken.Bij deze zui-
gers zijn de zuigerveren
al na korte tijd dusdanig
versleten dat de motor
olie ‘zoop’en slecht pres-
teerde.

Vuil versnelt slijtageproces

Bij het monteren van lagerschalen
moet er schoon worden gewerkt.Het
geringste beetje vuil onder de lager-
schaal drukt het oppervlak omhoog
en veroorzaakt zo een drukplekje.Ook
al wordt er onder tijdsdruk gewerkt,
toch moet er zorgvuldig te werk wor-
den gegaan.

Deze motor zat vol zwarte drab.Dat heeft de smering belem-
merd met als gevolg:nokkenas- en tuimelaarslijtage.
Maar er is meer te zien.De nokkenaslagertappen zijn
diep gegroefd door vuil,dat is in mindere
mate ook het geval met de nokflanken.
Dat betekent dat er vuil in de smeer-
olie zat.Werkte het luchtfilter wel
goed? Is de olie op tijd vervangen
en werd het originele oliefilter ge-
bruikt? Is er schoon gewerkt bij
het ingieten van de olie?

Door het niet op tijd bijvullen,rij-
den er heel wat motoren rond met
een te laag oliepeil.Als er rustig
wordt gereden over niet te grote
afstanden,gebeurt er niet zoveel.
Zodra de motor moet presteren,
komen de lagers olie te kort.Door
het gebrek aan koeling vreet het
lagermateriaal vast op de kruktap.
De krachten en momenten die dan
op de drijfstang worden uitgeoe-
fend zijn zo groot dat er een ver-
woesting wordt aangericht.
Het valt op dat de olie gedurende
lange tijd heet is geweest.De zui-
gers vertonen de bekende bruine
en zwarte verkleuring die door het
oxideren van de olie ontstaat.
Zelfs de zuigerveren en hun groe-
ven zitten vol met kleverige lak-
afzettingen.Het is duidelijk dat de
oliekwaliteit ook een rol speelt.
Hoe hoger het kwaliteitsniveau
des te beter de olie tegen thermi-
sche (over)belasting bestand is.
Regelmatig oliepeilen en het ge-
bruik van een olie van topkwaliteit
voorkomt dergelijke kostbare
schades.
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ONDERHOUD
Motorleed: oorzaak, gevolg en remedie

Ook materiaal- en
hardingsfouten
komen voor

Korte ritten zijn
funest

Omdat de bougies van moderne benzinemotoren over een breed tempe-
ratuurgebied dienst moeten doen, luistert de keuze van de warmtegraad
nauw. Is de bougie ‘te koud’dan slaat hij ‘vet’en start de motor niet of niet
goed. Is de bougie ‘te warm’dan worden de elektroden te heet.Als alleen
smeltverschijnselen bij de bougie-elektroden optreden,valt de schade
mee.Maar helaas smelt er ook wel eens een gat in de zuiger en dan zijn de
reparatiekosten hoog.Een afgebroken stuk porselein kan ook voor een
fikse schadepost zorgen in de vorm van een diepe kras in de cilinder-
wand of een ernstig beschadigde klepzitting.
Zorg ervoor dat altijd de juiste bougies worden gebruikt.Let daarbij niet
alleen op de warmtegraad,maar ook op de schroefdraadlengte en de in-
steekdiepte.

Problemen met hydraulische stoters

Juiste bougies gebruiken

Als de bedrijfsomstandigheden
ongunstig zijn:korte ritten en kou-
de olie,komt er van een goede
smering weinig terecht.Vaak lo-
pen de nokken en nokvolgers,die
aan het eind van het smeertraject
zitten,als eerste schade op.Het
kan ook zijn dat de olie bij bepaal-
de nokken blijft staan en bij ande-
re niet.Dan is ook verklaard waar-
om bepaalde nokken niet ver-
slijten en andere wel.Bij deze nok-
kenas valt het op dat alleen de ver-
sleten nok een loopspoor heeft op
de grondcirkel.Er is dus te weinig
klepspeling geweest.

Er treden maar zelden problemen
op als er veel lange stukken gere-
den worden,veel korte stukjes en
lang stilstaan werken de kleppen-
treinslijtage in de hand.Filever-
keer is dus niet gunstig.
Soms zijn er constructieve wijzi-
gingen nodig zoals andere mate-
rialen,hardingsmethoden en
smeerolietoevoer,om de proble-
men onder de knie te krijgen.Een
topkwaliteit olie met een lage win-
terviscositeit zal in vele gevallen
de problemen beperken.Een aan-
passing,waar mogelijk,van de rij-
wijze draagt ook bij aan het voor-
komen van problemen.Let ook op
de carterventilatie,condensvor-
ming en witte drab (‘mayonaise’)
mogen niet optreden onder het
kleppendeksel.Door het vocht
treedt er zuurvorming op en dat
tast het materiaaloppervlak aan.

Er treden problemen op met hy-
draulische stoters en stelplunjers
als de oliedruk in de stoters te
hoog is.Bij deze motor is dat het
geval geweest,wat te zien is aan
de slijtage van de nokken op de

grondcirkel.Kort na het koud star-
ten zetten de uitlaatkleppen uit en
moet de stoter dus korter worden.
Als de olie in de stoter niet snel ge-
noeg kan weglekken,zullen de
klepveren de stoters onder hoge
druk blijven zetten,ook op de
grondcirkel.Omdat de oliecircula-
tie traag op gang komt, laat de
smering snel te wensen over en

treedt er dus slijtage op.Het komt
soms zover dat de motor afslaat
door gebrek aan compressie.Ook
het blijven hangen van de kleppen
door asafzetting op de klepstelen
wordt in de hand gewerkt door een
stoter die zijn druk niet kwijt kan.
Meet altijd de oliedruk in de cilin-
derkop als zich zo’n storing voor-
doet.Gebruik een olie met een
lage Winterviscositeit bijvoor-
beeld een SAE 0W-30 of 0W-40.

Nokkenassen en nokvolgers be-
staan uit gehard materiaal.Het kan
gebeuren dat de belasting op de
harde laag zo hoog is dat het zach-
te materiaal eronder de druk niet
aankan.Na enige miljoenen belas-
tingwisselingen breekt er vervol-
gens een klein stukje materiaal uit
het oppervlak.Het gevolg is dat
het oppervlak putjes gaat verto-
nen,naar het Engels wordt dat ‘pit-
ting’genoemd.Het harde uitge-
brokkelde materiaal en het ruwe
oppervlak beschadigen het overi-
ge deel van het loopvlak ,zodat de
schade na enige tijd aanzienlijk is.
Het is een materiaal- of hardings-
fout en als zodanig niet met olie te
beïnvloeden.Een,binnen de tole-
rantie,zo groot mogelijke klepspe-
ling helpt enigszins,want daar-
door wordt de oliefilm iets dikker.
De dikkere oliefilm verdeelt de
druk over een groter oppervlak.
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