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Detonatie en pre-ignition:
brokken en gaten
Soms komen er uit motoren geluiden die erop
duiden dat er iets niet goed gaat van binnen.

Waar komen die noodseinen vandaan, hoe horen we
ze en wat doen we er aan om een ramp te

voorkomen?

Eigenlijk zijn alle geluiden die
hard en "knikkerachlig" klin-
ken verdacht. Hel verschijn-
sel wordl pingelen genoemd,
het lijkl er inderdaad op a! er
iets ping of ping.ping-ping
zegt. Je kunt het bij sommige
motoren goed horen als er bij
hel Sloplicht en/o! lage toe-
renlallen steviç wordt opge-
Il'Okken. Grote motoren ma-
ken dil nare geluid eerder
dan kleine, vuile motoren eer-
der dan schone.

Het andere nare geluid is
meer een trilling, een soort
gebrom dus, dat bij hoge toe-
rentallen en belastingen op-
treedt en niet goed wordt ge-
hoord omdat het verloren
gaal in de overige geluiden.
Hel is echter dit noodsignaal
dal waarschuwt voor brok-
ken, zuigerbrokken wel te
verstaan.

Het verbrandingsverloop is
bepalend voor detonatie
We zullen ons even met de
verbranding moeten bezig-
houden, willen we begrijpen
wal er aan de hand is binnen
in de motor. Ofschoon de he-
le verbranding gebeurt in een
paar duizendste van secon-
den. schrijven we er hier over
alsof het minuten duurt: het
samengeperste (gecompri-
meerde) luchtbenzinemeng-
sal wordl door een vonk ont-
stoken en begint te verbran-
den. Het gas wordt steeds
heler maar niet overal tege--
lijk, het begint bij de bougie
en gaat vandaar geleidelijk
steeds verder de verbran-
dingskamer in lerwijl de zul-
ger eerst nog omhoog be-
weegt, dan lot stilstand komt,
om vervolgens steeds sneller
omlaag te gaan. Dat geleide-
lijk verder gaan van de ver-
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branding gebeurt met heel
hoge snelheden, orkaan-
kracht en hoger. Dat moet
ook wel, anders is de ver-
branding niet klaar voordat
de uitlaatklep opent en dat is
puur expansievernes.

Hoe meer er in de motor
zit, hoe meer we het samen-
persen en 110e vroeger we
het ontsteken des te wilder
gaal het binnen in de molar
loe. Zo wild lol er een wolkje
mengsel geheel op eigen
houtje onverwachts besluit te
gaan verbranden en dat ho-
ren wij als "pingelen"_ Ken-
nelijk zijn de temperatuur en
de druk zo hoog opgelopen

P. Klaver

dat dat wolkje mengsel,
spontaan, ging ontbranden,
waarbij hoge drukpieken ont-
slaan. Iemand legde hel eens
als volgt uil: "Als we het om-
laagduwen van de zuiger
door de verbrande gassen
vergelijken met het rustig
openduwen van een deur
dan is die spontane verbran-
ding Ie vergelijken met het
slaan meI de vuist op de
deur. Alles trill ervan, ieder-
een schrikl van het lawaai
terwijl de deur nauwelijks be-
weegt". Dil spontane ont-
branden heet eigenlijk deto-
neren. Gebeurt dal bij lage
toeren lallen dan noemen we

Hier is het maleriaal nlel alleen wlJ1l98S"'Ollen, maar zelfs er ullgeslagen.

hel meestal pingelen, ge-
beurt het bij hoge loerental-
len dan heel hel "high speed
knock". Hoe meer gas er
spontaan ontbrandt hoe har-
der de dreun op de deur of-
wel hoe hoger de drukpieken.

De gevolgen van detonatie
zijn niet mis
Bij het optrekken bij lage toe-
rentallen zijn de drukken in
de verbrandingskamer niet zo
hoog, zodat het pingelen bij-
na nooit kwaad kan. Bij hoge
toerentallen is dal anders en
het duurt niet lang of er ont-
staan problemen; de koppak-
king vliegl eruit, de bovenste
zuigerveer breekt, de dam
lussen de eerste en tweede
veer breekt a! de zuigerbo-
dem wordt stukgehamerd bo-
ven de bovenste zuigerveer,
de zuigerbodem wordl een
kraterlandschap.

Natuurlijk kunnen combina-
ties optreden van de ge-
noemde narigheden. AI deze
dingen hebben één ding ge-
meen: ze hebben een me-
chanische oorsprong waarbij
onderzoek heeft aangetoond
dal de materiaaldeelljes uit
hel oppervlak getrokken zijn
waarschijnlijk door schokgol-
ven. Deze SIukjes komen dik-
wijls boven de bovenste zui-
gerveer terecht en geven
aanleiding tot vreetplekken.

