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WERKPLAATS 
Oorzaak en aanpak van black-sludge

De doorblaas langs de zuigers, ook wel ‘blow-by’
genoemd, zorgt ervoor dat waterdamp en zuur-
vormende gassen in het carter terechtkomen.
Hoe minder de doorblaas, des te kleiner de
kans op black-sludge. Tijdens het warmdraaien
is de doorblaas het grootst, zeker als de motor
hoog belast wordt.
Via de doorblaasgassen komt er onverbrande of
onvolledig verbrande brandstof in het carter
terecht. De samenstelling van de benzine is
mede bepalend voor wat er precies in het carter
terechtkomt. De blow-by of doorblaas bestaat
voor 10 tot 40% uit olie en voor de rest uit gas-
sen die we ook in de uitlaat tegenkomen: H2O,
CO, CO2, NOx en HC. Vooral de koolwaterstoffen
vormen een fors bestanddeel van de gassen.
Langs vele wegen en op vele manieren komen
de oliedeeltjes en andere gassen in het carter
terecht. Grote invloed hebben de zuigerspeling,
het zuigerveerpakket en de cilindervervorming.
Er is vooral veel doorblaas bij koude zuigers (na
stationair draaien) en fors optrekken. Uiteraard
neemt de blow-by toe naarmate de slijtage toe-
neemt.
Het zal duidelijk zijn dat een rijk mengsel,
zoals dat tijdens het opwarmen wordt toege-
past, veel brandstof in de olie in de hand werkt.
Tot meer dan 20% is mogelijk, vandaar een stij-
gend oliepeil als waarschuwing. Korte ritten
werken brandstofverdunning, dus ook black-
sludge vorming, in de hand.

Koude motor
Een lage motor(olie)temperatuur is ongewenst.
Auto’s met automaat draaien een laag toerental

van de olie goed op gang te brengen. Tot die
temperatuur draait de motor in feite met onge-
doopte olie. Korte rij-afstanden, een defecte
thermostaat of sterke rijwindkoeling zorgen
eveneens voor een laagblijvende olietempera-
tuur.
Zodra de motor warm wordt, gaan de olie-addi-
tieven hun reinigende, zuurneutraliserende en
vuil-zwevend-houdende taken verrichten. Daar
is echter tijd voor nodig, dus als de ritten te
kort duren, wordt de motor niet goed schoon.
Als de motor langdurig hoge toerentallen
draait en/of hoog belast wordt, loopt de olie-

Goede carterontluchting houdt motor gezond

Carter snakt naar
Nog steeds vallen benzinemotoren ten prooi aan een

ernstige mate van motorvervuiling door een taaie zwar-

te drab, black-sludge genoemd. Black-sludge verstopt

uiteindelijk de olie-aanzuigzeef en zorgt daardoor voor

ernstige motorschade zodra de motor hoog belast wordt.

Een overzicht van de oorzaken helpt de juiste maatrege-

len te treffen om dergelijke schade te voorkomen.

Tekening: Audi
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Bij de nieuwste Audi 2.0 liter Turbo FSI motor
wordt een geavanceerd carterventilatiesysteem
gebruikt. Dit houdt de motor optimaal schoon.
1=Labyrint
2=Ontluchting naar compressorinlaat
3=Diagnosekanaal
4=Terugslagklep
5=Drukregelklep
6=Terugslagklep
7=Ontluchting naar inlaatbuis
8=Ontluchting vanaf carter
9=Oliefiltermodule

en hebben daarom per definitie een lage olie-
temperatuur. Als er geen olie-koelwater warmte-
wisselaar is, blijft de olietemperatuur onder de
60°C die nodig is om het additievensysteem 

