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WERKPLAATS 
Inwendig reinigen van motoren

Een motor die inwendig vervuilt belast niet
alleen het milieu, maar ook het humeur van de
automobilist. De motor houdt in, neemt slecht
over, slaat af, haalt z’n vermogen niet en is
moeilijk aan de praat te krijgen. Vaak zijn die
problemen een gevolg van een slechte verbran-
ding. Dat is ook af te leiden uit een verhoogd
brandstofverbruik, een onjuiste samenstelling
van de uitlaatgassen, een afwijkende lucht-
brandstofverhouding, een foutief lambdasonde-
signaal of een EOBD-foutmelding.
Je zou denken dat door het gebruik van hoog-
waardige brandstoffen en een topkwaliteit vol-
synthetische olie inwendige motorvervuiling
niet voorkomt, zeker wanneer het de nieuwe
generatie hightech motoren betreft. Niets blijkt
echter minder waar. Inwendige motorvervui-
ling beperkt zich niet tot de stadsauto die nooit
op temperatuur komt en nauwelijks onderhoud
krijgt, elke motor kan er door ‘besmet’ raken.
Kennis van zaken over motorvervuiling is van
groot belang omdat de oorzaak van motorsto-
ringen vaak onterecht in elektronica of hape-
rende mechaniek wordt gezocht. Na tijdrovende
demontage en vervanging van kostbare compo-

nenten wordt uiteindelijk de werkelijke boos-
doener gevonden: vervuilde injectoren, en over-
matige aanslag op kleppen, verbrandingskamer
en zuiger, waardoor van optimale verbranding
geen sprake kan zijn. Petrochemische reiniging
had het euvel in notime kunnen verhelpen.

Opstapeling van ellende
Forté is één van de specialisten in producten
voor inwendige motorreiniging. Al jarenlang
brengt Forté werkplaatsen de kunst van het
petrochemisch repareren bij. Volgens technisch
specialist Peter de Leeuw van Forté is het niet
vreemd dat motorvervuiling vooral de laatste
tijd de kop op steekt. “Door de nieuwe emissie-
eisen zijn motoren veel kritischer geworden
voor vervuiling. Kleine haperingen in de lucht-
toevoer, de brandstofvoorziening en mengselbe-

reiding geven direct merkbare storingen. Tot
overmaat van ramp worden ook de onderhouds-
intervallen steeds verder opgerekt. Beruchte
problemen als black-sludge zijn daardoor actue-
ler dan ooit.”
De carterventilatie, maar vooral ook het uitlaat-
gasrecirculatiesysteem (EGR) werken volgens De
Leeuw motorvervuiling in de hand.
“Verbrandingsresten en oliedampen worden
weer terug de inlaat in gevoerd en zo stapelt de
vervuiling zich op. Het vele filerijden doet ook
weinig goed.” Hoe het heel snel verkeerd kan
gaan in de motor, illustreert De Leeuw met een
voorbeeld: “Door afzettingen in de tank, die
worden meegevoerd met de brandstof, ontstaat
er aanslag op de injector. Het sproeibeeld gaat
afwijken en dus de mengselbereiding. Een
onvolledige verbranding is het resultaat en de
verbrandingsresten worden door het EGR-
systeem weer meegevoerd de inlaat in. In snel
tempo bouwt de vervuiling zich op. Na verloop
van tijd begint de motor te horten en te stoten.
De klant belt de werkplaats en brengt de auto
voor reparatie. Daar wordt geconstateerd dat
één of meer injectoren niet volmaakt inspuiten

Het toevoegen van een reinigingsmiddel aan de
brandstof wordt niet door elke autofabrikant toe-
gejuicht. Het verandert immers de brandstofsa-
menstelling. Forté snoert met de nieuwe Diesel
Fuel Conditioner sceptici de mond. Het product
voldoet aan de EN 590 norm, net zoals moderne
dieselolie. Goede smering is verzekerd!

Vervuiling blijft motorvijand nummer één

Schoon presteert
Ondanks gebruik van hoog-
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een topkwaliteit motorolie,
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gen stapelen zich op, on-

danks regelmatig onder-

houd. De moderne motor-

techniek functioneert al-

leen optimaal als die in fa-

brieksnieuwe staat blijft.

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



bewaakt. Zodra in één van de injectoren een
kleine afzetting ontstaat, wordt de balans in
die injector door een te hoge weerstand ver-
stoort. Er wordt minder ingespoten dan de
bedoeling is en de oneenparigheidsregeling
constateert dat deze cilinder in prestaties
achterblijft. Het motormanagement geeft com-
mando om in die cilinder meer brandstof in te
spuiten. Dat gaat net zo lang door tot het regel-
bereik ten einde is. De elektronische dieselrege-
ling slaat alarm en de klant klaagt over z’n
nukkige motor.” Met een goede diagnosetester

en deze precisie-instrumenten worden zonder
pardon vervangen. De auto rijdt weer prima,
maar dit genoegen blijkt van korte duur. De
werkelijke oorzaak, de vervuiling, is namelijk
niet weggenomen.”

