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WERKPLAATS
Praktische dieseltechniek in de reguliere werkplaats

Foto’s: Jan Lieftink

Diesel Büchli doceert dieseldiagnose

Het dieselaandeel in het Nederlandse wagenpark groeit maar door. Logisch, een mo-

derne diesel is zuinig, sterk, betrouwbaar én schoon. Helaas hebben die goede eigen-

schappen hun prijs: technische complexiteit. Het gevolg voor de werkplaats die de

diesel niet wil verliezen: de kennis moet meegroeien. Diesel Büchli helpt een handje.

Dat klinkt doordacht, maar gaat de diagnose op
die manier niet wat al te veel tijd kosten? “Mis-
schien wel, maar bedenk dat de duur van een re-
paratie minder sporen nalaat bij de klant dan het
aantal keer dat hij de garage moet bezoeken.”
En als de klant toch klaagt dat het te lang duurt?
“Natuurlijk moet je naar een oplossing zoeken,
maar bescherm degene die de diagnose doet
tegen die tijdsdruk. Roep nooit de werkplaats in:
‘Hé Jan, die klant heeft alweer gebeld om te vra-
gen wanneer zijn auto nou eindelijk klaar is’.”

Sluit uit wat je uit kunt sluiten
Oké, het heeft even geduurd, maar de klacht
heeft zich voorgedaan. Wat nu? “Als regulier au-

Dieselproblemen te lijf

Eerst de cijfers. Het Nederlandse personenauto-
bestand telt ongeveer 1,25 miljoen diesels. Daar-
mee is één op de vijf auto’s in ons land een
diesel. En het dieselaandeel groeit nog steeds.
Van iedere zeven nieuw verkochte personen-
auto’s rijden er twee op diesel. Als we de bestel-
auto’s ook meerekenen, telt het aantal diesels
op onze wegen op tot boven de twee miljoen.
Kortom, de werkplaats die de diesel niet aankan,
snijdt zichzelf in de vingers.

Geleide diagnose?
Concreet. Hoe stellen we diagnose aan een die-
sel? Hoe gaan we te werk als een diesel, schokt,
inhoudt, onregelmatig loopt of niet aanslaat?
Heeft Sander Komen, hoofd Techniek en Sys-
teemontwikkeling bij Diesel Büchli, een kant en
klaar stappenplan dat van probleem naar oplos-
sing leidt? Helaas: “Ze bestaan, die geleidediag-
noseschema’s, met vragen en antwoorden die je
naar de oorzaak van het probleem leiden. Ze die-
nen als vangnet voor mensen met te weinig ken-
nis, maar wij gebruiken ze niet. Meestal eindigt
zo’n schema met: ‘Vervang het motormanage-
ment’. En zou je een geleidediagnoseschema op-
stellen dat voor alle verschillende dieselinspuit-
systemen geldig is, dan wordt het veel te univer-
seel”.

Klachtbevestiging, neem de tijd!
Goed, hoe dan wel? “Heel belangrijk is de klacht-
bevestiging”, weet Komen. “Stel de klacht is:
‘auto slaat slecht aan na 24 uur stilstaan’. Con-
trole daarvan kost tijd. De auto moet immers
eerst 24 uur stilstaan. En dat is dan nog een
voorspelbare cyclus. Soms duurt de klachtbeves-
tiging nog veel langer. Als wij na herhaalde
proefritten de klacht nog niet hebben kunnen
constateren, gaan we met toestemming van de
klant woon-werkverkeer rijden. Bij zulk ‘nor-
maal’ gebruik treedt de klacht eerder op dan in
een geënsceneerde proefrit.”