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



Ventilatieleiding

Dubbelcycloon

Terugslagklep

Oliereservoir

Ventilatieleiding

Inlaatslang

Ontluchtingsleidingen

Ontluchtingsleiding

Drukregelklep

Kleppendeksel

Kleppendeksel

Fijnafscheider

temperatuur zo hoog op dat de zachte black-
sludge indikt en chemisch wordt omgezet in
kunststof. Deze zwarte plastic deeltjes verstop-
pen de olie-aanzuigzeef en belemmeren
daardoor de olietoevoer. Omdat de koeling van
hoogbelaste onderdelen te kort schiet, treedt er
spoedig lagerschade op. De afwisseling van vele
korte ritten met lange ritten is kenmerkend
voor het ontstaan van black-sludge.
Als het olieverbruik laag is, wordt er van de
olie-additieven veel gevraagd. Is er wel oliever-
bruik van betekenis, dan worden er door bijvul-
len regelmatig nieuwe additieven toegevoerd.
Daarmee neemt de kans op black-sludge af.
Sinds 1987 zijn er speciale reinigende additie-
ven ontwikkeld voor motoroliën. Ook zijn er
motortesten opgenomen die het beschreven rij-
gedrag nabootsen. Inmiddels zijn deze motor-
testen opgenomen in de ACEA A specificaties
voor benzinemotoren. Maar zowel de brandstof-
samenstelling als de brandstofadditieven wijzi-
gen voortdurend. Bovendien zijn de carterventi-
latiesystemen verschillend en heeft niet elke
motor een olie-koelwater warmtewisselaar. Dat
betekent dat bepaalde motoren gevoeliger zijn
voor de vorming van black-sludge dan andere.

Condensatie carterdampen
Heel belangrijk om black-sludge, mayonaise,
vervuiling en ook slijtage te voorkomen, is de
goede werking van de carterontluchting. Onder
het dauwpunt (60°C in het blok en 30°C onder
het kleppendeksel) condenseren de carterdam-
pen. De meeste black-sludge gevallen die vanaf
1987 de kop opstaken, ontstonden in motoren
waarbij de carterdampen rechtstreeks via het
kleppendeksel naar het luchtfilter werden afge-
zogen. Door het lage dauwpunt onder het klep-
pendeksel condenseren de waterige zuren en
wordt dus daar de eerste witte of zwarte drab
gevormd. De temperatuur van het ventilatie-
systeem met de daarin opgenomen olie-afschei-
der is belangrijk. Als het systeem te koud blijft,
bijvoorbeeld door een intensieve rijwindkoe-
ling, treedt er condensatie en zelfs bevriezing
op.

Technische oplossingen
Sinds 1964 is er in Californië een volledig geslo-
ten carterontluchting voorgeschreven. In de

Europese Unie werd pas in 1971 het belang van
een goede ontluchting ingezien. Aanvankelijk
werd er op het hoogste punt ontlucht. De olie-
nevel werd door een metaalspons geleid en de
gassen gingen naar het luchtfilterhuis. Omdat
er met toenemend luchtverbruik ook een toene-

Bij de Audi V6 FSI vindt de ontluchting plaats via
de beide kleppendeksels die elk voorzien zijn van
een labyrint om de grote oliedruppels af te schei-
den. Na het samenvoegen gaat de leiding naar
een fijnafscheider met dubbelcycloon en oliereser-
voir met terugslagklep voor de olie-afvoer naar
het carter. Via de drukregelklep gaan de gassen
naar het inlaatsysteem. Bij lage motorbelastingen
wordt er schone lucht via een ventilatieleiding
met terugslagklep rechtstreeks naar het carter
geleid om zoveel mogelijk benzine- en waterdamp
af te voeren.

Als een motor te koud blijft, condenseert de wa-
terdamp. Dat kan mayonaise en/of ijsvorming tot
gevolg hebben. De carterontluchting heeft grote
invloed op het voorkomen van deze problemen.

