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WERKPLAATS
Onderhoud aan een modern koelsysteem

Verwaarlozing koelsysteem heeft kostbare gevolgen

Koelvloeistof beschermt tegen vorst, roest, oververhit-

ting én het smeert. Tenminste als het goed van conditie

is. De additieven die hiervoor zorgen slijten, dus is een

regelmatige verversing niet meer dan logisch. Maar

houden we ons hier aan? Het moderne koelsysteem ver-

dient meer aandacht. AMT vertelt waarom en geeft nut-

tige werkplaatstips.

Het gros van de autobedrijven besteedt te wei-
nig aandacht aan het koelsysteem. Tijdens een
beurt zal het koelvloeistofpeil gecontroleerd
worden en misschien de vorstbescherming,
maar vaak blijft het daar bij.
Toch schrijven de meeste autofabrikanten een
vaste verversingstermijn voor, meestal elke
twee of drie jaar. Anderen, zoals Volkswagen,

hebben een longlife-vulling, maar dan moet u
wel een speciale koelvloeistof gebruiken en
mag er tijdens bedrijf geen vervuiling zijn op-
getreden.
Dat maakt het enigszins ingewikkeld, want
naast het feit dat er geen eenduidige verver-
singstermijn is te noemen, moet u er ook goed
op letten dat u de juiste koelvloeistof bijvult.

Wat is koelvloeistof
Koelvloeistof is een mengsel van water, glycol
(antivries) en additieven. De mengverhouding
van water en glycol bedraagt normaal 60:40 tot
50:50. Dit komt overeen met een vorstbescher-
ming van -25°C tot -40°C. Velen denken dat door
het antivriesaandeel te verhogen de bescher-
ming ook beter wordt, maar dat is niet waar.
Onverdund antivries bevriest al bij -13º en het
voert nauwelijks motorwarmte af. Het is maar
dat u het weet.
Onverdund antivries is gewoon bij de groothan-
del te verkrijgen en doet bij de hierboven gege-
ven mengverhouding hetzelfde als kant en kla-
re koelvloeistof met één maar: het is wel nood-
zakelijk dat u het aanlengt met water waarvan

Goed beschermd
=Langer leven

De kleur en het niveau van de koelvloeistof is niet
het enige dat u tijdens elke onderhoudsbeurt moet
controleren. Een goed werkend koelsysteem
vraagt om meer technische aandacht.

Moderne koelsystemen zijn elektronisch geregeld
en verdienen daarmee de aanduiding ‘thermoma-
nagement’. Uitlezen geschiedt met de diagnosetes-
ter, deze biedt de mogelijkheid om op verschillen-
de plaatsen in het systeem de temperatuur te con-
troleren.

Lekkage via de vuldop komt in de praktijk nogal eens
voor. U herkent dit aan de witte uitslag op de dop. Bij
systemen die met een overdruk werken zit er in de
dop een onderdrukexpansieklep en een drukklep. De
werking is in de praktijk moeilijk te controleren. Twij-
felt u, vervang de dop dan door een nieuwe.
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de hardheidsgraad onder de 3,9 mmol/liter ligt.
In de praktijk werkt u het veiligst als u gedemi-
neraliseerd water gebruikt. Verzuimt u dit en
voegt u hard water toe, dan ontstaat er overma-
tige kalkafzetting (ketelsteen) met op termijn
een slecht functionerend koelsysteem.
Dan zijn er nog verschillende soorten koelvloei-
stof. Antivriesmiddelen en hun additieven zijn
afgestemd op de materialen van de motor en
het koelsysteem. Zo heeft een gietijzeren motor
andere additieven nodig dan een aluminium
motor. Hetzelfde verhaal geldt voor een kunst-
stof warmtewisselaar in vergelijking met een
aluminium versie. Daarom moet u voor het vul-
len en bijvullen de voorschriften van de autofa-
brikant goed ter harte nemen. Het feit dat som-

mige autofabrikanten de verversingstermijn
verlengen of in sommige gevallen zelfs schrap-
pen, heeft alles te maken met de kwaliteit koel-
vloeistof en de opbouw van het systeem.
Raadzaam is het om een kant en klare koelvloei-
stof te gebruiken waarmee u het overgrote deel
van de voertuigen kunt servicen.

