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De Leeuw begint zijn betoog met
de benzine. Het lood daarin is ver-
vangen door zuurstofhoudende
alcoholen als methanol en etha-
nol. Die hebben de nare eigen-
schap te reageren met condenswa-
ter dat neerslaat op de tankwand.
Daardoor ontstaat een zuur milieu
in de tank. Onder invloed van dat
zuur maken de zwaarste delen,
teer, vernis en hars, zich los uit de
benzine, vormen lak en zetten zich
af in het hele brandstofsysteem.
Dus ook op de injectornaalden
waar ze de doorstroming verhinde-
ren. Het gevolg, een verstoord
sproeibeeld met grote druppels in
plaats van een fijne nevel. Die
druppels slaan neer op onder meer
de inlaatklepschotels, dikken daar
in en vormen een steeds dikkere
laag afzetting. Onder invloed van
de hoge temperatuur wordt die
laag omgezet in kool. “Die koolaf-
zetting werkt vervolgens als een
spons en zuigt brandstofdelen op”,
legt De Leeuw uit. Al met al neemt
een deel van de brandstof dus niet
aan verbranding deel maar zorgt

in plaats daarvan voor afzettingen
door het hele inlaatsysteem, of
verlaat onverbrand de verbran-
dingskamer.

EGR-vervuiling
Mochten nu al die afzettingen en
het resterende te arme mengsel in

de verbrandingskamer nog niet
voor problemen als inhouden,
stotteren, slecht overnemen,
afslaan, moeilijk aanslaan of
gebrek aan vermogen zorgen dan
is daar altijd nog de lambdasonde.
De Leeuw: “Die constateert een
teveel aan zuurstof in het uitlaat-

gas en geeft het motormanage-
ment opdracht het mengsel te ver-
rijken. Dat leidt tot nog meer
grote druppels uit de vervuilde
injectoren zodat het inlaatsysteem
nog verder wordt vervuild.”
Kan het nog erger? Ja dat kan
dankzij de EGR, het systeem dat bij
matige motorbelasting uitlaatgas
terugvoert  naar het inlaatspruit-
stuk om de vorming van NOx

tegen te gaan. Juist in een toch al
vervuilde motor wordt het inlaat-
systeem belast met nog eens een
extraatje aan onverbrande koolwa-
terstoffen. Om duidelijk te maken
wat EGR kan betekenen voor de
vervuiling van het inlaatsysteem
toont De Leeuw een inlaatklep uit
zijn rijke verzameling. “Die heeft
onder water gelegen!”, reageert
een ATC-er. Maar nee, deze klep is
niet van de Koersk maar van een
direct ingespoten benzinemotor.
De Leeuw: “Bij zo’n motor komt er
langs de inlaatklep geen brand-
stof, alleen maar lucht en... uitlaat-
gas via de EGR. In de ‘lean burn
mode’ kan het aandeel van de EGR
in de aangezogen lucht oplopen
tot 50%. Zoals je ziet levert dat een
stevig vervuilingsprobleem op.”
Om zijn woorden kracht bij te zet-
ten toont De Leeuw een plastic
zakje met zwart poeder. ‘Uit gas-
klephuis van direct ingespoten
benzinemotor, 15.000 km’, meldt
het etiketje.

Motoronterend
Wie dacht dat het ziektebeeld
daarmee zo wel ongeveer geschetst
was komt bedrogen uit. De Leeuw
toont foto’s van koolafzettingen in
zuigerveergroeven. Die kunnen
zorgen voor compressieverlies, of
nog erger, de zuigerveren zover
naar buiten drukken dat de zuiger
vastloopt. Een volgend vervuilings-
probleem is dat van roetdeeltjes
die met de doorblaasgassen mee,
langs de slecht afsluitende zuiger-
veren, in de motorolie terechtko-
men. Het gevolg: De Leeuw toont
een motoronterend beeld van tui-
melaars onder de black sludge.
“Ga je nu alleen olie verversen dan
weekt de verse olie dit goedje los
en verstopt het de zeef van de olie-
pomp met alle gevolgen van dien”,
waarschuwt De Leeuw.
Kortom de toestand van de patiënt
wordt ons langzamerhand duide-

Peter de Leeuw toont een zwaar ver-
vuild inlaatspruitstuk. “Vervangen?
Dat zal de klant leuk vinden, over
30.000 km is het weer net zo erg.”