Dit carterontluchtings-
systeem maakt deel uit
van het kleppendeksel
van een benzinemotor.
Er is een afscheider
voor grote en kleine
oliedruppels met
cycloon, een overdruk-
klep, een olie-afvoer en
een carterdrukregel-
klep, allemaal tot een
eenheid geïntegreerd.

adem

Tekening: Audi

Foto: Hengst

mende blow-by ontstaat, wordt er een vrij con-
stante onderdruk in het carter bereikt onder de
meeste condities.
Later werd er een extra leiding gelegd naar de
inlaat achter de gasklep om de hogere onder-
druk te gebruiken voor het aanzuigen van frisse
lucht. Er is dan sprake van een carterventilatie-
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systeem. Een restrictie in de leiding naar het
inlaatsysteem beperkt de hoeveelheid aangezo-
gen carterdampen. Dit is een ongeregelde posi-
tieve carterventilatie (PCV) met een van de
motorbelasting afhankelijke toevoer van frisse
lucht. Hoe meer belasting, hoe verder de gas-
klep opent, hoe minder onderdruk, hoe minder
frisse lucht.
Bij V motoren kan er op één kleppendeksel fris-
se lucht naar binnen worden gezogen, terwijl
via het andere kleppendeksel de blow-by wordt
afgevoerd. Onder het eerste deksel blijft de
motor schoon, onder het andere deksel ontstaat
er mayonaise, black-sludge of nokkenasslijtage.

Regeling carterdruk
De positieve carterventilatie werd voorzien van
een klep, de PCV-klep, die de druk in het carter

moet regelen. Bijna altijd heeft deze klep de
functie van terugslagklep, zie de diverse sche-
ma’s.
Sinds enige tijd wordt het carterventilatie-
systeem met behulp van een veerbelaste mem-
braanklep met omlooprestrictie op basis van
onderdruk geregeld. Deze verschildrukklep
houdt de onderdruk in het carter tussen de
0,02 en 0,03 bar. Het gaat hierbij om een druk-

en hoeveelheidsregeling, meestal met een ster-
ke frisseluchttoevoer om de hoeveelheid benzi-
ne- en waterdamp zo laag mogelijk te houden.
Bij 3% water in de olie ontstaat er een emulsie.
Bij een motor met een modern PCV-systeem zul-
len we minder dan 0,2% water in de olie aan-
treffen.

Langs vele wegen en op tal van manieren komen
er gassen en dampen in het carter terecht.
1 = Turbocompressor
2 = Olietoevoer
3 = Uitlaatgassen
4 = Luchtfilter
5 = Inlaatluchtkoeler
6 = Olie-afscheider met regelklep carterdruk
7 = Grote oliedruppels door meegesleurde olie 

langs de wanden
8 = Grote oliedruppels door afgeslingerde olie,

karnen, afschuiven en oliesproeiers
9 = Kleine oliedruppels door condenseren van 

verdampte oliemoleculen
10= Kleine oliedruppels door sproeierachtige 

werking in zuigerveergroeven
11= Lekkage via de klepgeleiders
12= Lekkage via de turbo-as
Tekening: Hengst

Overzicht van in gebruik zijnde carterontluchtingsystemen

Ongeregelde carterontluchting
met afvoer voor de gasklep
+eenvoudige constructie
- vervuilingsgevaar voor luchthoeveelheidsmeter
- carterdruk afhankelijk van luchtfilterweerstand
- geen duidelijke carterventilatie mogelijk
- gering drukverschil voor olie-afscheiding

Bron: Hengst

Geregelde carterontluchting 
met afvoer na de gasklep
+meestal grotere drukverschillen voor olie-

afscheiding
- drukregeling nodig

Geregeld carterventilatiesysteem
+ventilatie van het carter
- toegenomen valse luchthoeveelheid over de

gasklep

Geregeld carterventilatiesysteem
van een motor met drukvulling
+ventilatie van het carter
+gebruik van de maximaal beschikbare onder-

druk voor olie-afscheider
- ingewikkeld
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zelfs op hol. Benzinemotoren vervuilen ernstig,
reden genoeg om geen olie boven peil te vullen.
De olienevel vervuilt de luchthoeveelheidsme-
ter, de compressor, de inlaatluchtkoeler, de
inlaatkleppen, de verbrandingskamer, het uit-
laatsysteem inclusief katalysator en bij de die-

