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Nieuwsbulletin uit de praktijk
Inwendige motorvervuiling en het smeersysteem :
Regelmatig krijgen wij vragen over de gevolgen van inwendige motorvervuiling, hoe we het kunnen reinigen, maar
ook zeker wat de oorzaak kan zijn van deze vervuiling. Een deel van de oorzaak ligt aan de steeds langer wordende
service intervallen, maar ook de belasting van de machine, de huidige motor techniek en de brandstofkwaliteit telt
zwaar mee.

Motorolie:
• De taken van motorolie zijn: Koelen, Smeren, Afdichten, Geluid dempen
en Reinigen. Motorolie bestaat voor ongeveer 60 - 80% uit basis olie,
daaraan toegevoegd zijn diversen additieven.

Additiefpakket

• Pas vanaf 70-75°C is het additiefpakket in motorolie volledig actief en
zal de best mogelijke bescherming geboden worden.
• Bore-glasing is een gevolg wat we veel zien bij een te lage motor
belasting. Door een te lage verbrandingsdruk worden de zuigerveren
onvoldoende op de cilinderwand gedrukt, vaak lukt het inlopen van de
motoren onvoldoende. De hoongroeven zijn dan dicht geslibd met lak
uit olie en verbrandingsresten.
• Als de cilinderwand vervuild is kan de olie niet goed hechten aan de
wand en is de smeerfilm onvoldoende in staat de zuiger cilinder
afdichting te waarborgen. Compressie verlies door vervuilde
zuigerveren en olie verbruik zijn het gevolg.

Mogelijke oorzaken overmatige olie vervuiling / olieproblemen:
• Een slechte verbranding geeft meer
vervuiling in de motor.
• Veel blow-by gassen waardoor er veel roet in de olie
terechtkomt en olie chemisch word aangetast.
• Diesel verdunning door regeneraties van roetfilter.
• Bore-Glasing = Compressie verlies.
• Bore-Polishing = Compressie verlies.
• Verkeerde/slechte oliekwaliteit.
• Verversingstermijn te lang.
• Vastzittende zuigerveren = Compressie verlies
• Motor temperatuur te laag/hoog
• Carter ventilatie niet optimaal.
• Extreme motor belasting laag/hoog.

Basisolie

Het oliesysteem reinigen zinvol?
• Afnemende werking van het additiefpakket van de olie als er niet gereinigd
wordt.
• Bij elke olie wissel blijft ongeveer 10% vervuiling achter, de nieuwe olie
begint meteen met reinigen.
• Na verloop van tijd vervuild de motor zo erg dat de nieuwe olie al
vroegtijdig verzadigd is er onnodige schade ontstaat in de motor.
Normale
situatie

Nieuwe olie begint te reinigen en
neemt oude vervuiling op uit de
motor ,de capaciteit neemt al snel
af kort na de oliewissel.

Olie is na 15.000km / 300 uur al
verzadigd met vervuiling en moet
nog even volgens de service interval.

Onnodig risico op slijtage!

Gebruik Systac Oil System Cleaner tijdens
onderhoud of: Bij vastgestelde slechte
oliekwaliteit, bij Olieverbruik, Sludge,
Compressie afwijking of na een reparatie aan
EGR, Turbo, Uitlaat verstopping etc.
• Aan de oude motorolie toevoegen voor de
olieverversing.
• De nieuwe motorolie heeft een schone motor
als basis.
• Het additiefpakket zal maximaal kunnen
functioneren.
• De oliekwaliteit blijft op een hoger niveau.
• De eigenschappen van de olie blijven langer
behouden.
• Het motor rendement blijft optimaal omdat
compressie verlies wordt voorkomen.

Het effect van goed reinigen staat of valt met de tijd die je ervoor neemt!

Vervuilingsgevoelige onderdelen, solenoïdes, hydraulische klepstoters, nokkenas versteller, distributieketting,
klepverkleving en klepbediening!

Ook transmissie systemen kunnen gereinigd worden met Systac Oil System Cleaner, 1 dosering op 15 liter
transmissieolie. Raadpleeg uw adviseur!

Een nuttige werkplaats tool is het
olietestkaartje van Motor-checkup,
hiermee test u zelf snel en voordelig
de staat van de motorolie op:
Vervuiling, Conditie, Brandstof
verdunning en Vocht.

