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vraag van de maand
Bevroren water leidt tot motorschades

Smeerproblemen door vorst
❋✏ Ik heb begrepen dat
Volkswagen bij bepaalde motoren
kampt met motorschades als gevolg
van bevriezing van het smeersysteem.
Kunt u vertellen wat hier precies aan
de hand is. Speelt dit risico ook bij
andere merken en/of motoren? Hoe kan
dit probleem worden voorkomen?

✎ De strenge vorst van de afge-
lopen maand heeft er toe geleid
dat er bij enkele 1.0 en 1.4 l moto-
ren van de VW Lupo, Polo en Golf
vanaf modeljaar 1997 tot model-
jaar 2001 en bij de overeenkomsti-
ge Seat en Skoda motoren motor-
schades zijn opgetreden door
bevroren condenswater. Tijdens de
verbranding wordt er per liter
brandstof ongeveer een kilo water-
damp geproduceerd. Daarvan
komt een deel via de zuigers in het
carter terecht.
Het is de taak van de carterventila-
tie dit vocht af te voeren, maar dat

lukt alleen als het dampvormig is.
Zolang de temperatuur in de
motor en in het ventilatiesysteem
onder het dauwpunt (ongeveer
70°C) ligt, zal de waterdamp als
water condenseren. Dus als er vele
korte ritten worden gemaakt,
hoopt er zich een grote hoeveel-
heid water in het motorblok op.
Dat kunnen wel één of meer kof-
fiebekertjes zijn. Olie drijft op
water, dus zit het water onderin de
carterpan. Als het koud is, bevriest
het water. Zodra de motor loopt,
ontstaat er een fikse beweging in
de carterpan met als gevolg dat
het ijs voor de aanzuigzeef van de
oliepomp komt te zitten.
Nu hoeft er niets naars te gebeu-
ren, want er is een oliedruksensor.
Helaas blijkt dat het waarschu-
wingslampje genegeerd wordt en
dan ontstaan er problemen.
Uiteraard kan ook het vocht in het
carterventilatiesysteem bevriezen

met als gevolg dat er een overdruk
in de motor ontstaat. Een lekkende
oliekeerring of een weggeblazen
klepdekselpakking of olievuldop
kan dan het gevolg zijn. 
VW levert een verwarmde carter-
ventilatie die een groot deel van de
problemen voorkomt. Veel van het
vocht condenseert namelijk in de
slangen vanaf het kleppendeksel
en loopt vandaar terug de motor
in. Let dus op mayonaisevorming
en wijs de klant op het risico van
korte ritjes.
In principe doet dit probleem zich
voor bij alle motoren die tijdens
koud weer veel korte afstanden rij-
den. Of het daadwerkelijk tot
bevriezing komt, hangt vooral af
van het goed functioneren van de
carterontluchting. ●

Met het insturen van deze vraag heeft
de heer H. Gerrits uit Oss de Beta
schroevendraaierset gewonnen.

Blijft de motor te koud, dan conden-
seert de waterdamp met alle gevol-
gen van dien. Wees alert op mayonai-
sevorming en informeer de klant over
het risico van te veel korte ritjes.
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