sels: het roetfilter.
Lastig is dat als de olie-afscheider te effectief
werkt, er ook brandstof en water naar het car-
ter worden teruggevoerd. Dat werkt tal van pro-
blemen in de hand. Er moet dus een selectieve
afscheiding zijn, vandaar het gebruik van één
of meer cyclonen, labyrinten en ‘grof’ en ‘fijn’
olie-afscheiders. Bijkomstig probleem is dat vrij-
wel alle nieuwe motoren verstelbare kleppentij-
den hebben om de inlaatonderdruk te vermin-
deren. Anders gezegd, de gasklep staat bij deel-
last veel verder open dan vroeger om het
smoorverlies te beperken. De motor is dus niet
meer zo’n goede vacuümpomp als vroeger,
zeker niet als het om het BMW Valvetronic-
systeem gaat. Er wordt al geëxperimenteerd
met elektrisch aangedreven cyclonen en andere
typen olie-afscheiders die in de industrie wor-
den gebruikt.
Bij de nieuwste motoren schrijft Californië
sinds 2004 voor dat het OBD de juiste werking
van het PCV-systeem moet kunnen bewaken.

Goede olie-afscheider
Wat beslist nodig is, is een goed werkende olie-
afscheider anders wordt er veel olie meegezo-
gen de motor in. Er zijn gevallen bekend dat er
10 tot zelfs 2000 gram olie per uur werd meege-
sleurd. Sommige dieselmotoren slaan daardoor

Als het drukverschil over de cycloonafscheiders te
groot wordt, opent zich een overdrukklep. Deze
klep is zodanig gevormd dat de meegevoerde olie-
druppels er tegenaan botsen en omlaag vallen in
een daarvoor bestemde ‘rustkamer’.
1 = Cycloon- of multicyclooneenheid zorgt voor 

het afscheiden van de kleine oliedruppeltjes
2 = Schone ruimte, afvoer naar inlaatsysteem
3 = Toevoer van carterdampen met oliedruppels
4 = Gassen
5 = Olienevel
6 = Oliecycloon voor grote oliedruppels
7 = Verzamelruimte voor olie, gecondenseerde 

brandstof en water
8 = Doorlaatklep om olie naar carter af te voeren
9 = Kanaal om olie, gecondenseerde brandstof 

en water uit de schone ruimte af te voeren
10= ‘Rustkamer’ voor meegevoerde olie
11= Impact- of botsklep met drukregel- en 

afscheider-functie voor kleine oliedruppels

voor benzinemotoren met hun voor- en nadelen

Carterontluchting met restrictie
en afvoer voor en na de gasklep
+ ten opzichte van a):

verbeterde ontluchting bij deellast
+ constante valse luchtstroom over de gasklep bij

deellast
- ten opzichte van a): ingewikkelde constructie
- gering drukverschil voor olie-afscheiding

Carterventilatiesysteem 
met stromingsrichtingverandering
in de ventilatieleiding
+ventilatie van het carter
+grote drukverschillen voor olie-afscheiding bij

deellast
- tweede olie-afscheider voor vollast condities

nodig
- stromingsomkeer in olie-afscheider

Ongeregelde carterontluchting
van een motor met drukvulling
+ventilatie van het carter
+niet ingewikkeld
- stromingsomkeer in olie-afscheider
- tweede olie-afscheider nodig onder vollast-

condities

Luchtfilterhuis

Compressor

Drukregelklep

Olie-afscheider
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Een aantal fabrikanten heeft daarom het hele
PCV-systeem herzien en ondergebracht bij een
toeleveringsbedrijf. Die integreren de verschil-
lende onderdelen of in het kleppendeksel of in
een module. Het plaatsen van zo’n module in
de V levert een 20°C hogere temperatuur op,
hoog genoeg om water en ijsvorming te voorko-
men.