Evolutie van het koelsysteem
De motorruimte raakt steeds voller en is ook
compacter geworden. Doordat de prestaties van
de motoren enorm zijn toegenomen, moet er
ook meer warmte worden afgevoerd. Daar komt
nog bij dat een juiste bedrijfstemperatuur van
de motor niet alleen van belang is voor presta-
ties en verbruik, maar ook voor een lagere uit-

stoot. Bij een thermostaatgeregelde koeling va-
rieert de koelvloeistoftemperatuur bij deellast
tussen de 95° en 110°C en bij vollast tussen de
85° en 95°C. Hogere temperaturen bij deellast
hebben een positieve invloed op het verbruik
en de uitstoot. Lagere temperaturen bij vollast
verhogen de prestaties.
Kortom, er wordt steeds meer van het koelsys-
teem verwacht, terwijl de omvang van het sys-
teem behoorlijk is geslonken. Tel er bij op dat
het aantal warmtewisselaars in de neus van de
auto in sommige gevallen is verviervoudigd en
het zal duidelijk zijn dat het koelsysteem een
enorme ontwikkeling heeft doorlopen.
Ook de toegepaste materialen zijn veranderd,
ze zijn niet alleen duurzamer maar ook lichter

Met een eenvoudige glycolmeter is
tijdens een onderhoudsbeurt de
vorstbescherming te bepalen. De
mengverhouding water/antivries van
koelvloeistof bedraagt 60:40 tot
50:50, wat voldoende bescherming
biedt van -25°C tot -40°C. Koelvloei-
stof is echter geen seizoensproduct,
het beschermt ook tegen corrosie,
oververhitting en smeert de draai-
ende delen.

Koelvloeistof is een mengsel van
water en antivries. Antivries is puur te
verkrijgen, u moet het dan zelf in een
bepaalde mengverhouding aanlengen
met zacht water. Tip: gebruik gedemi-

neraliseerd water dan voorkomt u
kalkaanslag in het koelsysteem.

In de praktijk geeft de
ventilator nog wel eens
de geest. Inspecteer tij-
dens een beurt de aan-
drijving en lagering en
controleer, indien het
een visco-uitvoering
betreft, of er ergens
olie lekt. Is de ventila-
tor beschadigd dan
weet u dat er iets aan
de hand is.

Een hoge motortemperatuur heeft
nogal eens als oorzaak een niet func-
tionerende ventilator. Check daarom
de elektrische bedrading om bescha-
digingen tijdig te lokaliseren en uit-
val voor te zijn.

Bezuinig niet op de kwali-
teit van koelvloeistof en
neem ter harte wat de au-
tofabrikant voorschrijft. Bij
sommige merken is het
bijna onmogelijk om tij-
dens het vullen alle lucht
uit het systeem te verwij-
deren. Voor dergelijke ge-
vallen zijn apparaten in de
handel die het systeem
eerst ontluchten alvorens
te vullen. Een lektest op
onderdruk behoort ook tot
de mogelijkheden.

Na het verversen vermeldt u op een sticker bij
welke kilometerstand de koelvloeistof is ververst
en wanneer de volgende verversing nodig is.
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en beter bestand tegen de extreme werkom-
standigheden. Kunststof en aluminium hebben
de plaats ingenomen van messing. Dat heeft
wel tot gevolg dat het repareren van de onder-
delen eigenlijk tot het verleden behoort.
De ouderwetse thermostaat heeft waarschijn-
lijk ook zijn langste tijd gehad. De mechanische
versie is in de loop der jaren niet veel veran-
derd. Maar deze verliest duidelijk terrein door
de opkomst van de elektronisch geregelde vari-
ant die wordt aangestuurd vanuit het motor-
management. De reden waarom deze toegepast
wordt heeft alles te maken met de rendements-
optimalisatie, dus de milieuprestaties van de
moderne motor.
Controle van de werking van de elektronisch
geregelde thermostaat geschiedt met de (merk)
diagnosetester, waarbij u een complete uitdraai
van de verschillende temperaturen in het sys-
teem kunt opvragen.
De mechanische thermostaat is een wat com-

plexer verhaal. Controle of de klep open gaat
geschiedt door het exemplaar te verwarmen in
water. U bepaalt dan bij welke temperatuur de
klep open gaat, maar niet of deze ver genoeg
opent. Monteer in geval van twijfel altijd een
nieuw exemplaar, zeker als de auto binnenkomt
met een kapotte koppakking.

