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STAP VOOR STAP

STAP 5 STAP 3 

STAP 4 STAP 1 STAP 2 

Het wrijvingsmateriaal van deze koppelingsplaat is ver-

koold. Dit kan met olievervuiling zijn begonnen, maar 

in ieder geval heeft de koppeling langdurig geslipt,  

zodat ‘ie oververhit is geraakt.

Slippende koppeling, 
wat is de oorzaak?
DOOR ERWIN DEN HOED / FOTO’S LUK

De koppeling slipt. Dat kan alleen maar wijzen op een 

versleten koppelingsplaat, toch? Nou, niet helemaal. In 

deze bijzondere Stap voor Stap onderzoeken we samen 

met koppelingspecialist LuK alle mogelijke oorzaken 

van dit euvel. En natuurlijk zoeken we ook naar moge-

lijkheden om die oorzaken uit de weg te ruimen.

Vervuiling met vet! Gebruik niet te veel vet op de splines 

en verwijder het surplus. En: gebruik géén vet als de 

naaf van de koppelingsplaat vernikkeld is.

Hier zit de vervuiling op het binnenste deel van het wrij-

vingsmateriaal. Behalve door een lekkende olie-afdich-

ting kun je zulke vervuiling (en de bijbehorende verla-

ging van de wrijvingscoëfficiënt) ook krijgen als je te 

kwistig bent met vet op de splines.

In deze stap voor stap concentreren we ons op de slippende 

koppeling. Natuurlijk zijn er naast slippen nog veel meer moge-

lijke koppelingsklachten. Denk aan: ontkoppelt niet, trilt of 

schokt, maakt geluid of het pedaal gaat zwaar. Maar toch, door 

op zoek te gaan naar slipoorzaken stuiten we al op een aardig 

deel van de problemen die zich kunnen voordoen bij de  

enkelvoudige droge plaatkoppeling.

Deze drukgroep heeft het heet ge-

had. Is er olie op het oppervlak ge-

komen? Dat verlaagt de wrijvings-

coëfficiënt. Olie- en vetsporen horen 

niet in het koppelingshuis. Lekken-

de afdichtingen zijn een belangrijke 

oorzaak van koppelingsdefecten. 

Overigens kan oververhitting ook 

andere oorzaken hebben. Afhanke-

lijk van het type druklager was de 

speling te klein of de voorspanning 

te groot. Ook mogelijk: het bedie-

ningsmechanisme (kabel of hydrau-

lisch) werkte niet goed. Of het zat in 

de bediener (die achter het stuur), 

die de koppeling te lang laat slip-

pen.

Deze koppelingsplaat zou er bij kunnen horen. Kijk 

maar naar de olievervuiling op het wrijvingsmateriaal. 

Er is olie in het koppelingshuis gekomen uit motor of 

versnellingsbak.

‘OLIE- EN VETSPO-
REN HOREN NIET IN 
HET KOPPELINGS-
HUIS’
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Keurig netjes koppelingsplaat, 

drukgroep en druklager vervangen. 

Zorgvuldig het bedieningsmecha-

nisme op slijtage gecontroleerd, 

alles netjes gesmeerd en gemon-

teerd en dan toch nog dit. Tja, ook 

het contactoppervlak op het vlieg-

wiel moet vlak en onbeschadigd 

zijn. En let op: tweemassavliegwie-

len mogen niet afgedraaid worden.

‘SLIJTAGESPOREN 
OP DE BINNENKANT 
VAN HET DRUKLA-
GER. ZIJN DIE EEN 
PROBLEEM?’

Deze drukgroep bevat diepe groeven en sporen van 

oververhitting. Zo te zien was de koppelingsplaat sterk 

versleten. Verder is het ook hier van belang te controle-

ren of het druklager voldoende vrijkomt. Als deze druk-

groep blijft zitten, is de volgende koppelingsplaat ook 

weer snel aan vervanging toe.

Als de binnenkant van het druklager beschadigd is, zal 

de transmissieschacht er ook wel niet meer zo best voor-

staan. Maar wat nu als die schacht integraal onderdeel 

is van het transmissiehuis? Er bestaan druklagerkits met 

een RVS-mouw die op de schacht wordt bevestigd. En 

ook die moet met het juiste vet worden ingesmeerd, 

voor het druklager gemonteerd wordt.Zou deze koppelingsplaat bij die drukgroep horen? In 

ieder geval is het wrijvingsmateriaal tot op de nagels 

weggesleten. En met dit voertuig is nog een tijdje door-

gereden toen de koppeling bleef slippen.

Een veertje van de stationairtorsiedemper is eruit gelo-

pen. Mogelijk is het verkeerde type koppelingsplaat ge-

bruikt voor deze auto. Maar het kan ook fout gegaan 

zijn bij de montage. Waren bak en motor perfect uitge-

lijnd?

Het druklager heeft de vingers van de diafragmaveer 

beschadigd. Zit dat in een verkeerde speling of voor-

spanning op het druklager, is het druklager defect, of is 

het bedieningsmechanisme de oorzaak?

Slijtagesporen op de binnenkant van het druklager. Zijn 

die een probleem? Zeker, ze leiden tot vroegtijdige slij-

tage van het druklager en de koppelingsplaat. De slijta-

ge kan veroorzaakt zijn door gebruik van het verkeerde 

vet of omdat er geen vet is gebruikt op de schacht van 

de transmissie. Let op: bij druklagers met een kunststof 

binnenkant of met een zogenoemde permaglide-bus 

mag je geen vet gebruiken!


