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DIAGNOSETIPS VAN BRAM
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Bram van Stijn helpt autobedrijven die geen raad weten met een lastige

storing. Met kennis van zaken, actuele werkplaatsinformatie en moderne

testapparatuur brengt hij bijna elk probleem tot een oplossing.

In AMT vertelt Bram iedere maand over interessante voorvallen uit zijn

diagnosepraktijk. Leerzaam voor iedere autotechnicus!

Onderhoudsintervallen zijn de laatste jaren
enorm verlengd. “Te lang”, vindt Bram. Hij
neemt bij bepaalde merken extra voorzorgs-
maatregelen om te voorkomen dat de motor
inwendig dichtslibt met alle vervelende gevol-
gen van dien. Voorkomen is beter dan gene-
zen, luidt zijn stelling.

Onderhoudsintervallen van 30.000 km of meer
zijn allang geen uitzondering meer. Ze komen bij
steeds meer merken voor. De kwaliteit van de olie
is dien overeenkomstig enorm verbeterd en ook
het draaiwerk van de motor is afgestemd op deze
lage onderhoudsfrequentie. Er is echter één on-
voorspelbaar aspect, het gebruik van het voer-
tuig. Bij korte ritten komt de motor onvoldoende
op temperatuur om inwendig schoon te branden.
Te veel van die ritjes zijn ‘killing’ voor met name
de componenten in het uitlaattraject. “Ik ken mijn
klanten en weet hoe ze hun auto gebruiken. Bij
bepaalde merken ben ik extra op mijn hoede en
heb ik een motorspoeling al min of meer automa-
tisch tijdens een normale onderhoudsbeurt inge-
voerd. Echt, het kost nauwelijks tijd en als je ziet
wat je na zo’n behandeling allemaal aftapt uit het
carter, dan vraag je je af hoe de turbo het heeft
volgehouden. Want die blijkt meestal het kind
van de rekening. En echt, ik heb wel eens een
Golf 5 gehad met een compleet dichtgekoekte
oliezeef.”
Praten we dan toch over de steeds terugkerende
oliewissel, dan wijst Bram ook nog maar eens op
het belang van het respecteren van de voorge-
schreven oliespecificaties. “Neem bijvoorbeeld de
Volvo zescilinder. Als je daar een iets dikkere olie
in doet, zeg een 5W-40 in plaats van een 0W-30,
dan functioneert de nokkenasverstelling niet
meer naar behoren.”

Zweefzekering als diagnosemiddel
Storingen laten zich vaak moeilijk oplossen als je
de elektrische schema’s slecht of helemaal niet
leest, ervoer Bram bij een Citroen Picasso. “Deze
auto werd mij aangeboden door een collegabe-
drijf. De auto was al bij de merkdealer geweest en
die kwam met allerlei onduidelijke oplossingen.
Wat was er aan de hand? De auto hield er tijdens
het rijden regelmatig zomaar mee op. De oorzaak
was ook duidelijk. De zekering van onder andere
de inspuiting knalde eruit. Er zat dus ergens kort-
sluiting. De dealer had de zekeringkast vervan-
gen, dat hielp niet. Toen dacht hij dat de oorzaak
in de trekhaak moest zitten. Ik heb het schema

erbij gepakt en zag dat er op die groep vier ver-
schillende componenten waren aangesloten. Ik
heb ze alle vier losgemaakt en in de draden een
zweefzekering gemonteerd. Tijdens het rijden
ging het storingslampje wel branden maar de
motor bleef gewoon doordraaien. Wat bleek, de
zweefzekering van de lambdasondeverwarming
was eruit geknald omdat het draadje tegen de
 katalysator kwam.”

Goedkoop is duurkoop
Nog een puntje waar Bram ons deze maand op
wil attenderen: goedkope onderdelen. “In eerste
instantie denk je de klant een plezier te doen
met een lagere prijs maar op de lange termijn
blijkt dat soms toch tegen te vallen.” Als voor-
beeld noemt Bram lambdasondes: “Die sneuve-
len nog wel eens en een nieuwe kost tegen de
€ 100,-. Ik kon via de grossier versies krijgen met
dezelfde specificaties voor de helft van de prijs.
Tja, dan ben je gek als je het niet doet. Ik heb de
werking nog gecontroleerd voordat de auto
werd afgeleverd aan de klant, en alles werkte
naar behoren. Maar na een paar dagen kwamen
de klanten terug met problemen. Er was geen
storing opgeslagen en toch liep de motor niet
goed, je kon ruiken dat het mengsel te rijk was.
Ik heb de scope aangesloten op de lambdasonde
en zag een iets verstoord beeld. Nieuwe goede
sonde erin en het probleem was opgelost.
Wees dus voorzichtig met goedkoop. Vaak is nog
niet eens zo gemakkelijk te achterhalen dat het
onderdeel niet goed werkt. In dit geval was
het verstoorde signaal alleen met de scope te
achterhalen”.

Als op één zekering meerdere componenten zijn aangesloten, hoe bepaal je dan in welke de kortsluiting zit? Zweefzekeringen
 elimineren de mogelijkheden en leiden zo tot de plaats delict.

Met de KTS was het verstoorde beeld van de inferieure lambda-
sonde niet te achterhalen, daar bleek echt een scope voor nodig.
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