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Technisch Rapport

Gebroken zuigerveer

Niettegenstaande de vele verbeteringen in het ontwerp van motoren, zeker over de
laatste vijftien jaar, is olieverbruik nog steeds hoofdzorg voor zowel de vele
autobezitters als voor de mekaniekers. In de 80er jaren was het algemeen aanvaard dat
een motor een halve liter olie per 1500 km verbruikte, en zelfs bij het rijden op grote
wegen of snelwegen mocht het verbruik zelfs iets hoger zijn. Verbeteringen in het
motorontwerp, waaronder kleinere toleranties en kwaliteitsverbetering van interne
onderdelen, tezamen met verbeterde materialen en dichtingen, hebben bijgedragen tot
een algemene vermindering van olieverbruik. Zelfs met deze verbeteringen in
motorontwerp van moderne motoren, wordt toch olieverbruik vastgesteld naarmate
gebruik en ouderdom van het voertuig.
Toestand van de motor/oorzaken van olieverbruik
Olieverbruik in een motor heeft twee oorzaken: - ofwel wordt de olie verbrand in
verbrandingskamer, ofwel door uiterlijke lekkages. De eerste oorzaak kan worden vastgesteld door
rookvorming, zeker bij het optrekken in hoge toerentallen, of in zwaar geladen toestand. De
tweede oorzaak is meestal zichtbaar, als de oliekeerringen lekken (vooraan de motor aan de
oliekeerring op de krukas en achteraan de hoofdlager) en andere dichtingen, zoals aan het
kleppendeksel, carterpan enzovoorts. De onderstaande lijst toont enkele omstandigheden die zich
kunnen voordoen gedurende de levensduur van een motor, samen met mogelijke effecten op
olieverbruik.
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1. Zuigerveren
Zuigerveren hebben twee hoofdfuncties: de compressie in de cilinders instandhouden en de
overtollige olie van de cilinderwanden schrapen. De compressieveren, meestal twee per zuiger in
moderne motoren, moeten zorgen dat de compressie wordt behouden door goed af te dichten
tussen de zuiger en cilinderwand. Zij moeten niet alleen zorgen voor een goede afdichting op de
cilinderwanden, maar gebruiken ook de gasdruk achter de zuigerveer (tussen de zuigerveren en de
groef) om de nodige compressie te behouden. De tweede zuigerveer zorgt ook voor olieschraping
als bijstand van de olieschraapveren. De olieschraapveren verwijderen overtollige olie van de
cilinderwand om te voorkomen dat deze verbrand tijdens het verbrandingsproces. Om de
olieschraapveren optimaal te laten functioneren, zijn in deze veren een aantal openingen voorzien
om de afgeschraapte olie naar het carter te laten terugvloeien. Door deze openingen, kunnen de
olieschraapveren niet worden bijgestaan door de compressiedruk gedurende de noodzakelijke
schraap actie. Zij moeten het doen met hun eigen spankracht, voor het afvoeren van de overtollige
olie. Wanneer slijtage optreedt aan de zuigerveren, is het niet langer mogelijk om alle verbrande
gassen tegen te houden en zodoende ontstaat carterdruk (onderdruk). Deze carterdruk zorgt voor
olie nevel die zowel inwendig als uitwendig langs de oliekeerringen passeert, waardoor olie
problemen worden veroorzaakt.
Interne olielekken ontstaan langs de hoedjes en de klepstelen. Olie lekt hierlangs direct in de
verbrandingskamer waar ze wordt verbrand. Externe lekken zijn zichtbaar aan oliekeerringen en
dichtingen, zeker daar waar slijtage of veroudering meespeelt.
De carterdruk veroorzaakt door compressieverlies zal de olienevel vanuit het carter in de cilinders
drukken waar de aan slijtage onderhevige zuigerveren het moeilijk hebben om te voorkomen dat
de oliedampen binnendringen in de verbrandingskamer en worden verbrand. Gelijkaardige
resultaten doen zich voor bij gebroken zuigerveren, alhoewel dit probleem hier veel duidelijker vast
te stellen is. De onderdruk wordt aanzienlijk verhoogd omdat gebroken zuigerveer/en de druk niet
in stand kan houden via de cilinderwand evenmin als de controle op de overtollige olie. Als de
olieschraapveren slijtage vertonen wordt het moeilijk om het schrapen van de olie op de
cilinderwanden onder controle te houden. Het gebrek aan controle van de overtollige olie zorgt dat
deze via de zuigerveren in de verbrandingskamer komt en wordt verbrand.
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Zuigerkop met koolaanslag

