
AMT | 2010 www.amt.nl78

Distributie vervangen? 
Lees de instructie!

SKF traint ATC ’t Sticht

“Bij een SKF-distributiekit zit altijd
een montage-instructie”, zegt SKF-
trainer Dolf Amsing. “Als je die nauw-
gezet volgt, en je draait de motor
twee toeren rond, dan staat de indi-
cator op de automatische spanrol
precies uitgelijnd in het uitsparinkje.”
Toch gaat het soms fout. En meer
dan eens krijgt SKF dan de schuld.
Amsing toont een spanrol die bin-
nenkwam met een claim: “De achter-
plaat is gebroken, daardoor viel de
veerspanning weg, de riem sloeg

een paar tanden over en de motor
liep kapot”. Wie goed kijkt ziet ook
de oorzaak van de schade: “Contact-
sporen op een van de eindaansla-
gen. Deze stond na montage niet
netjes in het midden”.
Ander voorbeeld: “De VW 2.5 diesel
in de Transporter en LT. Volkswagen
schrijft voor: ‘Distributieriem ver-
vangen na 120.000 km. Controleren
en zonodig vervangen of opnieuw
afstellen na 60.000 km’. Er zijn auto-
bedrijven, die de controle liever

overslaan: ‘Al dat werk voor een con-
trole’. Onverstandig”, vindt Amsing.
Waarom die controle? “De spanrol
mag maar met 25 Nm vast. Geeft
dat wat verloop en corrigeer je dat
niet, dan gaat het mis. Ik heb ver-
schillende motoren gezien die door
deze oorzaak met 90.000 km stuk-
liepen.”
En nog een belangrijke tip: “Gebruik
een momentsleutel voor die 25 Nm!
Zonder voelt ook 60 Nm als heel
weinig”.

“Een distributie vervangen is een serieuze zaak”, zegt Technisch trainer Dolf Amsing, “dus volg de instructies uit de kit”.
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Riem loopt tegen behuizing
Amsing is alweer bij de volgende
distributieriem: “Opel V6. Vroeger
werd die riem geleverd met drie
losse rollen. Haalde je ze door elkaar,
dan zat ineens de spanrol op de ver-
keerde plaats. Dat kan nu niet meer,
want tegenwoordig zitten twee van
die rollen op een vast blok. Verder
staan er streepjes op de riem, daar
waar ze op de nokkenas uitgelijnd
moeten staan”.
Kan dus niet meer mis, zou je zeg-
gen. Toch wel: “Omdat de rollen op-
staande randen hebben is er na
montage nog ruimte. Daarom moet
je bij montage de rollen opdraaien.
Eerst de rol rechtsonder twee toe-
ren, dan die midden boven en als
laatste stel je de spanrol in. Span je
de rollen niet op, dan loopt de span-
rol te dicht tegen de behuizing aan.
Als daar dan ook nog de riem tussen
zit, en hij gaat een beetje veren dan
slijt de riem daar weg. Dat kan na-
tuurlijk nooit lang goed gaan”.

Lager met twee binnenringen
Zo gaat Amsing door. Hij toont een
ovale spanrol: “Van een VW Polo. Die
krijgen we wel eens terug met de
opmerking: ‘Dat ga ik niet monteren’.
Toch gewoon doen, deze vorm voor-
komt dat de riem er af loopt en
maakt dus de randjes overbodig”.
Verder naar de zware rol van de Fiat
Sofim-motor, die bestelauto’s van
PSA, Fiat, Renault en Opel aandrijft.
“Het lager heeft twee binnenringen.
Pers je de rol op het asje zonder
druk op die binnenringen, dan blijft
er een gleufje van een paar tienden
millimeter vrij. In vergelijking met

De vervanging van distributieriemen ligt bezaaid met valkuilen. Technisch trainer Dolf Amsing

van SKF helpt de autotechnici van ATC ’t Sticht er niet in te tuimelen. Waar moet de werkplaats

op letten?
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nu monteert, kunnen in elk geval
die twee ringen niet meer loskomen
van elkaar”.

Waterpomp vervangen?
Dan de waterpomp in de distributie.
“Vervangt u die?”, vraagt Amsing
aan zijn gehoor. Sommigen wel, an-
deren niet. Amsing geeft de vervan-
gers gelijk: “Na 120.000 km is het
asje van de waterpomp al wat ver-
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Achterplaat gebroken. De contactsporen op
de aanslag verraden de oorzaak.

Opel V6-motor. De spanrol in het rode ovaal
loopt vrijwel tegen de behuizing van de twee
bovenste rollen. Oorzaak: bij montage zijn de
rollen niet opgedraaid.

Fiat Sofim-motor. Het lager van de spanrol is
beschadigd, net als de houder. Oorzaak: het
lager is op het asje geperst zonder druk op de
binnenring.

de lagerspeling van een paar dui-
zendsten is dat gigantisch veel. Dus
loopt de rol vast en de motor ook.
Let dus op bij montage!” En dan nog
iets: “Let ook op de houder. Is daar
een gleuf omdat de binnenringen
zijn gaan meedraaien, vervang die
dan ook”. Gelukkig is Fiat zich be-
wust van de problemen: “Vanaf de-
cember 2009 heeft het lager één
massieve binnenring. Dus als je het

sleten. De nieuwe riem heeft een
andere spanning. Daardoor gaat het
sealtje van de waterpomp een
beetje openstaan. Er komt vervuild
koelmiddel in het sealtje en daar
kan het niet tegen. Dat is de reden
waarom een oude waterpomp in
een nieuwe distributie heel vaak
binnen korte tijd gaat lekken”.
Dat lekken, al is het maar een klein
beetje, leidt soms tot vervelende
vervolgschades: “Verende spanrol-
len kunnen absoluut niet tegen
koelmiddel. De veervlakjes gaan
roesten en de rol komt vast te zit-
ten”. Amsing toont de distributie
van een 1.4/1.6 Opel benzinemotor:
“Zie je dat de spanrol direct onder
de waterpomp zit?”
Vervangen dus: “Zeker als het veel
uren kost om erbij te komen”. Maar
zelfs dan kan het nog misgaan: “Op
een aantal Peugeot/Citroën-moto-
ren zit een waterpomp met een
kunststof-composietbehuizing. Ver-
vang die mee, want die krijg je na
vervanging van de waterpomp niet
meer dicht”.

