
Welkom



Even voorstellen

• Bernard Jansen
• Service inspecteur motoren



Agenda

• Dieselmotor
– Brandstof
– Koeling
– Smering

• Keerkoppeling
– Smering

• Electra
– Dynamo 
– Startmotor
– Batterijen

• Aandrijfsysteem
– Schroefas
– Afdichting
– Schroef



BrandstofsysteemBrandstofsysteem



Brandstofsysteem

• Omdat de huidige brandstoffen zwavelvrij is 
een biocomponent(FAME) bevat, komen hier 
problemen van.

• Meer water in de tanks en daardoor • Meer water in de tanks en daardoor 
verhoogde kans op algen groei

• Hierdoor is goede filtratie en waterscheiding 
belangrijk



Brandstofsysteem

• De juiste brandstoffilter waterafscheider is 
een must.



Brandstofsysteem

• Voor reiniging van de tanks, brandstof

• www.njordfiltration.com/nl/contact.html



Brandstofsysteem

Brandstof opvoerpomp

Brandstof retour

Brandstof filterBrandstof injectie pompen



Brandstofsysteem

verstuiver

injectiepomp



Brandstof

• Is GTL een oplossing?
– GTL bezit geen FAME dus minder last van 

bacteriegroei
– Minder uitstoot van milieu belastende gassen– Minder uitstoot van milieu belastende gassen
– Beperkt beschikbaar
– Geen certificering volgens EN590
– Hogere kosten

https://mijnmiwb.nl/kbase/uploads/46_asPPdi.pdf



Koelsysteem

• Elke motor heeft een intern en een extern 
systeem.

• gebruik de juiste koelvloeistof



Koelvloeistof

• Koelvloeistof zijn diverse in de handel
– Blauwe kleur
– Rode kleur 
– Groene kleur– Groene kleur
– Verschillende kleuren niet mengen vanwege de 

verschillende samenstellingen.



Koelsysteem
Extern koelsysteem



• Kijk regelmatig naar de vervuiling in het 
wierfilter.

• Kijk regelmatig wat er uit de uitlaat komt.
• Controleer of er geen lucht aangezogen wordt

Koelsysteem

• Controleer of er geen lucht aangezogen wordt
• Controleer slangklemmen op spanning.
• Bij twijfel de opbrengst controleren



Smeersysteem

• Olie is nodig voor :  
• Smering
• Koeling

• Gebruik de juiste olie kwaliteit
• Vul de motor tot het aangegeven peil
• Peil de olie steeds op dezelfde wijze



Olie verbruik 

• Bij een goede kwaliteit olie en het juiste 
gebruik van de motor is het verbruik 0,1% van 
het brandstof verbruik

• Dus op 1000 liter brandstof mag de motor • Dus op 1000 liter brandstof mag de motor 
maximaal 1 liter olie verbruiken.

• Dit is bijv 100 uur varen op 1900 rpm voor een DT44 motor



Electra

• Dynamo   controle op koolborstels
• Startmotor controle op vervuiling en 

koolborstels
• Batterijen controle op ladingtoestand• Batterijen controle op ladingtoestand



Keerkoppeling

• Smering
– Controleer regelmatig het oliepeil
– Let op de kleur van de olie
– Wissel regelmatig olie en het filter– Wissel regelmatig olie en het filter



Motorsteunen



Aandrijfsysteem

• schroefas



Onderhoud

• Elk jaar heeft de motor onderhoud nodig
– Vervangen brandstoffilter
– Brandstof voorfilter
– Olie en oliefilter– Olie en oliefilter
– Kleppenstellen elke 2 jaar 
– Motorsteunen controle
– Controle op lekkages
– Maximaal test
– Groot onderhoud???



Onderhoud

• Reservedelen aan boord:
– Brandstoffilter
– Brandstofvoorfilter
– Impeller– Impeller
– Set Vsnaren



Vragen I

– Hoe voorkom ik condensatie in mijn brandstof
– Wat is normaal olieverbruik
– Welke reserve delen zijn raadzaam
– Wanneer groot onderhoud/revisie

De gestelde vragen:

– Wanneer groot onderhoud/revisie
– Wanneer brandstof retourleidingen vervangen
– Instellen controle klepspeling noodzakelijk
– Werkt de automatische ontluchting wel
– Hoe voorzie ik problemen met mijn startmotor
– Hoe controleer ik de motorsteunen



Vragen II
– Hoe weet ik of de demperplaat juist is
– Hoe voorkom ik problemen met de schroefas afdichting
– Toerental daalt bij gebruik hydraulische boeg/hekschroef
– Levensduur afsluiters
– Welk onderhoud is nodig aan electro motoren
– Impeller /messing plaatjes vervangen
– Smeren van de brandstofpomp
– Wanneer verstuivers afpersen
– Onderhoud ankerlier
– Problemen electronica