2. -Zuigers
Versleten zuigers kunnen ook oorzaak zijn van hoog olieverbruik. Gelijk welke vorm van slijtage
op de zuigerwand kan de oorzaak zijn van een slechte afdichting op de cilinderwand.
Gedurende de op en neergaande beweging van de zuiger veroorzaakt dit fitten langs de
zuigerveren en verlies van oliecontrole door toedoen van de carterdruk, zoals hierboven
beschreven. Zuigerveergroeven die slijtage vertonen zorgen ook voor fitten, tezamen met
drukverlies achter de zuigerveren. Dit zorgt voor nog meer carterdruk en aanverwante
problemen. Gescheurde of gebroken zuigerveren veroorzaken een totaal controleverlies van de
zuigerveren ten opzichte van de gassen en mogelijk tot een totaal controleverlies tussen
zuigerveer en zuiger, resulterend in een groot drukverlies. Verkoolde zuigerveren die vastzitten
in zuigerveergroef zorgen ook voor onderdruk omdat zij de bewegingsvrijheid beletten van de
zuigerveren om voldoende afdichting met de cilinderwand te hebben. Problemen die de
oorzaak zijn dat de zuigerveren in de zuigerveergroeven vast komen of verkolen zijn meestal te
wijten aan te lange intervals tussen de oliewissels of door vuile olie of vuile oliefilters.
3-.Cilinders
Beschadiging van de cilinderwand door gelijk welke, kan effect hebben op het olieverbruik.
Langdurige slijtage in de cilinders resulteert in stootranden, ongelijke of ovale cilinderwanden
en samen met de hierboven beschreven zuiger problemen, draagt het bij tot olieverbruik en
compressieverlies. Cilinderbeschadiging kan ook de oorzaak zijn van uitzonderlijke
omstandigheden van koeling, als de temperaturen te hoog oplopen door slechte circulatie of
abnormale slijtage door toedoen van overkoeling, waardoor de beweging tussen zuiger en
cilinderwand niet optimaal is en resulteert in olieverlies.
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4. Motorlagers
Versleten of beschadigde lagers zorgen voor een verhoogde hoeveelheid olie die op de
cilinderwanden terechtkomt. Hierdoor moeten de olieschraapveren veel harder werken om de
olie af te schrapen en ervoor te zorgen dat de olie de zuigerveren niet passeert om in de
verbrandingskamer terecht te komen waar ze wordt verbrand. De hoeveelheid olie die opspat
op de cilinderwanden en de onderzijde van de zuigers is van groot belang omdat dit de enige
manier is om zuigerpennen, zuigerwand en zuigerveren te smeren en de zuigers af te koelen.
Slechte smering of een overvloed aan smering door te grote speling van de lagers, betekent
dat de zuigerveren onmogelijk goed kunnen werken waardoor het olieverbruik toeneemt.
5. Klep mechanisme
Om het even welke slijtage aan klepstelen, klepgeleiders of hoedjes van de klepstelen, zeker
van de inlaatkleppen, is de oorzaak dat olie binnen sijpelt in de verbrandingskamer waar het
verbrand, met olieverbruik als gevolg. Met als volgende probleem dat carbonaanslag wordt
gevormd wanneer olie binnen dringt via de klepgeleiders, de afdichting of langs de klepstelen.
Als carbon zich opbouwt rond de klepzitting of op de achterzijde van de inlaatklep resulteert
dit in een verlies van vermogen en een verhoging van brandstof verbruik.
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2

6.-PCV kleppen
Zoals eerder aangetoond, elke verhoging van onderdruk resulteert in verhoogd olieverbruik
omdat de fijne oliedruppeltjes van de olienevel langs de zuigerveren en de hoedjes van de
klepstelen naar binnen worden geperst. Deze verhoging in onderdruk draagt ook bij tot
uitwendige olielekken omdat deze fijne druppeltjes langs de oliekeerringen van de krukas naar
buiten worden geperst. PCV kleppen bezoedeld met vuile olie en sludge zijn ook de oorzaak van
zwetende motoren en verhoogde carterdruk waardoor problemen ontstaan zoals olieverbruik
en olielekken.
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7. Andere oorzaken die hieraan bijdragen
Als oorzaak kan het de motorolie zelf zijn die bijdraagt tot olieverbruik op de volgende
manieren:

Koolaanslag zuigerveer

Vuile motorolie - Vuile motorolie, te wijten aan te lange intervals tussen de oliewissels samen
met slecht onderhoud van de oliefilter (niet vervangen op regelmatige basis), kan serieuze
gevolgen hebben op lange en korte termijn voor zowel de motor als voor het olieverbruik. Op
korte termijn, kan de vuile olie de oorzaak zijn van carbonaanslag op de kleppen waardoor
deze niet optimaal meer functioneren. Op lange termijn, zorgt de olie dat de zuigerveren
aankolen en dit kan zelfs zorgen voor ernstige motorslijtage door verdikking omdat de
terugloop naar het carter enorm verminderd. In beide gevallen wordt er toe bijgedragen dat
carterdruk wordt ontwikkeld met als eindresultaat opnieuw verhoogd olieverbruik.
Brandstof verdunning - Als olie wordt verdund met brandstof door een slecht werkend
brandstofsysteem, wordt de viscositeit enorm verlaagd, en deze dunnere olie, heeft een lagere
oppervlakte hechting, waardoor deze gemakkelijk terugvloeit. Dit betekent ook dat zij veel
gemakkelijker kan lekken via de klepstelen, klepgeleiders en hoedjes van de klepstelen,
evenals uitwendig via de oliekeerringen, resulterend in een hoger olieverbruik.

