Motor start niet
Startinrichting
werkt niet

Startmotor defect
Batterij leeg
Elektrische aansluiting(en) defect

Motor draait te
langzaam om aan
te slaan

Zie boven

Tankontluchting verstopt

Zuigers gevreten - motor te heet geweest

Lucht in leidingen/ﬁlters e.d.

Olie te dik - motor te koud

Fout in brandstofsysteem
Verstopt luchtﬁlter
Motor draait voldoende snel maar
slaat niet aan

Brandstof bereikt pomp niet
Water in brandstof
Onjuist pompafstelling
Pomp of verstuivers niet in orde

Inspuitmoment niet juist
Bij indirecte inspuiting gloeispiraal niet
lang genoeg gebruikt of stuk

Filters/leidingen verstopt
Lucht in pomp of verstuiver(s)
Regelstang geblokkeerd in stopstand (stopknop)
Verstuivers defect

Kleptiming of speling niet in orde
Koppakking lek

Te lage compressie

Opvoerpomp defect

Zuigerveren versleten of vastgebakken
Versleten cilinders
Verbrande kleppen

Motor rookt overmatig

- kursief is de invloed die de storing heeft op de smeerolie

Luchttoevoer belemmerd (zwarte rook)
Onvolledige verbranding
in alle cilinders
Sterke vervuiling van de
smeerolie door roetdeeltjes

Motor overbelast (zwarte rook) - bovendien sterke oxydatie van de smeerolie
Inspuitmoment te laat (zwarte rook)
Hoeveelheid ingespoten brandstof te groot (zwarte rook)
Afvoer uitlaatgas belemmerd (zwarte rook) - bovendien sterke oxydatie smeerolie
Motor te koud (witte of grijze rook) - sterke daling van de hoeveelheid werkzame dopes en kans op watercondensatie

Onvolledige verbranding
in een of meer cilinders
Sterke vervuiling van de
smeerolie door roetdeeltjes

Verstuivers vervuild, versleten of verkeerd afgesteld
Te lage compressie
Lucht in verstuiverleiding

Klepspeling verkeerd of klepveer gebroken
Lekke koppakking
Zuigerveren versleten of vastgebakken
Cilinder(s) versleten

Zuigerveren versleten of vastgebakken - sterke vervuiling en oxydatie van smeerolie
Cilinder versleten - sterke vervuiling en oxydatie van smeerolie
Verbranding van overmatig veel smeerolie
(Blauwe rook)

Klepgeleiders versleten
Smeerolie te dun
Smeeroliepeil te hoog
Smeerolie druk te hoog (drukregelventiel)

Condensatie van waterdamp aanwezig in de
uitlaatgassen
(Witte of grijze rook)

Te lage motortemperatuur - sterke daling van de hoeveelheid werkzame dopes en kans op watercondensatie
Te sterk gekoelde uitlaat
Te lange uitlaat

Motor maakt afwijkend geluid
Versleten of losse zuigerpen(bus) (scherpe tik bij onbelast draaien)
Kantelende zuigers (klapperend geluid vooral bij opvoeren toerental onder belasting)
Mechanische oorzaak.

Versleten of losgelopen drijfstanglager (metalen klop, speciaal bij onbelast draaien en afnemend toerental)
Versleten hoofd- en krukaslagers (zware metalen klop, speciaal bij opvoeren toerental onder belasting)
Klepspeling te groot of verbrande kleppen (constant tikken)
Vliegwiel los (onregelmatig slaan wanneer toerental veranderd)

Verstuivers defect of openingsdruk verkeerd afgesteld
Dieselklop als motor
normaal zonder is.

Te lage compressiedruk (vooral als motor koud is)
Inspuiting te vroeg
Koelwater temperatuur te laag
Onjuiste brandstof

Een of meer verstuivers doen niet mee
Een of meer afzonderlijke
cilinders doen niet mee.

