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Niet alleen ouderdom komt met gebreken. Ook

de nieuwste motoren, in het bijzonder die

met directe injectie en common-rail,

vertonen storingen als gevolg van

inwendige vervuiling. Werk aan

de winkel voor de werkplaats,

want met preventieve zorg kan

erger worden voorkomen.

WERKPLAATS
inwendige reiniging van benzine- en dieselmotoren

Sinds Carl Benz benzine gebruikte voor zijn
ottomotor is er aan de samenstelling van deze
verzameling koolwaterstoffen heel wat veran-
derd. Dat geldt ook voor de naar Rudolf
Diesel genoemde dieselolie. Inmiddels is bij
beide brandstoffen bovendien het zwavel-
gehalte aanzienlijk verlaagd. Het toevoe-
gen van een smerend additief is nood-
zakelijk geworden om slijtage van de
brandstofpompen en verstuivers te
voorkomen.

Bij het reinigen van dieselmotoren
moet er met vakkennis te werk wor-
den gegaan. De kans bestaat dat de
motor tijdens het reinigen afslaat of,
wat erger is, op hol slaat. Specialist
Forté besteedt veel aandacht aan
training en begeleiding van de
werkplaats. Per automerk is veel
informatie verzameld, zodat
bepaalde storingen snel her-
kend worden. De lange ver-
versingstermijnen verhogen
de kans op vervuiling. De
moderne emissiemaatregelen
maken de motor storingsge-
voeliger terwijl het EOBD elke
afwijking signaleert.
Foto: Auto Service Praxis

Motorvervuiling moet effectief worden bestreden

Blijvend in topcond
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Niet alleen de motoren en de brandstoffen ver-
anderen, ook de smeeroliën en de verversing-
stermijnen. De trend naar SAE 0W-30 Longlife
oliën, met verversingstermijnen van twee jaar
of 30.000 km voor benzinemotoren en twee
jaar of 50.000 km voor dieselmotoren, is duide-
lijk zichtbaar.
Hoe voorkom je gedurende deze lange verver-
singstermijnen storingen als gevolg van motor-
vervuiling? De Duitse autofabrikanten huldi-
gen het volgende standpunt: als de juiste
brandstof wordt getankt en de voorgeschreven
smeerolie wordt gebruikt, ontstaan er geen
problemen. De juiste brandstof is die waarbij
de basisbenzine voldoet aan de EN228 norm en
de basisdieselolie aan de EN590 norm. De gere-
nommeerde maatschappijen voegen er een
eigen additievenpakket aan toe. De juiste
smeerolie is die welke voor zulke lange verver-
singstermijnen is vrijgegeven. Het voordeel van
deze wijze van schoonhouden is dat de motor
in staat van nieuw blijft en na het inrijden een
gunstig brandstof- en olieverbruik houdt.
Als er van deze werkwijze wordt afgeweken,
kunnen er problemen ontstaan. Als er bijvoor-
beeld benzine wordt getankt zonder additieven
zullen het inlaatsysteem, de verbrandingska-
mer en het uitlaatsysteem geleidelijk gaan ver-
vuilen. Daardoor neemt het brandstofverbruik
toe en ontstaat de kans op het overslaan van
verbrandingen, misfiring genoemd. Duurt deze
situatie te lang dan wordt de storing via het
EOBD gemeld en begint een tijdrovende zoek-
tocht naar de oorzaak.

Achteraf handelen
Er is een trend ontstaan naar het gebruik van
reinigingsmiddelen die bij de onderhouds-
beurt aan de brandstof worden toegevoegd.
Deze producten bevatten een hoge concentra-
tie aan additieven en zorgen ervoor (als de ver-
vuiling niet te groot is) dat de motor weer in
staat van nieuw komt.
Het probleem is nu dat de onderhoudstermij-
nen steeds langer worden. Kreeg je vroeger een
auto tweemaal per jaar binnen met tien- tot
vijftienduizend kilometer sinds de vorige
beurt, nu is dat éénmaal per jaar met vijftien-
tot twintigduizend kilometer en meer. Dat

betekent dat de inwendige vervuiling ernstiger
vormen heeft aangenomen en het reinigen dus
niet altijd effectief meer is.
Vooral als de bedrijfsomstandigheden ongun-
stig zijn is het eenmalig toevoegen van additie-
ven aan de brandstof soms niet afdoende. Er
moet dan een complete en intensieve reiniging
plaatsvinden. Daarbij worden er ook aan de
smeerolie additieven toegevoegd om vervuilde
oliekanalen en zuigers te reinigen.