Koeling van de inlaatlucht
De temperatuur van de inlaatlucht speelt een
steeds belangrijkere rol bij de moderne moto-
ren. Niet alleen om hogere vermogens met klei-
nere motoren te realiseren, maar ook om het
brandstofverbruik en de emissiewaarden onder
alle mogelijke omstandigheden op een accepta-
bel niveau te houden.
Nieuwe ontwikkelingen maken een geregelde
inlaatluchtkoeling mogelijk. Het koelvloeistof-

systeem wordt hierbij gebruikt om de tempera-
tuur van de opgeladen lucht te verlagen. Dat
betekent dat er weer een warmtewisselaar is
bijgekomen. Maar dat is niet het enige; het sys-
teem om de inlaatlucht af te koelen staat eigen-
lijk los van het hoofdkoelsysteem van de motor.
U zult begrijpen dat voor het op temperatuur
houden van de inlaatlucht van de motor een
complexe regeling noodzakelijk is die gestuurd
wordt vanuit het motormanagement. We pra-
ten dan over een ‘inlaatluchttemperatuur-ma-
nagementsysteem’.
Dit systeem is ook geschikt voor uitlaatgasrecir-
culatie met hoge en lage druk. Bij de hogedruk-
uitlaatgasrecirculatie wordt het uitlaatgas uit
de turbo ontnomen, in de inlaatgaskoeler ge-
koeld en vervolgens bij de inlaatlucht gemengd.
Wanneer de inlaatluchttemperatuur voor het

De radiateur is een warmtewisselaar
en moet zoveel mogelijk in contact
komen met lucht. Blaas tijdens een
onderhoudsbeurt alle koelers goed
door.

Bij verontreiniging van de koelvloei-
stof door bijvoorbeeld olie, corrosie,

ketelsteen en slib, of bij klachten
over een te hoge motortemperatuur
of gebrekkig vermogen van de ver-

warming, is spoelen noodzakelijk.
Dat kan met gewoon warm water of

met een speciale spoeloplossing.
Lees altijd de gebruiksinstructie en

bedenk dat bij sommige merken door
de opbouw van het systeem niet alle

componenten voldoende kunnen
worden gespoeld. Vervangen is dan

de enige remedie.

Controleer de lamellen van de radiateur op be-
schadiging, dit verhindert een goede warmteaf-
gifte.

Aftappen, maar waar? Lang niet alle auto’s hebben
een aftapplug voor het koelsysteem. 

Dan maar de onderste aansluiting op de radiateur
losmaken, gaat wel lekker snel maar geeft een

ontzettende kliederboel.

De kachel is eveneens een warmtewisselaar, deze
kan verstopt raken. Spoelen wil de warmteafgifte
nog wel eens verbeteren. Controleer dus tijdens
een beurt de werking van de verwarming.
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Transmissiekoeler

Motoroliekoeler

verbeteren van de uitlaatgasnabehandeling
moet worden verhoogd, wordt de koeler via 
een bypass omzeild.
De lagedrukuitlaatgasnabehandeling zien we
nog niet veel. Hierbij wordt het uitlaatgas niet
voor maar achter de turbo en het deeltjesfilter
ontnomen. Vervolgens wordt het gekoeld en
voor de compressor van de turbo met inlaat-
lucht gemengd.

Het systeem is zelfs in staat om de inlaatlucht
te verwarmen. Dit om een snelle gewenste uit-
laatgastemperatuur te verkrijgen voor een be-
tere uitlaatgasnabehandeling. Dit kan door het
uitzetten van de inlaatluchtkoeling en/of de uit-
laatgaskoeling en door het verwarmen van de
inlaatlucht. Hierbij wordt heet koelvloeistof uit
het koelcircuit van de motor afgetakt en naar
de intercooler gevoerd. Dit alles geeft aan dat
de rol van het koelsysteem en de eisen die
eraan gesteld worden enorm zijn toegenomen.

Zo controleert u het koelsysteem
Ook de temperatuur van de olie uit de stuurbe-
krachtiging, de motor en de transmissie moet
op peil gehouden worden. Uiteraard zijn daar-
voor warmtewisselaars in de neus van de auto

Eén warmtewisselaar?
Vergeet het maar. 
Tegenwoordig bevin-
den zich in de neus van
de auto wel vijf ver-
schillende wisselaars
die hun overtollige
warmte moeten af-
staan aan de langsstro-
mende lucht. Voor de
monteur een hele klus
om het vuil dat zich
heeft opgehoopt in de
lamellen van de ver-
schillende koelers te
verwijderen, maar het
is wel belangrijk.