Klevende kleppen
Een ander hardnekkig probleem dat zich bij
bepaalde typen motoren openbaart is het ‘ver-
kleven’ van de kleppen. Lakachtige aanslag op
de klepsteel bemoeilijkt het soepel bewegen van
de klep in de klepgeleider. Vaak start de motor
prima, om tijdens het opwarmen weer af te
slaan. Met een speciaal product als Forté Top
End Treatment is dit meestal goed te verhelpen.
Het wordt aan de motorolie toegevoegd en gaat
ook problemen met hydraulische klepstoters
(zoals tikken) tegen. Een hydraulische klepsto-
ter is een fijnmechanisch onderdeel. Door lak-
vorming gaan de stoters kleven. Lak- en vernis-
vorming leiden ook tot overmatige oliecon-
sumptie. Zodra een klant klaagt over oliever-
bruik moet je volgens De Leeuw direct alert
zijn. “Sommige motoren blijven te koud
waardoor lakvorming ontstaat. De hoongroeven
worden afgedekt door een dunne, erg harde
vernislaag waaraan motorolie slecht hecht. Het
olieverbruik neemt toe, zonder dat er een
mechanisch defect is.”
Excessief olieverbruik kan ook veroorzaakt wor-
den door koolafzettingen in de zuigerveergroe-
ven. Meestal is er dan tevens sprake van com-
pressieverlies. Meet de compressie, en voeg bij
te grote afwijkingen een reinigingsmiddel toe
(bijvoorbeeld Gas Treatment van Forté). Na rei-
niging krijgen de zuigerveren weer de juiste
voorspanning. Het olieverbruik neemt af en de
compressie wordt hersteld. Bij overmatige vuil-
afzetting in de zuigerveergroeven bestaat er
kans op zuigerschade of zelfs een vastloper,
wees er dus op tijd bij!

Kennis van zaken
Volgens De Leeuw gaat aan het inwendig reini-
gen bij storingen eerst een goede diagnose voor-
af. “Probeer altijd zorgvuldig te achterhalen
wanneer en onder welke condities een storing
zich voordoet. Trek eens een EGR-slang los, kijk
met een endoscoop in de motor, analyseer het
lambdasensorsignaal, bekijk de motorolie en

meet de compressie op. Laat je niet op het ver-
keerde been zetten door het EOBD-systeem. Dat
geeft meestal het gevolg aan, niet de oorzaak.”
Dankzij de moderne motorelektronica kan
inwendige motorvervuiling zich plotsklaps
openbaren, waardoor de werkplaats op zoek
gaat naar een mechanisch of elektronisch man-
kement dat er helemaal niet is. “We zien dat
bijvoorbeeld bij de nieuwe common rail diesels.
Die zijn vaak uitgerust met een oneenparig-
heidsregeling (laufruhe-reglung), die nauwkeu-
rig de ‘prestatiebijdrage’ van elke cilinder

Geen foto uit de oude doos, maar een
recent schadegeval. De kleppentrein
zit vol black-sludge, een zwarte taaie
drab. De oorzaken kunnen divers zijn,
zoals te laat verversen, een te lage
olietemperatuur, een slechte carter-
ontluchting of brandstofverdunning.
Met passende reinigingsproducten is
de motor weer schoon te krijgen,
voor het echt te laat is.

Uiteindelijk verstopt de
zwarte drab de olie-
aanzuigzeef en de olie-
toevoer naar de motor
stagneert. Een kostbare
schade is het gevolg
als niet tijdig wordt
ingegrepen.

Wanneer een motor in koude toestand prima start
maar tijdens het warmlopen afslaat, kan het zijn
dat de kleppen niet soepel in hun geleiders bewe-
gen. Ze verkleven als gevolg van afzettingen op
de klepsteel. Reinigen met Forté Gas Treatment is
de remedie.

beter Foto’s: Forté

Uitlaatgasrecirculatie
kan tot ernstige vervui-
ling van het inlaat-
systeem leiden, zoals
hier te zien op de in-
laatklepschotels. De
kooldeeltjes verhinde-
ren op gegeven mo-
ment het goed sluiten
van de kleppen, met
compressieverlies tot
gevolg.
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is al snel de vinger op de zere plek te leggen.
“Voeg maar eens een reinigingsmiddel toe aan
de tank en na een kwartier zie je de adaptie-
waarde van de oneenparigheidsregeling al ver-
anderen. De aanslag in de injector wordt gelei-
delijk opgelost met een zichtbaar resultaat.”
Ook de lambdaregeling van de benzinemotor
kan afwijkingen in de mengselbereiding lange
tijd compenseren. Terwijl er in de motor eigen-
lijk van alles mis is, leidt dit (nog) niet tot
klachten. Maar uiteindelijk kan ook de lambda-
regeling de zaak niet meer bijsturen en vermin-
dert de driveability. Een scope die het lambda-
signaal in beeld brengt is bij dergelijke proble-
men een handig diagnose-instrument. Bekijk
het signaal voor en na reiniging en het is
meteen duidelijk of vervuiling de oorzaak is
van een onregelmatig draaiende motor.