Geblokkeerde oliezift

Olie met lage viscositeit. Eveneens, het gebruik van motorolie met een lagere viscositeit dan
aangeraden door de constructeur kan ook bijdragen tot verhoging van olieverbruik en zal ook
gemakkelijker lekken veroorzaken zowel inwendig als uitwendig. In het algemeen, olie met
een lagere viscositeit draagt op lange termijn bij tot verhoogde motor slijtage en geeft niet de
volle bescherming tegen slijtage op kritieke punten in de motor, zoals zuigerveren,
zuigerwanden en lagers. Als slijtage ontstaat op deze punten door toedoen van olie met te
lage viscositeit (zowel van te lage, als van verdund met brandstof) dan kunnen problemen van
onderdruk en carterdruk zoals hierboven beschreven zich voordoen.
Olie met hoge viscositeit - Het gebruik van olie met een merkelijk hogere viscositeit dan
aanbevolen door de constructeur kan langdurige gevolgen hebben voor de motor, voornamelijk
bij koudstart, omdat dikkere olie meer weerstand biedt en minder vloeibaar is, er kunnen
zodoende problemen ontstaan met gevoelige motoronderdelen. Hierdoor kan slijtage ontstaan
op lange termijn die op zijn beurt leidt tot onderdruk met als gevolg verhoogd olieverbruik bij
ouder wordende motoren.
Te veel olie - Een motor laten draaien met te veel olie in de carterpan dan wordt
voorgeschreven maakt dat er meer olie rond wordt gespat op de cilinderwanden, op de krukas
en de oliekeerringen. Hierdoor moeten de olieschraapveren harder werken om de grotere
hoeveelheid olie af te voeren, dit draagt bij tot verhoogd olieverbruik.

Oliezift proper
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Conclusie
Het probleem van verhoogd olieverbruik ligt niet altijd voor de hand, en kan twee of meer
oorzaken hebben. Meestal, intern door verbranding van motorolie in de verbrandingskamer en
uitwendig door lekkende oliekeerringen en dichtingen tegelijkertijd. In oudere motoren met
veel kilometers, waar onderdelen met slijtage de oorzaak zijn van onderdruk, zijn de
problemen meer voor de hand liggend. Alle motoren hebben een bepaalde levensduur, welke
verschilt naargelang het type en de manier waarop ze onderhouden werden.
Hoe dan ook, de periode voordat hoog olieverbruik een probleem wordt kan verlengd worden
door het voertuig niet te overladen, zorgvuldig en regelmatig onderhoud, regelmatig olie
wisselen en filter vervangen en het juiste type en kwaliteit motorolie gebruiken.
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Kunnen Nulon producten hierbij helpen? 4

Vuile oliezift

Nulon produceert een gamma motor behandelingen van hoge kwaliteit. Sommige van deze
producten zijn ontwikkeld om slijtage en wrijving te voorkomen, terwijl andere specifiek
helpen de problemen te voorkomen die hierboven beschreven werden.
Nulon heeft een document gemaakt genoemd “ Gemakkelijke diagnose en
toepassingskaart”. Dit document toont duidelijk aan welk van de producten gebruikt
kunnen worden bij specifieke symptomen. De kaart kan gemakkelijk verkregen worden op
volgende manieren:
Zij kan direct bekomen worden via de “home page” op Nulon's website,
Ze kan teruggevonden worden in het handboek met de productbeschrijvingen
Of neem contact op met Nulon Benelux Tel.+32 3666 3711
Alle informatie die deze publicatie bevat is zo accuraat en up-to-date als mogelijk. Daar het
voor Nulon Products Australië Pty Ltd en Nulon Benelux cvba onmogelijk is om na te gaan
onder welke omstandigheden deze informatie gebruikt wordt, is het aan iedere gebruiker
om deze informatie te gebruiken in de context van de toepassing

Mocht iemand van onze gewaardeerde klanten meer technische uitleg willen bekomen over dit onderwerp, mag
hij ons altijd e-mailen, schrijven of bellen.

Phone: +61 2 9450 1791
Fax: +61 2 9450 2448
Website: www.nulon.com.au
Email: technical@nulon.com.au
Nulon Products Australia Pty Ltd
Unit 1, 4 Narabang Way
BELROSE NSW
AUSTRALIA 2085
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Tel : +32 3666.3711
Fax: +32 3666.3713
Email: nulonbnl@skynet.be
Nulon Benelux cvba
Foxemaatstraat 120
2920 Kalmthout
Belgium

