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KOELE MOTOR, 
KOELE SCHIPPER... 
Motorboot besteedde in het november-

nummer van 2016 uitgebreid aandacht 

aan de voor- en nadelen van 

respectievelijk een ‘nat’ en een ‘droog’ 

uitlaatsysteem. Onder het motto ‘koele 

motor, koele schipper’, gaan we deze 

keer in op het onderhoud aan beide 

systemen: waar moet je op letten, wat 

kun je zelf en wat kun je beter aan de 

vakman overlaten? 

AART VERSCHOOR

Leuk, zelf onderhoud plegen aan je 

boot! Dat je dan ook met het koel-

systeem te maken krijgt, spreekt voor 

zich. Maar... voor je aan de slag gaat 

moet je natuurlijk wél weten met welk 

soort koeling je schip is uitgevoerd. 

Dat kan een ‘droog’ systeem zijn, 

maar ook een ‘nat’. Verder kan het 

– voordat u aan het klussen slaat – 

geen kwaad om even te controleren 

of u alle benodigde materialen en ge-

reedschappen bij de hand heeft.  Dat 

kan onnodig (en soms zelfs ronduit 

onpraktisch) oponthoud tijdens de 

klus zelf voorkomen. Als het om het 

koelsysteem gaat, moet je daarbij 

onder meer denken aan koelvloeistof, 

kannen om oude vloeistof op te van-

gen en af te voeren, trechters, op-

vangbakken, slangen, slangklemmen 

en poetsdoeken. Moet je tijdens de 

klus met spullen of vloeistoffen door 

de boot, denk dan ook aan het afdek-

materiaal voor de vloerbekleding. 

OMVANGRIJK SYSTEEM
Het koelsysteem is omvangrijk, met 

onder meer de oliekoelers voor motor 

en keerkoppeling, een watergekoeld 

uitlaatspruitstuk, een expansietank en 

tegenwoordig vaak ook een inlaat-

luchtkoeler. De leidingen naar de 

warmte-uitwisseling zijn (met slangen) 

fl exibel met de motor verbonden. 

Als de motor draait, pompt een op de 

motor gebouwde centrifugaalpomp 

koelvloeistof rond door het hele sys-

teem. Een thermostaat regelt dat er 

precies genoeg wordt gekoeld voor 

de juiste temperatuur. Op een meter in 

het dashboard kunnen we die tempe-

ratuur tijdens het varen afl ezen. Vaak 

is er daarnaast nog een alarm inge-

bouwd: zodra de koelvloeistof te heet 

dreigt te worden, gaat er een lampje 

branden en klinkt er een signaal. De 

motor moet dan zo snel mogelijk – het 

liefst direct – worden stilgezet.

PIJPENSTELSEL
Bij een gesloten of ‘droog’ koel-

systeem vindt de warmte-uitwisseling 

(het koelen) plaats in een in het vlak 

van het schip gemonteerde koelbun 

of in een pijpenstelsel onder de water-

lijn. In beide gevallen wordt de koel-

vloeistof gekoeld door langs strijkend 

buitenwater. Als het schip slingerkim-

men heeft, kunnen ook die zijn ge-

bruikt voor de koeling. Beide zijn in 
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1 Een carter waarin water was terechtgekomen ‘blaast stoom af’, doordat het na reiniging achtergebleven restwater tijdens het op temperatuur 

komen van de motor verdampt. 2 Het uitwendige buizenstelsel van een ‘droog’ koelsysteem. 3 Perkins-Sabre M92B voorbereid voor kielkoeling.

dat geval dubbelwandig uitgevoerd en 

op dergelijke kimkielen mogen niet te 

veel lagen antifouling worden aange-

bracht! Doe je dat wel, dan belemmer 

je het koelen. 

VERSE KOELVLOEISTOF
Bij een gesloten koelsysteem (ook als 

uw boot een ‘nat’ koelsysteem heeft 

is er een gesloten deel) werd vroeger 

water met antivries gebruikt. Tegen-

woordig wordt speciale koelvloeistof 

toegepast, die ongeveer eens in de vijf 

jaar moet worden ververst. Dat je de 

vloeistof moet verversen is niet omdat 

die anders geen bescherming meer 

zou bieden tegen bevriezing, maar 

omdat de additieven in de vloeistof na 

verloop hun beschermende werking 

verliezen. Als die bescherming weg-

valt, kan er schade ontstaan aan het 

inwendige van de motor. 