Wat kunnen we eraan doen
om deze schade te vermij-
den?
In de eerste plaats de juiste
benzinesoort kiezen dus
geen normaal als er super is
voorgeschreven, tank in het
verre buitenland voor zeker-
heid het beste wal er is. Ook
bij LPG motoren kan detona-
tie optreden, al enkele jaren
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bestaat lPG uit een mengsel
van een aantal gasvormige
produkten waarvan de klop-
vastheid vergelijkbaar is mei
die van superbenzine.

In de Iweede plaats de ont-
steking mei de stroboscoop
afstellen op de minste voor-
ontsteking die de fabrikanl
opgeel! en dat controleren bij
alle cilinders. Vaak staan er
twee streepjes waarlussen de
ontstekinq mag slaan, kies
de minst vroege. lorg er
vooral voor dal er niet te lang
achter elkaar tegen volgas
aan wordl gereden, Afhanke-
lijk van de gebruikie gasin-
stallatie en de afstelling wor-
den lPG motoren heter dan
benzinemotoren, omdat de
koelende werking van de ver-
dampende benzine ontbreekt.
Zorg er dus voor dat de lPG
motor koude lucht aanzuigt,
terwijl ook de voorverwarming
van hel inlaatspruitstuk in de
meeste gevallen moet wor-
den uilgeschakeld. Juist het
lang achtereen hard rijden.
zwaar belast rijden. bijvoor-
beeld met een caravan, op
de snelwegen, vooral in
Duitsland, kost menige zui-
ger_ Vooral met turbo-moto-
ren is het oppassen gebla-
zen, soms werkt de inlaat-
drukregelklep niet goed om-
dat in ons land zelden met
volgas wordt gereden. Tegen-
woordig zijn er zogenaamde
klopsensoren gemonteerd die
de hoogfrequenl trillingen
waarnemen en de vuldruk of
de voorontsteking verminde-
ren. let op het mooi rondlo-
pen van de motor, als na 10
minuten ol zo de versnel-
lingspook of hel gaspedaal
begint te triflen, kun je beter
de rijsnelheid verlagen dan
doordouwen. heus je kunt
merken dat de motor "rauw"
gaal lopen.

Natuurlijk is er een reden
waarom dit probleem, om de
zoveel jaar. de kop opsteekt,
Het zit in de brandstof sa-
menstelling. Bijvoorbeeld
door het verminderen van het
loodgehalte verandert er,
vooral bij sommige benzine-
merken. nogal wal en er zijn
nu eenmaal motoren die be-
paalde brandstoffen niet
"lusten".

Het andere noodsignaal
Het andere noodsignaal is
geen gelUid of trilling. meer
een vreemd gevoel. komI bij-
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Het drukvertoop in de cilinder tij-
dens en zonder detoneren bij
50001pm,

na altijd vlak voor hel te laat
is: de motor gaat duidelijk in-
houden. Reageren we niel
onmiddellijk dan loopt hij 6f
vast 61 er valt een gat in de
zuigerbodem. Wal is hier aan
de hand? Om één of andere
reden, waarover we het
straks zullen hebben, is er
iets in de verbrandingskamer
zo heet geworden dat het
benzineluchtmengsel daar-
door wordt aangestoken, nog
voor de bougie vonkt. Daar-
om heet dil verschijnsel "pre-
ignition" ofwel voortijdige-
ontsteking. Is dat erg? Ja,
want daardoor loopt de tern-
peratuur veel hoger op dan
wanneer de bOugie de zaak
had aangestoken. Ook de
druk stijgl te snel en het kost
de zuiger moeite om naar bo-
ven te komen hetgeen we
merken als inhouden. Bij een
meercilindermotor begint de
voortijdige ontsteking meestal

Een g8lln de zulgerbodem ontstaat geleidelijk.

tuur loopt Ie hoog op, soms
ontstaat het gat eerder dan
de volledige vastloper, soms
tegelijkertijd. De schade is in
alle gevallen aanzienlijk.

in één van de cilinders en
helpen de overige deze ene
•.om zeep".

loals gezegd wordt er iets
te heet en als dat te ver gaat
smelt het zuigermateriaal.
Dat zal onder de bougie zijn
als die de oorzaak is, of bij
het slot van de bovenste zui-
gerveer omdat daar de warm-
te niet weg kan, je ziet dan
een gat en gesmolten mate-
riaal achter de zuigerveren.
Vrijwel altijd wil de zuiger
vastlopen want de tempera-

Wat zijn de oorzaken van
het voortijdig ontsteken?
We kunnen ook vragen:
"Wat kan er zo gaan gloeien
in de verbrandingskamer dal
hel benzineluchtmengsel van--
zelf gaat ontsteken?" De
bougie is al gauw de ver-
dachte. het is inderdaad waar

Hier heeft de warmte zich een weg gebaand
langs de zuigerveerdammen.