tobedrijf kun je niet alles controleren. Maar
maak niet de fout om juist die onderdelen die je
niet kunt controleren te vervangen. Sluit liever
uit wat je uit kunt sluiten.” Komen geeft een
voorbeeld: “Wij kregen hier pas een auto binnen
met een nieuwe hogedrukpomp, nieuwe verstui-
vers en een nieuw motormanagement. Aan die
‘reparaties’ was veel tijd en geld besteed. Toch
ging op de snelweg het motorlampje branden.
Oorzaak: de brandstofdruk was te laag door ver-
stopping in het filter. Die oorzaak had je kun-
nen uitsluiten door eenvoudig de brandstoftoe-
voer te meten. Het enige dat je daarvoor nodig
hebt, is een drukmeter en een setje slangetjes”.
In de werkplaats komen we meer voorbeelden
tegen: “Een Toyota Hilux 2.4 TD. Klacht: ‘bij gas
geven komt de motor te langzaam op gang’. Er is
al een nieuwe turbo gemonteerd. Vraag: rookte

Het dieselaandeel in het Nederlandse wagenpark
is groot. De diesel buiten de werkplaats houden is
dus geen optie. Diesel Büchli helpt bij de  storings-
diagnose.
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hij dan? Antwoord: nee, geen rookvorming! Dan
wordt het probleem niet door de turbo veroor-
zaakt. Een te lage turbodruk zou immers bij
plotseling gas geven een luchttekort en dus
zwarte rook geven. Jammer van die nieuwe
turbo, beter was geweest om eerst de brandstof-
toevoer en daarna de verstuivers te controleren”.
En als we dat laatste niet zelf kunnen? “Geen
punt, verstuivers testen besteed je uit aan een
bedrijf dat dat wel kan.”

Alleen terugkerende foutcodes
Bij de volgende auto kunnen we wel weer zelf
oorzaken uitsluiten: Renault Espace 2.2 DCI,
loopt slecht, rookt erg. Uitlezen levert een lange
lijst van foutcodes op. Moeten we die allemaal
nalopen? “Nee!”, waarschuwt Komen. “Dit zijn
eenmalige foutcodes. Waarschijnlijk zijn ze ont-

Vijf tips voor een succesvolle
dieseldiagnose

Uitsluiten in de reguliere werkplaats
Natuurlijk, moderne diesels worden steeds ingewikkelder. Toch kan de reguliere werkplaats
met goed gereedschap en enige systeemkennis zelf menige storing oplossen. Hoe? Door oor-
zaken uit te sluiten. Kijk maar mee.

Zijn er terugkerende foutcodes?

Is er voldoende brandstofdruk? Zonee, dan is mis-
schien het brandstoffilter verstopt of de aanvoer-
pomp niet goed.

In dit geval geen twijfel: nul compressie in cilinder
4. Maar wat als de druk in alle vier gelijk is? Alleen
een geijkte compressiemeter vertelt of die druk
hoog genoeg is.

Houdt de cilinder de druk vast? Of lekt hij weg
langs zuigerveren of kleppen?

En kan dat komen omdat er geen klepspeling is?

Werken de gloeibougies?

Staat de distributie goed?

Of staan alleen de merktekens goed? Het zuigertje
in dit gereedschap laat precies zien wanneer de
zuiger in BDP staat.

•Klachtbevestiging,
neem er de tijd
voor. Wat doet de
auto precies, wan-
neer treedt het op
en zijn er terugke-
rende foutcodes?

•Bescherm degene
die de diagnose
doet tegen de

tijdsdruk. En be-
denk: de duur laat
minder sporen na
dan het aantal ga-
ragebezoeken.

• Sluit uit wat je uit
kunt sluiten. Is de
brandstofaanvoer
in orde? Krijgt de
motor voldoende

lucht? Staat de dis-
tributie op tijd?
Hoe is de compres-
sie? Werken de
gloeibougies? En
hoe staat het met
de klepbediening?

•Uitsluiten kan al-
leen met goed ge-
reedschap.

• Is de reparatie ge-
slaagd? Er kan al-
tijd iets fout gaan.
Controleer dus
achteraf of de
klacht verholpen
is. Dat kost tijd,
maar voorkomt
herhalingsbezoek.
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staan doordat iemand op zoek naar de oorzaak
een paar stekkertjes heeft losgetrokken. In de 
diagnose zijn alleen terugkerende foutcodes
bruikbaar.” Maar die produceert de Renault niet.