Strijd tegen 
motorvervuiling
Loodvrije benzine, de driewegkatalysator met lambdaregeling

en EGR hebben de auto een lekker frisse adem gegeven. Dat is

mooi, maar soms zijn deze voorzieningen een bedreiging voor

de gezondheid van de motor. “Motorvervuiling is dan het pro-

bleem”, legt ‘Dokter’ Peter de Leeuw van Forté uit. Tijdens een

lezing voor ATC-Limburg stelde hij diagnose en kreeg de pati-

ënt een passend medicijn voorgeschreven.
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lijk, maar de vraag is: Hoe krijgen
we hem weer op de been?
“Vaak wordt gekozen voor het ver-
vangen van onderdelen. En inder-
daad met vier nieuwe injectoren is
het probleem opgelost... voor even.
Niet leuk voor de klant als de pro-
blemen kort na het betalen van de
rekening weer opnieuw beginnen.
Reinigen is daarom een beter alter-
natief”, vindt De Leeuw. “Om te
beginnen bij de oorzaak van het
probleem, in de tank, met ‘Fuel
System Cleaner’, dat aan de brand-
stof wordt toegevoegd. De vervui-
ling in de zuigerveergroeven pak
je aan met ‘Gas Treatment’. Dat
middel bestaat uit korte koolwa-
terstofverbindingen die mee gaan
met het doorblaasgas en bij hoge
temperaturen nog actief reinigen.”
Met het gebruik van ‘Gas Treat-
ment’ is het opletten, De Leeuw:

“Altijd vernevelen bij 3000 t/min,
nooit stationair, en in het inlaat-
spruitstuk, zo dicht mogelijk bij
de motor. Doe je het bijvoorbeeld
voor de interkoeler dan kan daarin
een plas met het product ontstaan.
Loopt die eruit in een bocht dan
heb je waterslag, met alle gevolgen
van dien.”
‘Motorflush’ dat aan de olie wordt
toegevoegd rekent af met black
sludge. De Leeuw: “Het beste is om
de oude olie af te tappen, je weet
immers nooit hoeveel het is, en
dan te vullen met de goedkoopste
motorolie die je kunt vinden en
daar voeg je Motor Flush aan toe.
Dan weet je zeker dat je het pro-
duct in de juiste verhouding toe-
voegt. En ga niet rijden met Motor
Flush, het maakt de olie heel dun
en als na 800 km de additieven in
het middel zijn uitgewerkt zorgt

het voor een onvoldoende sme-
ring.”

Niet bij de benzinepomp
Het oplossen van vervuilingspro-
blemen met de Forté-producten
lijkt niet zonder risico’s. Die risico-
’s zijn voor Forté reden om de pro-
ducten selectief te distribueren. De
Leeuw: “Niet alleen kan schade
ontstaan bij onjuist gebruik, bij
een onjuiste diagnose kun je ook
geen goed resultaat verwachten.
Onze producten vind je niet bij
benzinestations want ze kunnen
alleen met succes worden toege-
past door mensen die de deskun-
digheid hebben om een goede dia-
gnose te stellen. Maar als een mon-
teur met 100% zekerheid kan ver-
tellen wat het probleem is, weten
wij met 101% zekerheid of we het
kunnen oplossen. En we komen
dat ook graag demonstreren. Dus
heeft u een probleem waarvan u
denkt dat het met vervuiling te
maken heeft, één telefoontje naar
de technische hulplijn (0478 53 75
67) en één van onze 26 technisch
adviseurs komt gewapend met een
endoscoop kijken of we het op
kunnen lossen. En lukt dat, dan
betaalt u alleen het product.”

Reiniging helpt elektronica
Als De Leeuw over EOBD begint
blijkt Forté zelfs helemaal geen
probleem nodig te hebben, om
met een oplossing te komen. ‘De
auto is nieuw en heeft geen pro-
bleem’, krijgt hij vaak te horen.
‘alleen de MIL (Malfunction
Identification Light) brandt’. De
leeuw: “Was vroeger een EGR-klep
vervuild en bleef die open staan,
dan kwam de klant klagen dat zijn
dieseltje zo roette. Bij EOBD rap-
porteert de klep zelf zijn stand
terug, bijvoorbeeld dat hij voor
40% open staat. Als dat gebeurt
nadat het motormanagement het
signaal ‘20% open’ gegeven heeft,
gaat de MIL aan, al lang voordat de
klant merkt dat er iets mis is. Het
lampje krijgt dan de schuld maar
vervuiling is het probleem.” ●

Erwin den Hoed

De endoscoop biedt een kijkje op de
zwaar vervuilde klepschotels van een
direct ingespoten benzinemotor.

De ‘Laufruhereglung’ zorgt voor een rustige stationaire loop. Het systeem
meet de bijdrage per cilinder aan de krukas en laat de verstuiver extra
brandstof inspuiten als een cilinder achterblijft. Hoe vuiler de verstuiver hoe
groter de correctie. Na gebruik van ‘Diesel Fuel Conditioner’ hoeft het
systeem veel minder te corrigeren. De Leeuw: “Net als dat je bij een beurt
bougies vervangt, zou je ook preventief moeten reinigen, om problemen in
de periode tot de volgende onderhoudsbeurt te voorkomen.”
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