Welk type koelvloeistof u precies moet 

hebben, varieert per type motor. Zie 

hiervoor het motorinstructieboekje. 

Het is absoluut van belang, dat u het 

juiste type koelvloeistof gebruikt.

NATTE UITLAAT
Bij een motor met een buitenboord- of 

interkoel-systeem zien we direct het 

verschil ten opzichte van een ‘droog’ 

systeem: er is een extra koelwater-

pomp gemonteerd op de motor. Ook 

is er een zogeheten warmtewisselaar 

opgebouwd; hierin vindt de afkoeling 

plaats van het gesloten gedeelte van 

de motorkoeling. 

Ook bij zo’n ‘nat’ koelsysteem wordt 

er in een gesloten deel koelvloeistof 

rondgepompt. Deze vloeistof wordt 

door de circulatiepomp (dat is een 

door de V-snaar aangedreven centri-

fugaalpomp) rondgepompt door het 

motorblok en ook door een warmte-

wisselaar. In de warmtewisselaar be-

vindt zich een koperen pijpenbundel. 

Door deze bundel pijpen wordt bui-

tenboordwater geperst, dat door de 

buitenboordwaterpomp wordt aange-

zogen. Via de uitlaatleiding wordt dit 

buitenboordwater weer afgevoerd 

naar buiten het schip. 

Bij een ‘nat’ koelsysteem zijn er dus 

twee gescheiden koelsystemen, waar-

bij de warmte-uitwisseling op de 

motor plaatsvindt. Behalve de buiten-

boordpomp maken ook een expan-

sievat, een of twee wierfi lters, 

buitenboordafsluiter(s), waterlock(s), 

uitlaatslangen, een of twee zwanen-

halzen en ook een of twee spiegel-

doorvoeren deel uit van dit systeem.
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ONDERHOUD
Het gesloten deel van een ‘nat’ koel-

systeem wordt op dezelfde manier 

onderhouden als een systeem met 

droge uitlaat; in beide gevallen gaat 

het immers om een gesloten systeem 

met ongeveer dezelfde werking. Níet 

hetzelfde is het buitenboordgedeelte 

van een ‘nat’ systeem. Dit buiten-

boordgedeelte vraagt qua onderhoud 

wat extra aandacht, omdat er ‘vuil’ 

buitenwater doorheen wordt geperst. 

EERST REINIGEN!
Periodiek onderhoud aan het koelsys-

teem begint zowel bij een ‘nat’ als bij 

een ‘droog’ systeem met het inwendig 

reinigen van het gesloten gedeelte. 

Hiervoor voegt u een reinigingspro-

duct aan het gesloten systeem toe. 

Zo’n reinigingsmiddel is te koop bij 

een winkel in automaterialen. Lees al-

tijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u 

zo’n product gebruikt!

Het reinigen is bedoeld om het koel-

systeem te ontdoen van onder meer 

olieresten, sludge en kalkafzetting. 

Dergelijke vuilaanslag maakt dat het 

koelsysteem minder goed werkt. 

Na het toevoegen van het reinigings-

middel moet de motor even goed op 

bedrijfstemperatuur draaien. U zou 

dus een uurtje lekker kunnen gaan 

varen! Als de motor na dat uurtje 

varen zover is afgekoeld dat u zich 

niet meer kunt branden aan de hete 

koelvloeistof, kunt u de vloeistof af-

tappen en het systeem schoonspoe-

len.   

HANDEN UIT DE MOUWEN
Genoeg theorie nu. We gaan aan de 

slag! Ga voor het verversen van de 

koelvloeistof als volgt te werk: 

Plaats een leeg vat onder de af-1. 

tapkraan van het motorblok en 

open de kraan om de koelvloei-

stof te laten weglopen. Draai 

eerst de aftapkraan open en 

daarna de vuldop van de ex-

pansietank los, zodat er wordt 

belucht; het leeglopen gaat dan 

sneller.

In de praktijk komt het nogal eens 

voor dat er geen vat onder de aftap-

kraan kan worden geplaatst, omdat 

de ruimte daarvoor ontbreekt. Ook 

kan er soms geen slangetje worden 

gemonteerd om de koelvloeistof op 

te vangen. In dat geval kan de slang 

van de aanzuig (dus de koude zijde) 

worden losgemaakt. Plaats een op-

vangbakje onder de slang en laat de 

vloeistof hierin lopen. Pomp vervol-

gens met een handpomp deze bak 

leeg, zodat er zo min mogelijk vloei-

stof onder in het schip loopt.