Invloed brandstoffen
Een brandstof zonder de juiste additieven kan
dus voor ernstige motorvervuiling en/of slijtage
van de inspuitapparatuur zorgen. Daarentegen
kan een teveel van bepaalde additieven gekop-
peld aan een lange verversingstermijn en een

bepaald belastingspatroon ‘black-sludge’ ver-
oorzaken. Een deel van de brandstof inclusief
het additievenpakket komt namelijk in de
smeerolie terecht. Uit metingen is gebleken dat
er na 10.000 km ongeveer één gewichtsprocent
brandstofadditief in de smeerolie zit.
Bij dieselolie zijn de reinigende en smerende
eigenschappen evenals bij benzine van groot
belang. Daar komt nog het cetaangetal bij dat
vooral bij de koude start en tijdens het warm-
draaien een grote rol speelt.
Lastiger ligt de zaak met autogas en aardgas.
De samenstelling daarvan varieert hetgeen het
constant houden van de luchtbrandstofverhou-
ding beïnvloedt. Het toevoegen van additieven
aan LPG of aardgas is problematisch dus moet
de benzine die taak overnemen. Er wordt ech-

De vervuiling van inlaatkleppen kan, vooral bij DI benzine- en
autogasmotoren, zeer ernstige vormen aannemen. Oliedampen
en verbrandingsgassen komen via de carterventilatie en de EGR
op de kleppen terecht en veroorzaken ongewenste aanslag. Een
hoogwaardige motorolie kan veel problemen voorkomen.
Foto: Texaco

Bij direct ingespoten benzinemotoren worden de verstuivers erg
heet. Op de bovenste rij zien we de verstuivers van een Mitsu-
bishi GDI die gedraaid heeft op conventionele benzine. Op de
onderste rij staan dezelfde exemplaren maar dan na het draaien
op benzine met Texaco Gasoline Additive Extra. De verstuivers
zijn ook inwendig vrijwel schoon. De door Texaco Additives ont-
wikkelde brandstofadditieven worden door verschillende brand-
stofleveranciers toegepast. Er is nu ook een nieuw soort ‘boven-
smerings’ additief ontwikkeld dat de (moeilijke) smering van de
zuigerveren verbetert. Zoals bekend dragen met name de zui-
gerveren voor een groot deel bij aan de wrijving van een motor.
Als dit brandstofadditief wordt gebruikt, neemt de wrijving af,
daardoor daalt het brandstofverbruik.
Foto: Texaco

Een probleem dat vervelende en
soms dure gevolgen heeft, wordt
veroorzaakt door losgekomen kool-
vlokken. Deze komen tussen de uit-
laatklep en de zitting terecht met als
gevolg: compressieverlies. De oor-
zaak is een combinatie van brand-
stofkwaliteit en gebruiksomstandig-
heden.

Vooral op koude plaatsen van de
motor vormt het condenswater een
witte emulsie (‘mayonaise’) met de
motorolie. Alleen hogere temperatu-
ren kunnen dit verschijnsel voorko-
men.
Foto: Jan Lieftink

itie
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WERKPLAATS
inwendige reiniging van benzine- en dieselmotoren

ter alleen gestart op benzine dus valt het reini-
gende effect vrijwel weg. Het gevolg is dat het
inlaatsysteem en het brandstofsysteem vervui-
len. Bij veel benzine-inspuitsystemen stroomt
de brandstof terug naar de tank, dat zorgt
ervoor dat de benzine opwarmt. Het dampaf-

zuigsysteem verwijdert de lichte delen (fracties)
van de benzine met als gevolg dat de koude
start steeds moeilijker gaat. Het advies luidt
dan ook: tank een kwaliteitsbenzine, voeg daar
desnoods extra additief aan toe om het benzi-
nesysteem schoon te houden en houd de tank

vol om de opwarming en daarmee de dampvor-
ming laag te houden.