Goed gereedschap
Hoe verder? “Nu ligt een compressietest voor de
hand.” Bij de Renault Berlingo die ernaast staat,
is die al uitgevoerd: “Na het starten komt hij
slecht op toeren en hij nagelt zowel bij koude als
bij warme motor. We hebben een compressietest
gedaan. De uitslag: alle vier gelijk”, vat Komen
samen.
Dus dat zit wel goed? “Absoluut niet! Maar die
fout wordt veel gemaakt. Ze zijn alle vier gelijk,
maar ook alle vier laag. Dat zie je alleen als je
met een goede geijkte compresssiemeter werkt.”
Ook het opsporen van de oorzaak van die lage

compressie vraagt om goed gereedschap: “We
hebben een lektest gedaan. Daaruit bleek dat de
inlaatkleppen lekten. Oorzaak: er was geen klep-
speling”. Dus kleppen stellen en terug naar de
klant? “Ho, ho, we hebben de kleppen gesteld en
toen bekeken of de reparatie geslaagd is. Het is
belangrijk om ook daar de tijd voor te nemen.”
In dit geval nagelde de Berlingo niet meer, maar
kwam hij nog steeds niet op toeren. Dus ging
het proces van uitsluiten van oorzaken weer ver-
der: “We hebben de gloeibougies, de brandstof-
aanvoer en de distributie gecontroleerd. Pas nu
we al die oorzaken uitgesloten hebben, gaat de
brandstofpomp er af, niet eerder”.

Systeemkennis en gezond verstand
Veel van die oorzaken zijn ook prima in de regu-
liere autowerkplaats uit te sluiten. Wel vergt dat

behalve goed gereedschap, de nodige systeem-
kennis en een flinke dosis gezond verstand.
Neem de Mitsubishi Pajero in de Diesel Büchli-
werkplaats: “De auto slaat slecht aan en produ-
ceert witte rook. Die symptomen wijzen in de
richting van de distributie. Dus die wil je als eer-
ste uitsluiten. Toch stonden de merktekens keu-
rig op tijd”. Op naar de volgende oorzaak dan
maar?
“Nee, in zo’n geval gebruiken we een zuigertje
om de distributie te controleren aan de hand
van de positie van de zuiger in de eerste cilinder.
Toen bleek dat de distributie niet op tijd stond,
terwijl de merktekens goed stonden. Oorzaak:
een losgelopen krukaspoelie.” �

Erwin den Hoed
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Digitale hulp bij dieseldiagnose
Het Garageforum op www.AMT.nl bevat
een schat aan dieselproblemen én hun op-
lossingen. Staat de storing waar u mee zit
er niet bij? Geen punt, vragen staat vrij en
binnen no-time heeft u een hele stroom
antwoorden, tips en suggesties. Wedden
dat de goede oplossing erbij zit?

Dieselproblemen én oplossingen op 
www.amtgarageforum.nl.

Uitslag verstuivertest: weer monteren of
 vervangen?

Naar de specialist
Uitgesloten wat redelijkerwijs uit te sluiten is, maar toch
geen oplossing voor de storing? Natuurlijk heeft de spe-
cialist meer mogelijkheden dan de reguliere werkplaats.

Hij kan de motor belast testen op de rollenbank.

Hij kan de verstuivers testen op in-
spuithoeveelheid, retouropbrengst
en reactiesnelheid.

En hij kan de brandstofpomp testen. Behalve extra
equipment heeft de specialist nóg een extra
wapen: ervaring! Echt perfect diagnosestellen aan
diesels leer je alleen door het te doen, dag in dag
uit, jaar in jaar uit.

Natuurlijk, diagnosestellen kost tijd. Tip van de
specialist: zoek naar een oplossing voor de klant,
maar bescherm degene die de diagnose doet
tegen die tijdsdruk.

Ook een kijkje op www.buchli.nl is de
moeite waard. De site geeft veel techni-
sche dieselinformatie en helpt bijvoor-
beeld bij het afstellen van een inspuit-
pomp of het interpreteren van de resulta-
ten van een verstuivertest.
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