Dit was vroeger een
thermostaat, maar in
een elektronisch gere-
geld koelsysteem heet
het koelvloeistofverde-
lerhuis. Het ding doet 
eigenlijk hetzelfde maar
wordt aangestuurd van-
uit het motormanage-
ment.

Afzettingen van kalk of lekkende olie verhinderen
een goede warmteafgifte. In sommige gevallen
helpt spoelen, maar er zijn ook delen in het sys-
teem die u met een dergelijke beurt niet ‘fris en
fruitig’ krijgt. Vervanging is dan de enige remedie.
Foto: Hella

Een kapotte afdichting van de viscokoppeling zal
tot gevolg hebben dat de siliconenolie weglekt
waardoor de ventilator niet meer meedraait. De
gevolgen laten zich raden.
Foto: Hella

 Het koelen van de inlaatlucht zal in de toekomt
steeds vaker gebeuren met koelvloeistof. Bij per-
sonenauto’s (BMW) maar ook bij vrachtwagens
(MAN Euro 5 EGR) bestaat dit koelsysteem meestal
uit een compleet circuit dat onafhankelijk werkt
van het koelcircuit van de motor. Even een storinkje
oplossen: vergeet het maar!
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Tekeningen: Hella
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de conditie zijn.
De koelventilator mag niet beschadigd zijn.
Controleer bij een viscoversie of er olieverlies of
lekkage is en of het koelvlak of het bimetaal is
verontreinigd. Bij het overgrote deel van de au-
to’s is de koelventilator elektrisch aangedreven.
Dat betekent dat uitval simpelweg veroorzaakt
kan worden door een slecht contact of zelfs
door een kapotte zekering.
Controleer bij elke beurt het leidingwerk van
het koelsysteem. Sommige auto’s staan bekend
om de ‘vretende’ corrosie op de metalen koel-
vloeistofleidingen.
Wat te doen met auto’s die hardnekkig een beet-
je koelvloeistof blijven lekken, bijvoorbeeld
langs doorzwetende koppakkingen en aanslui-
tingen? Hiervoor zijn middeltjes in de handel,

Merkspecifieke koelproblemen
Iedere monteur kent ze wel, die
typische storingen die bij één be-
paald merk horen. Ook in het
koelsysteem komen dergelijke
foutjes voor. We hebben hier en-
kele merkgebonden praktijksto-
ringen verzameld.

Een kapotte zekering van bijvoor-
beeld de koelventilator kan grote
schade tot gevolg hebben. Tijdens
een korte proefrit heeft niemand in
de gaten dat deze kapot is. Controle-
ren dus tijdens de beurt. Dat geldt
ook voor de zekering van een eventu-
ele elektrische PTC (bij)verwarming.

Bij de VW Golf III wil de koelvloeistof-
leiding nog wel eens doorroesten, ver-
vangen is de enige remedie. Overigens
komt dit ook bij andere merken voor.

Bij de Ford Focus, bouwjaar 2006
tot en met 2007, met TDCi-motor
moet u alert zijn op het uitvallen
van de koelventilatormodule. De
oorzaak is corrosie, bijvoorbeeld
door strooizout, met als gevolg
slecht of geen contact. De oplos-
sing is een extra kabelstreng in te
bouwen waarmee de spannings-
voorziening wordt onderbroken
als de auto van contact af is. Bo-
vendien is het raadzaam om de
module te beschermen met een
speciaal schild zodat er geen wa-
ter bij kan komen.
Bij de Volvo S60, S80, V70 en
XC70, bouwjaar 1999 tot 2001
kan een elektrisch defect in de
koelventilator/regeleenheid ertoe
leiden dat deze oververhit raakt
of zelfs uitvalt met alle nare ge-

volgen van dien. De fabrikant
heeft de voertuigeigenaren een
passende reparatie aangeboden.
Toch kan het voorkomen dat er
nog niet aangepaste Volvo’s rond-
rijden. De merkdealer heeft de
oplossing.
Bij de C30, S40 en V50 van 2007
met de 1.6 en 2.0 dieselmotor zijn
er eveneens problemen met de
koelventilator. Hierin kan water
komen met als gevolg kortslui-
ting. Ook hier is het probleem op-
gelost met een beschermkap en
een aangepaste kabelboom. In-
dien een klant klaagt over de mo-
tortemperatuur is het raadzaam
dit te controleren.