Smeerolie is essentieel
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de
zogenaamde Longlife motoroliën bijzonder
lange verversingstermijnen mogelijk maken.
Voorwaarde is daarbij wel dat er ook met de
voorgeschreven olie wordt bijgevuld. In de prak-
tijk van alledag heeft de bestuurder niet de
juiste olie aan boord, is het product niet ver-
krijgbaar bij een tankstation en is de garage te
ver weg. Dit is een overgangssituatie, want het
streven is erop gericht om wel degelijk de juiste
smeerolie in de motor te krijgen, desnoods via
een automatisch vulsysteem.
Waar we op het moment mee zitten is dat er
naast merk- en typegebonden Longlife oliën
nog tal van andere oliekwaliteiten worden
gebruikt. Dit heeft ruime aandacht gekregen in
AMT, maar lang niet elke werkplaats heeft een
SAE 0W-40 of 5W-40 olie met een ACEA A3,
B3/B4 kwaliteit in de bulktank. Bij benzinemo-
toren gaat het daarbij vooral om de oxidatie-sta-
biliteit, bij dieselmotoren mede om de opname-
capaciteit van roetdeeltjes. De smeeroliekwa-
liteit heeft grote invloed op de motorvervuiling
zoals op een aantal afbeeldingen te zien is. Het
is vreemd om motoren te moeten reinigen met
additieven enkel en alleen omdat de gebruikte
olie een te lage kwaliteit heeft. Dat is het paard
achter de wagen spannen of niet soms?

Rol motorconstructie
Benzine- en dieselmotoren hebben hun specifie-
ke problemen. Er zijn verschillen in werktempe-
ratuur en dat is bepalend voor het soort vervui-
ling. Zuigerveergroeven gaan vol zitten met
geoxideerde smeerolieproducten zodat de com-
pressie wegvalt en/of het olieverbruik toe-
neemt. Er zijn daarom ook verschillende brand-
stofadditieven en reinigingsmiddelen in
gebruik. Met een motorreinigend additief kan
de roetuitstoot vaak flink worden verlaagd.
DI benzinemotoren kennen dezelfde problema-
tiek als motoren op autogas. Er komt eveneens
weinig benzine op de inlaatklepschotels terecht
terwijl er via de EGR en de carterventilatie wel
vervuilende stoffen worden aangevoerd. Het
gevolg is dat er inlaatklepvervuiling optreedt.
Wordt er met DI benzinemotoren af en toe ste-
vig gereden, dan wordt de benzine tijdens de
inlaatslag in de motor gespoten. Een deel hier-
van komt, door terugblazen, in het inlaat-
systeem terecht en reinigt zo de klepschotels.
Omdat EOBD bij de nieuwste benzinemotoren
verplicht is, zullen verschijnselen als misfiring
sneller tot een storingsmelding leiden dan voor-
heen. Wees daar dus alert op!

Ongunstige bedrijfscondities
Het zijn vooral de motoren die onder ongunsti-
ge condities draaien die voor problemen zor-
gen. Daarbij gaat het zowel om te lage als te

Als de verversingstermijn te lang is voor de bedrijfsomstandig-
heden (veel korte ritten met stationair draaien gevolgd door
een lange snelle rit) en/of de oliekwaliteit niet hoog genoeg is,
kan er nitratie van de olie optreden. Het gevolg daarvan is dat
er een zwarte drab ontstaat die de smering ernstig of helemaal
belemmert.
Foto: Archief AMT

Aanslag boven de tweede compressieveer is bij
een viertaktmotor doorgaans van de brandstof
afkomstig. Aanslag tussen de tweede zuigerveer
en de olieschraapveer wordt meestal door ther-
misch instabiele motorolie veroorzaakt. Op deze
zuiger zit nogal wat aanslag bij de olieschraap-
veer, dus is de oliekwaliteit te laag geweest.
Foto: Moto73