Zo zwart als roet
Direct ingespoten benzinemotoren zijn ook
berucht als het om vervuiling gaat. “Bij de eer-
ste generatie DI-benzinemotoren zag je vooral
overmatige vervuiling op de inlaatkleppen,
maar nu is soms het complete inlaattraject ver-
vuild, van gasklep tot verbrandingskamer.
Vooral het EGR-systeem strooit letterlijk roet in
het eten. De verbrandingsresten veroorzaken
een gortdroge afzetting van koolstof.
Uiteindelijk wordt de luchtintrede teveel ver-
stoord en gaat de motor kuren vertonen. Ook
de olie van zo’n DI-benzinemotor spreekt vaak
boekdelen, die is net zo zwart als bij een diesel-
motor.” Maar hoe los je de inlaatvervuiling op,
aangezien reiniging via de brandstof pas in de
verbrandingskamer effect heeft? “Bij inlaatver-
vuiling reinigen we rechtstreeks via de aanslui-
tingen op het inlaatspruitstuk.” Een specia-
listisch klusje dat met de nodige zorgvuldig-
heid uitgevoerd moet worden en dus minimaal
één keer met de monteur in de werkplaats
wordt geoefend. Na de ‘reparatie’ is het zaak de
motor schoon te houden door preventief een
reinigingsproduct tijdens de onderhoudsbeur-
ten toe te voegen.

Preventief reinigen
Het preventief toevoegen van reinigingsproduc-
ten aan olie, brandstof of inlaatlucht wordt ove-
rigens niet door alle autofabrikanten toege-
juicht. Toch neemt het aantal tegenstanders
gestaag af. Dat komt mede door de professione-
le benadering van Forté. “Zodra zich bij bepaal-
de motortypen problemen voordoen met vervui-
ling, gaan we in samenwerking met de fabri-
kant en importeur op zoek naar de oorzaak.
Soms leidt dat tot modificaties of een dringend
advies aan werkplaatsen om reinigingsproduc-
ten onderhoudsmatig, dus bij elke beurt, toe te

voegen. Dat is altijd beter dan probleembestrij-
ding. In technische bulletins worden oorzaak
en remedie nauwkeurig toegelicht.” 
Volgens Forté doen werkplaatsen er verstandig
aan goed naar de gebruiksomstandigheden van
een auto te kijken. Wanneer een klant veel
korte ritten maakt is het raadzaam preventief
te werken door het periodiek toevoegen van een
brandstofreiniger. Ook een toevoeging aan de
olie kan nodig zijn om lakvorming, black-slud-
ge of ‘mayonaise-vorming’ te bestrijden.
Nog altijd staan veel autofabrikanten ietwat
huiverig tegenover reinigende toevoegingen
aan de dieselolie. Met de opkomst van zwavelar-
me dieselolie is de smering van de (hogedruk)
brandstofpomp en injectoren namelijk uiterst
kritisch geworden. Wanneer een toevoeging de
smerende eigenschappen van de dieselbrand-
stof nog verder vermindert zijn de gevolgen

groot. “Met onze nieuwste generatie ‘Diesel
Fuel Conditioner’ zijn we ook van deze discus-
sie af, vertelt Bart Berends, directeur van Forté
Noord-West Europa. “Onze dieselreiniger vol-
doet nu officieel aan de EN 590 norm, dezelfde
norm waar dieselolie aan moet voldoen. In deze
norm zijn de fysische eigenschappen van de
vloeistof vastgelegd en ook de smeercapaciteit.
Het toevoegen van Diesel Fuel Conditioner aan
de dieselbrandstof is dus zonder enig risico.”
Berends constateert dat professionele petroche-
mische reiniging eindelijk uit de hocus-pocus-
sfeer komt. Hij is ervan overtuigd dat onder-
houdsmatig gebruik van inwendige motorreini-
gers eerder regel dan uitzondering wordt. Een
schone motor is goed voor het milieu én de
klanttevredenheid! ●

Auke Cupédo

Voor een optimale verbranding in het van groot
belang dat de brandstof fijn verneveld en onder
de juiste hoek wordt ingespoten. Afzettingen op
de injectornaald doen het sproeibeeld geen goed.
Links zoals het hoort, rechts het inspuitbeeld bij
vervuilde injector. Een reiniging met Fuel System
Cleaner kan vervanging van de injector overbodig
maken.

Een motor die inwendig
is vervuild loopt veelal
onregelmatig stationair
en pakt bij gasgeven
niet mooi op. Wanneer
een compressiemeting
het linker beeld laat
zien, is het de moeite
waard de motor inten-
sief te reinigen. Rechts
ziet u het resultaat:
elke cilinder levert
weer dezelfde, hoge
compressiedruk.
Zuigerveren en kleppen
dichten weer goed af.

Als een motor van bin-
nen niet schoon is,
heeft het motormana-
gement grote moeite
de mengselregeling
correct te houden. Dit
lambdasensorsignaal
spreekt boekdelen. Na
reiniging van de motor
pendelt de sensorspan-
ning weer keurig op en
neer.
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