Als motor en expansietank zijn 2. 

leeggelopen of -gepompt, wor-

den de aanzuig- en afvoerslan-

gen verwijderd. Vervolgens 

monteert u een losse pomp aan 

de aanzuigleiding, om de onder 

het schip nog aanwezige koel-

vloeistof weg te pompen. 

Nu een waterslang aansluiten 3. op 

de aanzuig, om het onderwa-

terdeel met schoon leidingwater 

te spoelen totdat al het vuil ver-

wijderd is. Met het spoelen ver-

wijdert u onder meer ook alle 

restanten van het reinigingsmid-

del. Blijven er resten aanwezig, 

dan kunnen er later koelproble-

men ontstaan als gevolg van 

schuimvorming.

Spoel nu het motorblok door, om 4. 

ook hier alle vuilresten kwijt te 

raken. Ga daarbij als volgt te 

werk:

Sluit de aftapkraan en maak de 

slangen weer vast.

Vul het koelsysteem met schoon 

water en ontlucht het daarna. 

Start de motor en laat die op tem-

peratuur komen. (Let op dat die 

niet te hoog oploopt!)

Tap het gehele systeem opnieuw 

af zoals eerder beschreven.

Spoel met schoon water de laatste 

resten uit het koelsysteem.
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4  Gebruik een opvangbak om de oude koelvloeistof op te vangen. Met een handhevelpomp kunt 

u deze bak eventueel weer leegpompen. 5  Met een aangesloten slang worden de koelpijpen 

onder het schip leeggezogen. 6  De pompset voor het leegpompen.
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SLANGEN CONTROLEREN
Omdat alle slangen nu toch zijn losge-

koppeld, kunt u die mooi even contro-

leren op eventuele droogtescheuren 

of verharding. Een goede slang is glad 

en soepel. Controleer ook even of de 

slangklemmen nog in orde zijn!

THERMOSTAAT TESTEN
Nu alles toch leeg is, zou u ook de 

thermostaat kunnen testen. Dit doet u 

door de thermostaat aan een dun ij-

zerdraadje in een elektrische waterko-

ker te hangen, waar ook een 

thermometer in hangt (thermometer 

en thermostaat mogen niet in contact 

komen met het verwarmingselement, 

want dat beïnvloedt de te meten waar-

den). Het water opwarmen en goed 

kijken bij welke temperatuur de klep 

opengaat. De juiste openingstempe-

ratuur staat meestal op de thermo-

staat vermeld. Als de thermostaat 

daarna in koud water wordt gedom-

peld let er dan ook op dat deze direct 

sluit. 

Bij twijfel kunt u de thermostaat het 

beste vervangen door een nieuwe. 

Vervang in ieder geval de pakkingen 

en reinig de afdichtingsvlakken goed. 

VERSE VLOEISTOF ERIN 
Als alles in orde is, kunt u alles wat u 

heeft gedemonteerd weer terugmon-

teren. Daarna de motor vullen met 

verse koelvloeistof, tot het aangege-

ven niveau. In de regel zal er ongeveer 

evenveel vloeistof ingaan als eruit is 

gekomen. Na het vullen het hele koel-

systeem goed ontluchten. Ga als volgt 

te werk:

Giet langzaam de koelvloeistof via 1. 

de vulopening in de motor of in 

de expansietank.

Open de eventueel aanwezige ont-2. 

luchtingskranen in de leidingen 

en sluit ze weer zodra er geen 

luchtbelletjes meer uitkomen.

Vul indien nodig nog wat koelvloei-3. 

stof bij, tot normaal niveau.

Start de motor opnieuw en blijf de 4. 

temperatuurmeter goed volgen 

tot de juiste temperatuur is be-

reikt.