Als inlaatklepschotels eenmaal zover
vervuild zijn, kan het gebeuren dat
de klepstelen blijven kleven in de
geleiders. Niet alleen is compressie-
verlies het gevolg, de inlaatkleppen
kunnen ook verbranden.
foto: Tunap

Op deze verstuivernaald en zitting uit een benzi-
nemotor is de vervuiling goed te zien. Van een
juist straalbeeld komt weinig terecht. Dat heeft
een slechte mengselvorming en dus ook een slecht
verbrandingsverloop tot gevolg.
Foto: Forté

De EGR bij dieselmotoren voert ook
roet uit de uitlaatgassen mee.
Daardoor kan de EGR-klep zover ver-
vuilen dat er problemen ontstaan.
Het reinigen moet handmatig na
demonteren gebeuren.
Foto: Auto Service Praxis
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hoge temperaturen. Een aantal korte ritten ach-
ter elkaar zorgt voor condensvorming in de
motor en daardoor voor mayonaise, ook in het
carterventilatiesysteem. Hoge belastingen wer-
ken lakvorming (roodbruine, vaak kleverige
aanslag) in de hand.
In vrijwel alle handboeken staan de ongunstige
bedrijfscondities omschreven en volgt het
advies om eerder olie te verversen. Dat advies
wordt tegenwoordig nog maar zelden opge-
volgd, vandaar dat er bij een flink aantal moto-
ren vervuiling voorkomt.

Tank tot inlaatklep
Vocht en vuil komen altijd in het brandstof-
systeem terecht. Dat leidt niet tot problemen
als er regelmatig met het voertuig wordt gere-
den en de juiste brandstofkwaliteit wordt
gebruikt. Zo niet, dan kan er corrosie, gumvor-
ming en bacteriegroei optreden. Filters gaan
verstoppen, brandstofpompen corroderen en
slijten. Inlaatkleppen en verstuivers bewegen
niet soepel genoeg en het verstuiven van de
brandstof verloopt anders dan de bedoeling is.
Omdat zowel de EGR, de tankontluchting als de
carterventilatie in het inlaatsysteem uitmon-
den, komen er nogal wat vervuilingsproducten
bij de kleppen terecht. Als de kleppen niet
draaien, kan de brandstof (bij benzinemotoren)
zijn reinigende werking niet verrichten. Het is
dus een goede zaak als motoren regelmatig in
het middentoerengebied worden gebruikt en
niet voortdurend bij lage toerentallen.

Vervuilde verbrandingskamer
Veel van de vervuiling die in het inlaatsysteem
terechtkomt, treffen we ook aan in de verbran-

dingskamer. Daar komen nog de verbrandings-
resten van de brandstof en de smeerolie bij.
Geen wonder dat er soms een dikke laag kool
en as op de wanden van de verbrandingskamer
zit. Als de kool op de zuiger de cilinderkop
raakt, ontstaat er ‘carbon knocking’. Dat veroor-
zaakt een tikkend geluid dat lijkt op het kante-
len van een zuiger. Het tweede probleem ken-
nen we inmiddels ook: ‘carbon flaking’, de
koolvlokken. Deze kunnen tussen de uitlaat-
kleppen en de zittingen terechtkomen. Meestal

loopt dat, afgezien van een tijdelijk compressie-
verlies, goed af, maar soms moet de cilinderkop
eraf om de uitlaatkleppen te schuren. Uiteraard
bestaat er een verhoogde kans op voortijdige
ontsteking en/of detoneren bij een hoog toeren-
tal, met alle nare gevolgen zoals een gat in de
zuiger of vastlopers aan toe. In een minder ster-
ke vorm draagt de vervuiling bij aan een ver-
hoogde compressieverhouding die de klopsen-
sor er toe aanzet om de mate van voorontste-
king te verminderen. De motor loopt dan niet

