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WERKPLAATS 
Lering trekken uit motorschades

Voorkomen is beter dan genezen

Kleine oorzaak,
grote gevolgen
Veel motorschades zijn

eenvoudig te voorkomen

als we beter geïnformeerd

waren of extra opgelet

hadden. De dagelijkse

werkplaatspraktijk levert

het overtuigende bewijs.

AMT opende recente scha-

dedossiers van LeasePlan

en laat u de leerzame

brokken zien. Met deze

informatie kan ongetwij-

feld veel toekomstig leed

worden voorkomen.

Het vergeten van de
tankdop is lastig op
te merken en ook
hier speelt de werk-
druk, zo u wilt:

haast, een grote rol.
Alles moet vlug vlug
en dan ontstaan
zulke ernstige pro-
blemen. De tankdop

Deze hogedrukpomp van een Common-Rail
systeem is beschadigd doordat er water bij de die-
selolie is gekomen. Het water kon in het systeem
komen omdat er enige tijd gereden is zonder
tankdop.

De loopvlakken van alle drie de plunjers zijn
beschadigd. Het waterolie mengsel levert kenne-
lijk geen draagkrachtige smeerfilm op.

Tankdop vergeten

is inmiddels een
belangrijk onderdeel
geworden in het
tankontluchtings-
systeem. Gewoon
vergeten de dop te
monteren, brengt

ook dit systeem in de
war. Zonder tankdop
komt er water bij de
dieselolie, waar het
inspuitsysteem
bepaald niet blij mee
is. ●

Paul Klaver
m.m.v. LeasePlan / Foto’s: LeasePlan
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Te veel brand-
stof schaadt

De schade aan deze
dieselzuiger is het
gevolg van overver-
hitting door een
teveel aan brandstof.
Via lekkende verstui-
verringen is een
inwendige branstof-
lekkage opgetreden.
De motor is door de
extra brandstof op

Als er via de verstuiver extra brandstof in de ver-
brandingskamer terechtkomt, ontwikkelt zich
zoveel warmte dat de zuiger zover uitzet dat deze
vreet op de cilinderwand. De smering laat ook te
wensen over dus gaat het vastlopen snel verder.

Bijvullen met
beleid

De dieselmotor
waaruit deze zuiger
afkomstig is, is met
teveel smeerolie
gevuld. Via de car-
terontluchting is de
smeerolie in de cilin-

Bij deze motor is er teveel olie (bij)gevuld met als
gevolg dat de motor op hol sloeg. Door de extra
olie, die als brandstof werkt, wordt het zuigerma-
teriaal te heet en smelt er een gat in.

Losgelopen 
carterplug
Als de carterstop los-
loopt is motorschade
onvermijdelijk, want
het olieverlies wordt
meestal (veel) te laat
opgemerkt. Hier ligt
een taak voor de
autofabrikanten,
want een moderne
olieniveausensor kan

dit verlies aan olie
tijdig opmerken en
maatregelen in gang
zetten tot behoud
van de motor. Bij
deze dieselmotor
was dat helaas niet
zo en dat heeft deze
schade tot gevolg
gehad. Let op de

Opvallend aan deze vreetplekken is dat ze over
vrijwel het hele hemd van de zuiger verdeeld zijn
en dat de zuigerveren en dammen onbeschadigd
zijn. Deze motor heeft de olie verloren door een
losgelopen aftapplug. De zuigerveren bewegen
nog vrij in hun groeven.

Omdat ook de zuigerkoeling wegvalt als de olie
verloren gaat, is de zuigerbodem heel heet gewor-
den. Het inspuitbeeld van de vijfgatsverstuiver is
daardoor duidelijk zichtbaar.

Distributietandriem 
tijdig vervangen
Autofabrikanten
schrijven voor dat de
distributietandriem
geïnspecteerd moet
worden bij bepaalde
onderhoudsbeurten.
Dat is vlug gezegd,
maar een goede
inspectie is eigenlijk
alleen mogelijk bij
een gedemonteerde
tandriem. Want een
tandriem kan plaat-
selijk aangetast zijn
(door lekkende olie)
of overmatig versle-
ten zijn bij enkele
tanden. Bovendien
kan er iets mis zijn
met de span- of
geleiderol(len).
Zoiets is niet te
inspecteren, want de
rollen moeten vrij

kunnen draaien om
te voelen en horen
of de lagers nog
goed zijn. Lastig is
ook dat er tegen-
woordig moeilijk bij
de tandriem te
komen is. Er is een
schrale troost: de
meest kwetsbare
tandriemen zijn
inmiddels bekend.
Vervang deze liever
te vroeg dan iets te
laat. Bij vele nieuwe
motoren zijn de
tandriemen
inmiddels vervangen
door kettingen.
Een breuk van een
tandriem heeft bijna
altijd een forse
motorschade tot
gevolg, daarbij

bedragen de kosten
een veelvoud van de
vervangingskosten
van de tandriem. Het

Het inspecteren van een distributietandriem moet
zorgvuldig gebeuren. Dat is geen eenvoudige
taak, want er kunnen plaatselijk verschillen in slij-
tage optreden bijvoorbeeld door olielekkage. Als
de tandriem plaatselijk verzwakt is kan deze bre-
ken. Het gevolg van zo’n gebroken tandriem is
vrijwel altijd een beschadigde kleppentrein.

is een schadegevoe-
lig onderdeel, wees
dus op uw hoede. ●

rondom vastgelopen
zuiger met vrij bewe-
gende zuigerveren.
Hoe de aftapplug
loskomt? Geen nieu-
we afdichtring
gebruikt? Gewoon
met de hand losjes
vastgedraaid en ver-
geten vast te zetten?