Pas op met het zeskantgaatje
Terug naar Opel. De 1.7 DTi kreeg
vanaf motornummer 328704 een

Contactsporen

Blokkeer- en afstelgereedschap Opel. Distributie vervangen zonder het juiste merkgereedschap?
Niet aan beginnen! Te duur? Leen of huur het bij de grossier.
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ander type spanrol en een ander
type meelooprol. Op die spanrol zit
een inbusgaatje en dat leidt soms
tot misverstanden: “Sommige mon-
teurs denken dat dit gaatje er zit om
de rol op spanning te brengen.
Fout! De veer geeft al voldoende
spanning. Het gaatje is alleen be-
doeld om de spanrol te blokkeren
als je hem vastdraait”. Een mooie
gelegenheid voor Amsing om een
beetje reclame te maken: “Dit staat
allemaal in de instructies bij de SKF-
distributiekit voor deze motor. Alle
reden dus om zo’n complete kit te
pakken”.
Ook bij de 1.8 TD motor in onder
meer de Ford Escort is het nuttig de
instructies te lezen: “In augustus
2000 veranderde Ford de spanrol en
ook meteen het nokkenastandwiel.
Dat kreeg twee opstaande randjes
om te voorkomen dat de riem eraf
loopt. Dus nu maak je de SKF-kit
open, je ziet een andere spanrol,
maar hoe weet je nu zeker of het
nieuwe nokkenastandwiel er al op
zit?” Amsing geeft zelf het ant-
woord: “Lees de instructies”.

Controleer de nokkenassen
Ten slotte de Audi 2.5 TDI V6: “Als je
daar een distributiekit voor bestelt,
krijg je echt een hele doos met on-
derdelen. Net kerstfeest: riem, span-
rol, meelooprol, kniegewrichtje en
een plunjer met een pennetje erin.
Trek het er niet uit, want het plun-
jertje kan alleen maar omhoog, niet
meer terug. Een waterpomp zit er
niet in, maar vervang die ook”.
Vervanging van de riem bij deze
motor is heel kritisch, dus Amsing
drukt de ATC-ers opnieuw op het

hart de instructies te lezen. Hij legt
uit waarom: “Je monteert de spanrol
als de riem erop zit. Op de rol zit
een zeskantgaatje. In dit geval draai
je dat wel aan om de riem op span-
ning te zetten. Maar met slechts 15
Nm, dat is twee keer niks. Dan trek
je het pennetje eruit en het plunjer-
tje komt precies genoeg omhoog
om de rol met de juiste spanning in
de riem te drukken”.

Maar stel nu dat je het zeskant-
gaatje te strak hebt aangedraaid.
“Dan komt het plunjertje te ver om-
hoog en is de riemspanning te
groot. De waterpomp is dan het
eerste slachtoffer”.
Om het nog lastiger te maken kan
het ook fout gaan als de instructies
wel keurig zijn opgevolgd: “Door
heftige motortrillingen kan het
plunjertje uit zichzelf wat omhoog
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AMT.nl Maanddossier op Pole Position

In Pole Position, het technisch bulletinprogramma van SKF, staan veel meer praktische
details. Denk aan antwoorden op veelvoorkomende vragen, montagetips en fouten-
analyse. Bekijk hiervoor drie uitgebreide Pole Position pdf’s in het Maanddossier op
www.amt.nl/september2010. Daarnaast biedt Pole Position nog veel meer praktische
informatie bij de vervanging van distributieriemen, multi-V-riemen en wiellagers. Geïn-
teresseerd? Ook het elektronisch inschrijfformulier staat in het AMT.nl Maanddossier.

Nieuwe veerbelaste spanrol voor de Opel 1.7
DTi. Waarvoor dient het inbusgaatje?

Een verende spanrol kan absoluut niet tegen koelmiddel. Hier ligt hij direct onder de 
waterpomp...

Is dit Ford 1.8 TD nokkenastandwiel geschikt
voor de nieuwe automatische spanrol, of
voor de oude manuele? “Op het nieuwe staat
AC, op het oude AB”, zegt de instructie in de
SKF-kit.

komen. Die kunnen ontstaan door-
dat de nokkenassen versleten zijn.
En laten de motoren van dit type
met bouwjaren tussen 1999 en
2006 nu een probleem hebben met
de nokkenassen. Zo rond de
200.000 km zijn ze soms al zover
versleten dat de tuimelaars eraf val-
len. Heb je dan net daarvoor de dis-
tributie vervangen, dan krijg je de
schuld. Vooraf controleren dus!”

Audi V6 2.5 TDI. Het pennetje is eruit en de
enkelwerkende plunjer staat op de juiste
hoogte.

De plunjer staat te hoog, dat geeft teveel
riemspanning en de waterpomp is het eerste
slachtoffer.
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