Schade veroorzaakt door voortltdlge ontsteking.
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verschijnsel, dat optreedt di-
reet nadat de topdruk ge-
weest is dus als de zuiger
omlaag gaat.
Oorzaken: Vooral sleehte
benzine- of gaskwaliteit, of te
vroege ontsteking, of onjuiste
turbodrukafstelling.
Wat te doen als het 0p-
treedt:
Als er vreemde geluiden te
horen zijn, al of niet verge-
zeld gaande van trillingen,
moet er onmiddellijk minder
gas worden gegeven. Oor-
zaak (laten) zoeken.
b) Voortijdige ontsteking
(pre-ignition) veroorzaakt
een gat op de zwakste plek.
meestal midden in de zuiger-
bodem of bij het slot van de
bovenste zuigerveer. Het is in
hoofdzaak een thermisch
verschijnsel, dat optreedt
lang voordat de topclruk is
bereikt dus als de zuiger nog
omhoog beweegt.
Oorzaken: Te warme bougie,
dus verkeerde warmtegraad,
te veel kooideeItjes, te hete
uitlaatklep. te arm mengsel.
Wat te doen als het op-
treedt:
Zodra hikken of inhouden
wordt bemerkt onmiddellijk
gas verminderen en door te-
rug te schakelen de motor op
lagere temperaturen bren-
gen. Oorzaak (laten)
zoeken .•

dat daar dikwijls de oorzaak
niet omdat de bougie zelf
goed is maar omdat er
verkeerd type is gebruikt.

LPG motoren is de afstel-
vaak aan de arme kant.

de motoren soms heter
wordendan op benzlne om-
dat de koelende werking van
de verdampende benzine
ontbreekt.Onder die omstan-
dighedenis de standaardbou-
gie soms te "warm", het is
daaromaan te raden een
"kouder" type te monteren.
Het kan ook zijn dat de motor
nietgeheel standaard is, als
er aan hel in- ol uitlaat-
systeemgedokterd is, kan de
bougietemperatuur hoger
oplopendan normaal. Een
vervuildbenzinetoevoer-
systeemof een Ie kleine
sproeierzorgen uiteraard ook
voor Ie hoge temperaturen
dangewoonlijk en dan zijn er
problemen te verwachten.

Nog een oorzaak voor het
gegloei zlt in de kool afzet-

ting, als we een flink aantal
uurtjes met lage belasting,
zoals in stadsverkeer, gere-
den hebben, zal de verbran-
dingskamer met een vrij dik-
ke )aag kool zijn bedekt. Die
koollaag bestaat uit smeer-
olie en benzineprodukten die
door de lage temperaturen
niet volledig verbrand zijn_
Gaan we dan de snelweg op
en belasten er de motor te
snel, dan komen de kool-
deeltjes lot gloeien en voor-
dat alles netjes is schoonge-
brand, begint het mengsel
vanzelf te branden, aangesto-
ken door de gloeiende kool-
deeltjes.

Een andere oorzaak voor
pre-ignition kan de uitlaatklep
zijn, als de klepspeling te
krap is, zal het materiaal te
heet worden.

de juiste bougie gemonteerd
is, op de tweede plaats een
motor nooit plotseling hoog
belasten na een tijdje stads-
verkeer. Eigenlijk weten we
dat wel, want meestal neemt
de motor niet lekker op als
we het gas intrappen, hij hikl,
slaat over of hoe je het ook
noemen wil. Als we met de
nodige voorzichtigheid te
werk gaan en op dit waar-
schuwingssignaal letten, is er
niets aan de hand. De gloei-
ende uitlaapklep zou te voor-
komen moeten zijn met regel-
matig onderhoud, al man-
keert er soms het een en an-
der aan de geleidersmering
enlof het roteren van de klep.

We zullen deze twee ver-
brandingsproblemen nog
eens kort samenvatten:
a) Detonatie (pingelen of
kloppen) veroorzaakt gebro-
ken bovenste zuigerveren,
gebroken zuigerveerdammen,
scheuren in zuigers. Het is in
hoofdzaak een mechanisch

Wat kunnen we doen om
voortijdige ontsteking te
voorkomen?
Allereerst er voor zorgen dat
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Hier Is onomslolelljk vasl Ie slallen dat dil gevolgen zijn van voortijdige ontsteking.
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