Het probleem met
het voorkomen of
verhelpen van
motorvervuiling is
dat er kosten mee
gemoeid zijn. Of je
nu de weg kiest van
een speciale benzine
zoals Shell Pura of
het periodiek
gebruiken van een
additief, het kost
geld. Daar staat
tegenover dat de
kans op tijdrovende
storingen kleiner
wordt en het brand-
stofverbruik bij
regelmatige reini-
ging zo laag moge-
lijk blijft. Het ver-

bruik neemt al na
enkele tankvullin-
gen ‘ongedoopte’
brandstof toe met
4% en dat is al meer
dan de kosten van
een effectief reini-
gingsmiddel.
Het is echter lastig
om de bestuurder
uit te leggen waar-
om zo’n dure brand-
stof of een extra
toevoeging nodig is.
Er is ook weerstand
bij de importeurs en
de leasemaatschap-
pijen, maar dat is
aan het veranderen.
Soms zijn de
bedrijfsomstandig-

heden of de motor-
constructie zo
ongunstig dat een
continue of periodie-
ke reiniging van het
brandstofsysteem
absoluut nodig is.
Daarmee worden
dan veel hogere
kosten, plus een
boze klant, verme-
den.
In het algemeen is
de houding van de
importeurs en de
leasemaatschappijen
dat ze deze midde-
len niet voorschrij-
ven en dus ook niet
vergoeden. Leg de
klant daarom zorg-

Klant heeft er baat bij

Een endoscoop mag eigenlijk niet ontbre-
ken in een serieuze werkplaats. Alleen
daarmee is zonder veel sleutelwerk vast
te stellen of en in welke mate er vervui-
ling is opgetreden. Met een moderne
digitale camera is vervolgens vast te leg-
gen wat u gezien heeft en is het effect
van inwendige reiniging vast te stellen.
Als de motor een storing vertoont en er
via het diagnosesysteem geen fout te
constateren valt, is een onderzoek met
een endoscoop zeer nuttig. Ook de gere-
nommeerde leveranciers van reinigings-
middelen beschikken over deze appara-
tuur en kunnen de werkplaats behulp-
zaam zijn.

Endoscoop geeft duidelijkheid

De endoscoop is een uiterst nuttig speciaalge-
reedschap voor de werkplaats. Het voorkomt
kostbare demontage.
Foto: Viba

Met behulp van een endoscoop is dit
beeld gemaakt van een motor die vol zit
met koolvlokken. De ernst van de zaak
is alleen op deze manier vast te stellen.
Ook het effect van een reiniging is met
een endoscoop te constateren.
Foto: Tunap

Wanneer de gebruiks-
omstandigheden niet
optimaal zijn, kan het
gebruik van een reini-
gend additief tijdens
de onderhoudsbeurt
erger voorkomen.

vuldig uit waarom
deze middelen heil-
zaam zijn, dat voor-
komt irritaties over
de rekening.
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zo zuinig en is minder levendig zonder aanwijs-
bare oorzaak.

Uitlaatklep tot einddemper
Niet alleen inlaatkleppen blijven door vervui-
ling hangen in de geleider, ook uitlaatkleppen
doen dat. Sterker nog, op uitlaatklepschotels
kan zoveel as afgezet worden dat de klepsteel
de geleider niet meer in kan.
Tijdens de klepoverlap komt er mengsel langs
de uitlaatklep en dat is een moment om met
een reinigingsmiddel iets te doen aan de ver-
vuiling. Bij een versneld stationair draaiende
motor wordt een hoge dosis via het inlaat-
systeem doorgespoeld naar de uitlaat. Zowel de
dosering als de temperatuur zijn belangrijk om
een goed resultaat te krijgen.
Het spreekt vanzelf dat het complete uitlaat-
systeem inclusief katalysatoren en lambdasen-
soren ook gereinigd moeten worden als de ver-
vuiling ernstig is. Het reinigingsmiddel mag de
goede werking van deze componenten niet

nadelig beïnvloeden. Soms doet een reiniging
van een lambdasensor wonderen bij het ophef-
fen van vreemde storingen.
Tal van onderdelen kunnen door corrosie, lak-
vorming of vervuiling hun juiste werking verlie-
zen. Denk maar eens aan hydraulische klepsto-
ters, zuigerveren, de PVC klep van de carterven-
tilatie, de EGR klep en de inlaatluchtkoeler.
Soms is de vervuiling dermate lastig te bereiken
of zo groot dat alleen demonteren en met de
hand of ultrasonoor reinigen oplossing biedt.
Een tijdrovende, dure klus waar de klant niet
blij mee is. Nogmaals: ‘voorkomen is beter dan
genezen’. Een topkwaliteit brandstof en dito
smeermiddel zullen onder bijna alle bedrijfs-
omstandigheden vervuiling voorkomen.