Tijdsdruk? Zo’n voor-
beeld als dit maakt
duidelijk dat een
kleine onachtzaam-
heid grote gevolgen
heeft en dat, in dit
geval, een vakantie
in de war is
geschopt. ●

hol geslagen en
daardoor mechanisch
overbelast geraakt.
De zuigers zijn ther-
misch overbelast,
hetgeen leidde tot
een vreter vanaf de
bovenkant. Let dus
goed op bij het mon-
teren van verstui-
vers! ●

ders terechtgekomen
met noodlottige ge-
volgen. Vul de motor
dus niet te hoog. Dat
laatste advies geldt
uiteraard ook voor
uw klanten. ●

▼
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Te korte heli-coil
De temperaturen en
drukken in een ver-
brandingskamer
worden vaak onder-
schat. Even een bou-
giedraad vervangen
lukt wel, maar na-

denken over de ge-
volgen van een te
korte heli-coil was er
niet bij. Omdat een
groot deel van de
warmte via de bou-
giedraad wordt af-

Soms moet de schroefdraad voor de bougie wor-
den hersteld. In dit geval is de heli-coil te kort ge-
kozen. Daardoor kwam de warmte-afvoer van de
bougie in het gedrang. Het gevolg daarvan is weer
dat er voortijdige ontsteking optreedt met als
resultaat een beschadigde zuiger en cilinderkop.

Inspecteren en monteren
is een kunst
Het financieel rende-
ment van de werk-
plaats kan omhoog,
maar dat mag niet

ten koste gaan van
de werkkwaliteit.
Onder een redelijke
tijdsdruk presteren

we optimaal. Gaan
we echter te ver, dan
worden er fouten
gemaakt. Zulke fou-
ten als met deze
waterpompreparatie
komen het financieel
rendement niet ten
goede! Goed kijken
bij het speuren naar
de oorzaak van de
vervolgschade lever-
de dit schoepje op.
Dit schoepje was
achtergebleven na
reparatie en deed de
nieuwe waterpomp
vastlopen. Jammer,
want nu raakte de
motor oververhit en
was de schade aan-
zienlijk groter dan
de eerste keer. Toen
was er alleen een
lekkage van de oor-
spronkelijke pomp. ●

Een vervolgschade is uitermate ongewenst. Als
een waterpomp defect is, kan deze worden ver-
vangen. Bij deze motor is niet opgemerkt dat de
oude waterpomp een schoep miste. Die schoep
kwam vervolgens in de nieuwe waterpomp
terecht, die prompt ophield met ronddraaien. Een
ernstige motorschade was het gevolg.

gevoerd en de win-
dingen van deze heli-
coil te kort zijn, werd
de bougie te heet.
De gevolgen zijn
naast een beschadig-
de bougie een be-
schadigde cilinderkop
en zuiger. Als de
juiste draadlengte er
niet is, zorg er dan
voor dat de heli-coil
windingen zover
mogelijk doorlopen
richting verbran-
dingskamer. Om alle
problemen te vermij-
den, is een één graad
koudere bougie aan
te raden. Blijft deze
vetslaan, dan kan als-
nog de gewone bou-
gie erin. ●

Benzine in de dieselolie
Meer dan eens krij-
gen we te maken
met de gevolgen van
verkeerd tanken en
andere slordigheden.
Zowel de wat oudere
verdelerpompen als
de moderne hoge-
drukpompen van
Common-Rail syste-
men raken defect als
er benzine of water
in de dieselolie
terechtkomt. De
schade is vaak onher-
stelbaar. Wat dat
betreft, zijn diesel-
motoren veel kwets-
baarder dan vroeger
toen de inspuitdruk-

De nokschijf van deze verdelerpomp is beschadigd
doordat de smerende werking van de dieselolie te
kort schoot. Er is benzine in de dieselolie terecht-
gekomen, zo goed als zeker door verkeerd tanken.
Ook de rollen zijn beschadigd, de pompas is zelfs
gebroken.

De loopvlakken van deze plunjers van een CR
hogedrukpomp zijn beschadigd. Het excenter dat
de plunjers bedient heeft ook schade opgelopen.
Dus moet de complete pomp worden vervangen.

Weg is de koeling…
Een losgeschoten
kachelslang zorgt
soms voor ernstige
motorschade zoals
bij deze benzinemo-
tor. Wat opvalt, is
dat de schade veel
lijkt op wat we zien
als een motor te fors
wordt opgewarmd.
In beide gevallen
zetten de zuigerpe-
nogen onevenredig
ver uit en vreet het
materiaal op de cilin-
derwand. De vraag
is: hoe komt het dat
zo’n slang losgescho-
ten is? Zorg er voor
dat dat niet in uw
bedrijf gebeurt door
de monteurs de tijd

te geven hun werk
goed te doen.
Beknibbel niet op de

Als de koelvloeistof uit de motor weglekt, komt
de motor koeling tekort. Net als bij een te snel
opgewarmde motor zetten de zuigerpenogen
zover uit dat ze vastlopen in de cilinder.
Vervolgens loopt ook de bovenste zuigerdam, de
‘vuurdam’ of het ‘topland’ vast.

ken veel lager
waren.
Dit betekent dat het
een goede zaak is de
automobilist op de
gevolgen van deze
slordigheden te wij-
zen. Gebeurt het
onjuist tanken toch,
rijdt er dan helemaal
niet mee. Volledig
aftappen is absoluut
noodzakelijk. ●

kosten van een nieu-
we, goede slang-
klem. ●
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