Een of meer plunjerelementen van de brandstofpomp defect
Een of meer cilinders onvoldoende compressie
een of meer cilinders verstopte spoelpoorten (bij 2-tact)
Lucht in een of meer verstuivers

Oliedruk abnormaal
Drukregelventiel defect, verstopt of ontregeld (ventiel zit doorgaans bij het smeerolieﬁlter)
Oliedruk te hoog

Olieﬁlter verstopt (bij full-ﬂow ﬁlter met drukmeteraansluiting voor het ﬁlter)
Viscositeit van verse olie te hoog
Olie te dik

Olie sterk vervuild of geoxydeerd
Motor koud (normaal gesproken van tijdelijke aard)

Drukregelventiel defect, vervuild of ontregeld
Zuigkorf of zuigleiding verstopt
Olieﬁlter verstopt (bij full-ﬂow ﬁlters met drukmeteraansluiting achter het smeerolieﬁlter)
Zuigkorf of zuigleiding verstopt
Oliedruk te laag

Oliepeil te laag
Oliepomp versleten
Te grote lagerspeling (door slijtage)
Viscositeit van verse olie te laag
Olie te dun

Overmatige brandstoﬂekkage
Motor te heet

Motor stopt

Lucht in brandstofsysteem - lekke zuigleiding
Opvoerpomp defect of zuigﬁlter op opvoerpomp verstopt
Brandstoftoevoer naar verstuivers onderbroken

Na korte tijd
wanneer de motor
belast wordt

Stationair toerental te laag afgesteld
Verstopte uitlaat

Brandstoﬂeiding verstopt
Brandstofﬁlter verstopt
Tankontluchting verstopt

Te lage compressie
Kleptiming of klepspeling niet in orde
Koppakking lek
Te lage compressie

Motor start, draait
belast maar niet
stationair

Regulateur defect - lekke vacuümleiding
Stationair toerental te laag afgesteld

Zuigerveren versleten of vastgebakken
Versleten cilinders
Verbrande kleppen

Brandstofpomp defect
Inspuitmoment niet juist

Zwaar lopende regelstang

Verstuivers defect

Versleten plunjerelement
Gebroken plunjerveer

Na belast gedraaid
te hebben

Zie: motor draait voldoende snel maar slaat niet aan in overzicht motor start niet.

Indien de motor het volle vermogen niet levert, kunnen daar meerdere oorzaken voor zijn zoals:
1e storing in het brandstofsysteem
2e belemmering van de luchttoevoer
3e belemmering van de uitlaatgassen
4e te lage compressie
5e overmatig veel afzetting (roet/koolaanslag) in de verbrandingsruimte en op de kleppen.

De accu, overzicht van eventuele storingen
Geconstateerde afwijking

Mogelijke oorzaak

Maatregelen en opmerkingen

Zuur loopt over - komt uit openingen van stoppen

- te hoog gevuld

vloeistof afhevelen (voorzichtig! bijtend zuur)

Zuurstand te laag

- lekke bak
- te veel gasontwikkeling door te hoog ingestelde
laadstroom
- lading onvoldoende
- stroomverbruiker vergeten uit te schakelen
- sluiting in circuit

accu vernieuwen
laadinrichting controleren en/of repareren

SM te hoog (hoger dan 1,290)

- met zuur i.p.v. gedestilleerd water bijgevuld

vloeistof afhevelen en bijvullen met ged. water,
zonodig herhalen na menging (schudden of laden)

Slecht starten
Spanning valt onder belasting weg

- accu ontladen
- accu versleten
- accu defect (dode cel)
- accu gesulfateerd (platen hard)
- accu te klein

accu opladen
accu vernieuwen
idem
idem
accu vervangen voor een zwaardere

Ingebrande polen

- slecht contact
- klemmen niet goed vastgezet

polen laten repareren
klemmen goed vastzetten, evt. vernieuwen

Een of meer cellen borrelen sterk bij hoge
belasting (starten)
Accu ʻhoudt geen stroomʼ

- defecte cellen
- lek tussenschot
- lading onvoldoende
- sluiting in circuit
- grote zelfontlading (bijv. door verontreiniging)
- accu gesulfateerd (platen vaak wit uitgeslagen)
- verkeerd type gekozen
- vaak te diep ontladen
- diep ontladen laten staan (witte afscheiding)

accu vernieuwen
idem
lading controleren (voldoende draaitijd op de motor?)
circuit controleren
accu vernieuwen
idem
bijv. startaccu voor lichtnet gebruikt
regelmatig bijladen
idem

Accu wordt in bedrijf warm (hoog water verbruik)

- overlading
- laadspanning te hoog

laadinrichting (spanningsregelaar) controleren
idem

Accu doet helemaal niets

- inwendige onderbreking
- accu zeer diep ontladen

accu vernieuwen
met een acculader proberen de accu weer te
activeren, maar zeer waarschijnlijk zal de accu
vernieuwd moeten worden

Soortelijke massa (SM) te laag (lager dan 1,240)

Korte levensduur

opladen, laadinrichting controleren (spanningsregelaar, dynamo, V-snaar)
elektrische installatie controleren