Corrosie en zekeringenleed
Van de VW Golf III (1H1/1H5) mo-
dellen is bekend dat er koelvloei-
stof kan lekken op diverse plaat-

sen in de motor-
ruimte. Als mo-
gelijke oorzaken
worden vermeld
de kunststof
koelvloeistofflen-
zen op de cilin-
derkop en de

koelvloeistofleiding. Rozekleurige
uitslag duidt op lekkage. Vervan-
gen is de enige duurzame reme-
die. De koelvloeistofleiding kan
zelfs helemaal doorgerot zijn
door corrosie, inspecteer niet al-
leen de bovenzijde van de leiding
maar kijk vooral aan de onder-
kant.
Tot slot nog wat Opel-‘leed’. Van
de Astra H 2004-2006 en Zafira B
2005-2006 is bekend dat de zeke-
ringen van de koelventilator er
gemakkelijk uit knallen. Oorzaak
is een verkeerd gemonteerde ka-
belset. U komt hier achter wan-
neer u op de linkerpennen van de
zekeringen 5 en 6 een weerstand
meet van 100-200 Ohm. Is dit het
geval, dan dient u de kabels van
de aansluitingen 4 en 11, van
stekker X26 op de kabelset van
de zekeringenkast te vervangen.
Bij dezelfde modellen, maar dan
van de bouwjaren 2007 en 2008,
kan het voorkomen dat de radia-
teur inwendig lekt waardoor er
koelvloeistof in het transmissiecir-
cuit komt. Gevolg is een te hoog
peil in de automatische bak waar-
door deze op

termijn kapot loopt. De fabrikant
heeft met een serviceactie dit
probleem aangepakt door de ra-
diateur te vervangen. Mogelijk
dat er nog niet aangepaste voer-
tuigen rondrijden.
Dan nog een tip. Omdat het bij
sommige merken bijna ondoen-
lijk is om de waterpomp te ver-
vangen, wordt deze soms preven-
tief vernieuwd tijdens het plaat-
sen van een distributieriem. Uiter-
aard betreft dit een kostenpost
die enige uitleg aan de klant ver-
eist, maar wel één die op de lange
termijn in zijn voordeel zal uit-
werken. ●
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maar wij raden u toch aan voorzichtig te zijn
met dergelijke oplossingen. Een modern koel-
systeem is niet meer te vergelijken met de sys-
temen uit de ‘Opel Kadett-tijd’ en toevoegmidde-
len kunnen grote schade (verstoppingen) ver-
oorzaken in het systeem. Mocht u toch kiezen
voor de ‘medicijnkast’, betrek de producten
dan van een professionele leverancier die weet
waar hij over praat.
Dat laatste geldt overigens ook als u onderdelen
voor het koelsysteem bestelt. Het is bijvoorbeeld
onmogelijk om aan de buitenkant een warmte-
wisselaar te beoordelen. Laat u dus niet alleen
leiden door de prijs, maar verzeker u ervan dat
de inwendige specificaties overeenkomen met
de originele onderdelen! ●

Hans Doornbos

geplaatst, maar daar is het al zo vol! Bij mo-
derne personenauto’s treft u daar bijvoorbeeld
ook de condensor van de airco-installatie aan.
Vooral bij hoge buitentemperaturen moeten
deze warmtewisselaars op ‘hun tenen lopen’.
Voor de werkplaats de taak om tijdens een on-
derhoudsbeurt de diverse warmtewisselaars te
controleren en eventueel schoon te maken. Op
zich is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Er is vaak lastig bij te komen en het vuil kan
zich ook tussen de wisselaars hebben verza-
meld. De meest voor de hand liggende methode
is met perslucht tegengesteld aan de normale
luchtstroom de onderdelen door te blazen.
Natuurlijk mag ook een controle van de water-
pomp niet ontbreken. Een goede koeling is ge-
baat bij een goede circulatie! De lagering en de
aandrijving van de waterpomp moeten in goe-
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