Eerst diagnose stellen
Het gaat er bij een storing om dat altijd eerst de
juiste diagnose moet plaatsvinden. Vervolgens
dient men het goede product te kiezen en dit
juist en veilig toe te passen. Alleen deze werk-
wijze garandeert een bevredigend resultaat.
Dat betekent dat de producten door geschoold
personeel onder de juiste omstandigheden moe-
ten worden gebruikt. Een professionele, op de
praktijk gerichte begeleiding van de leverancier
van de reinigingsmiddelen is van grote waarde.
Ga daarom altijd in zee met gerenommeerde
aanbieders van reinigingsproducten. Die staan
bovendien in nauw contact met de autofabri-
kanten en zijn dus bekend met de specifieke
problemen van auto’s. ●

Paul Klaver

Leveranciers motorreinigers
Bardahl

OCD-Nederland

☎ (078) 651 23 22

www.bardahl.nl

Comma

Comma Weert

☎ (0495) 53 13 55

www.commaoil.com

Forté

Forté Noord-West Europa

☎ (0478) 53 75 55

www.forte-nwe.com

Justice Brothers

Autodelta

☎ (0592) 37 22 99

www.justicebrothers.com

Kent

Kent Automotive

☎ (0499) 33 19 19

www.premierind.com

Liqui Moly

Tebur Automotive

☎ (0342) 42 10 25

www.tebur.nl

www.liqui-moly.de

Petromark

Viba

☎ (079) 341 88 81

www.viba.nl

Protec

Protec Holland

☎ (074) 291 90 64

Slick 50

Marveka

☎ (0186) 60 20 77

www.marveka.nl

STP

Startex Nederland

☎ (010) 245 76 43

www.stp.nl

Tecflow

Stam Automotive Products

☎ (0251) 22 50 05

www.tecflow.com

Texaco

ChevronTexaco Nederland

☎ (010) 403 35 50

www.chevrontexaco.com

Tunap

Tunap Nederland

☎ (040) 208 93 20

www.tunap.de

Valvoline

Valvoline Oil Nederland

☎ (078) 625 59 00

www.valvolineeurope.com

Wynn’s

Wynn’s Nederland

☎ (071) 589 44 02

www.wynns.nl

Shell levert in enkele landen van Europa een speciale benzine
die bestaat uit een bijzondere basisbenzine met een exclusief
additievenpakket. Niet alleen wordt de vervuiling van het
brandstofsysteem voorkomen, het milieu wordt ook ontzien
omdat er minder schadelijke koolwaterstoffen worden gebruikt.
Met Pura loopt Shell vooruit op de vanaf 2005 geldende brand-
stofnorm.
Foto: Shell

Als de motor inwendig
vervuild is, adviseert
Forté een additief aan
de motorolie toe te
voegen. Tijdens het
draaien worden de zui-
gerveergroeven, klep-
geleiders, hydraulische
stoters en alle olieka-
nalen gereinigd.
Foto: Auto Service Praxis

Reinigingsspecialist Tunap bekijkt
motorvervuiling door een Duitse bril.
Daar worden goede kwaliteit brand-
stoffen en smeermiddelen gebruikt.
Tunap gebruikt sinds twee jaar een
nieuw additievensysteem om benzi-
ne- en dieselmotoren te reinigen. In
feite gaat het om een hogere con-
centratie van de bij de modernste
brandstoffen gebruikte additieven.
Tunap verwacht dat de markt op den
duur nauwelijks nog vervuilingspro-
blemen zal kennen. Tenminste, als de
rest van Europa de Duitse weg volgt.
Foto: Tunap

5 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