Motoren met drukvulling
Bij motoren met drukvulling ligt de zaak nog
moeilijker. Bij de turbomotoren van Audi, VW,
Skoda, Saab en Volvo zien we dat de oudere PCV-
systemen bij zelfaanzuiging de onderdruk na de
gasklep gebruiken via een restrictie en voorzien
van een terugslagklep. Zodra er overdruk in de
inlaat ontstaat, wordt de onderdruk voor de gas-
klep gebruikt. Bij de nieuwste uitvoeringen wor-
den er verschildrukkleppen toegepast. In rust
houdt een veer het membraan open. Zodra de
motor loopt, wordt het membraan, tot op een
kleine opening na, dicht gezogen. De veerkracht
is goed voor een onderdruk van ongeveer 0,01
bar. Bij vollast valt de onderdruk in de inlaat
weg en staat het membraan open. Dan wordt er

een grote hoeveelheid gas afgezogen. De stand
van het membraan hangt af van de druk in het
carter, de druk in de inlaat, de buitenluchtdruk
en de veerkracht. Het is een delicaat onderdeel
dat is afgestemd op een bepaalde motor. Wat de
denken van het feit dat een membraan met een
frequentie van 100 Hz staat te trillen?
Omdat dieselmotoren schone lucht comprime-
ren en bij deellast met een luchtovermaat wer-
ken, is het carterontluchtingsprobleem veel
eenvoudiger dan bij benzinemotoren. In de toe-
komst denkt men aan elektrostatische syste-
men als olie-afscheiders. Deze systemen werken
met 10 kV en zijn daarom niet geschikt voor
benzinemotoren. Niemand zit te wachten op
een carterexplosie. ●

Paul Klaver

Voorbeelden 
uit de praktijk

Black-sludge is zeker geen fenomeen
dat u alleen bij oudere motoren aan-
treft. Ook de moderne motortech-
niek heeft er last van. Deze foto’s
laten u zien wat u zoal in de motor
aan kunt treffen. U bent gewaar-
schuwd!

De motor is zo heet geweest, dat de
black-sludge kleine stukjes kunststof
heeft gevormd.

Op de cilinderkop is goed te zien
hoe de black-sludge is ingedikt tot
harde stukjes plastic.

Onder het koudere kleppendeksel is
nog black-sludge als een zwarte,
taaie drab te zien.

De olie-aanzuigzeef zit geheel vol met
black-sludge, geen wonder dat er een
verwoestende motorschade is opge-
treden door gebrek aan smeerolie.

Als het ‘carterventilatiepotje’ zo vol
met black-sludge zit, moet de carter-
ventilatie grondig worden geïnspec-
teerd.

Bij dieselmotoren worden tal van onderdelen tot
een module verenigd. Dit multifunctiemoduul
omvat een oliefilter, olie-waterwarmtewisselaar,
oliedrukregelklep, temperatuur- en druksensor,
olie-afscheider en carterdrukregelklep.

Wat te doen 
bij black-sludge?
Uit de Servicebulletins van ver-
schillende autofabrikanten valt
op te maken dat er nog altijd
veel motoren kampen met black-
sludge problemen. Zodra er aan-
wijzingen van black-sludge zijn
zoals lage oliedruk, stank, slechte
motorprestaties of een vervuilde
olievuldop, moet de oliedruk
worden gemeten. Als de druk bij
hogere toerentallen wegvalt, is

het raadzaam bij de motorolie
een reinigende vloeistof te voe-
gen om de motor daarmee
schoon te spoelen. Let op! Niet
alle motorfabrikanten gaan
akkoord met deze werkwijze.
Tap vervolgens het carter af.
Tweede methode: tap het carter
af, controleer met een lasdraad
of er zich black-sludge heeft
gevormd. Als dat zo is, moet het

carter worden gedemonteerd.
Maak de olie-aanzuigzeef schoon
of vervang deze. Controleer ook
de vervuiling van de cilinderkop
en de carterventilatie. In geval
van twijfel is het nodig één of
meer drijfstanglagers te inspecte-
ren.
Na montage moet de motor met
de voorgeschreven olie worden
gevuld, uiteraard na het vervan-

gen van het oliefilter. Controleer
opnieuw de oliedruk en ga na of
er geen vreemde geluiden zijn.
Vervang de olie na korte tijd
(1000 km) desnoods nadat er
opnieuw gespoeld is.
Houd daarna de helft van de tot
dan toe gebruikte verversingster-
mijn aan met een richtwaarde
van 10.000 tot 15.000 km of een
half jaar. ●

Foto: Hengst
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