Let op: Soms komt het voor, dat er na 

het opnieuw vullen van het systeem 

lucht in de cilinderkop blijft zitten. De 

temperatuur blijft dan oplopen tot ver 

boven de normale bedrijfstempera-

tuur. Door de aanwezige lucht gaat de 

thermostaat namelijk niet open. Het 

losdraaien van bijvoorbeeld de tem-

peratuurzender kan dit probleem vaak 

oplossen. Wil je dit proberen, zet dan 

eerst de motor stop en draai vervol-

gens heel voorzichtig de genoemde 

zender los. Dat u zo voorzichtig moet 

zijn, is vooral omdat er tijdens het los-

draaien van de zender zo goed als 

zeker hete stoom zal ontsnappen. 

Hierdoor kunt u ernstige brandwon-

den oplopen! Ook aan het motorblok 

kunt u zich lelijk branden. 

TEMPERATUURMETER
De motor is gestart; controleer tijdens 

het opwarmen of er geen lekkages 

zijn. Houd ondertussen vooral ook de 

temperatuurmeter in de gaten. Het 

opengaan van de thermostaat is op 

deze meter goed te zien: de tempera-

tuur loopt eerst op tot iets boven de 

waarde en zakt daarna duidelijk. Dit 

verschijnsel herhaalt zich enkele 

malen, totdat het ingaande water is 

opgewarmd. Vanaf dan blijft de tem-

peratuur min of meer constant. Mocht 

de temperatuur na het starten van de 

motor te hoog oplopen, dan kan er 

nog lucht in het koelsysteem zitten. In 

dat geval motor stopzetten en goed 

ontluchten. Maar ook nu weer goed 

opletten: er kan zich stoom hebben 

gevormd in het systeem, dus zorg dat 

u zich bij het openen van de ontluch-

ting niet brandt! 

Is de temperatuur in orde, controleer 

dan na enige tijd opnieuw of er geen 

lekkages zijn ontstaan en vul het sys-

teem eventueel bij. Een simpele tele-

scoopspiegel is erg handig om de 

onderzijde van de motor te inspecte-

ren. Heeft u slangen of klemmen ver-

vangen, kijk ook die dan na. Zet de 

klemmen niet zó vast, dat er een 

‘moet’ in de slang ontstaat. 

BUITENBOORDGEDEELTE
Heeft u een ‘droog’ koelsysteem, dan 

is de klus geklaard en kunt u met vol-

doening vaststellen dat uw koelsys-

teem er voorlopig weer tegen kan. 

Heeft u daarentegen een ‘nat’ koel-
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systeem, houd dan de mouwen nog 

even opgestroopt, want in dat geval is 

nu het buitenboordgedeelte aan de 

beurt. Het buitenboordgedeelte van 

het koelsysteem verdient elk jaar voor 

aanvang van het vaarseizoen wat 

extra aandacht, als onderdeel van het 

weer voorjaarklaar maken van de 

boot. Het buitenboordgedeelte is 

extra kwetsbaar, doordat er voortdu-

rend buitenboordwater door wordt 

geperst. Ga voor het periodiek onder-

houd van dit deel van het koelsysteem 

als volgt te werk:

Als er een schuifafsluiter aanwezig 1. 

is (we gaan ervan uit dat het schip 

op het droge ligt), controleer dan 

even of deze goed gangbaar is en 

of de schuif goed afsluit. Giet des-

noods water in het wierfi lter en kijk 

onder het schip of er lekkage is. Bij 

twijfel altijd vervangen, liefst door 

een kogelafsluiter want deze sluit 

met een kwart beweging van de 

hendel direct af. 

Controleer de aanzuigslangen en 2. 

slangklemmen (dit dienen dubbel 

uitgevoerde rvs klemmen te zijn, 

met de wieltjes om en om). 

Maak het wierfi lter goed schoon en 3. 

controleer daarbij ook de afsluitrin-

gen van dit fi lter. Als deze ringen te 

hard zijn geworden (of als bij de wat 

oudere Vetus-fi lters met vleugel-

moer het onderste ringetje ont-

breekt) dan nieuwe ringen plaatsen. 

BUITENBOORDPOMP
Controleer nu de buitenboordpomp; 

héél soms is dit een zelf aanzuigende 

centrifugaalpomp, maar in veruit de 

meeste gevallen (en daar gaan we ook 

nu van uit) gaat het om een impeller-

pomp. Ga voor de controle van deze 

pomp als volgt te werk:

Draai (als uw schip in het water ligt) 1. 

de buitenboord kraan dicht. 

Check de achterzijde van het 2. 

pomphuis. Aan de onderkant van 

het pomphuis zit daar een opening 

waardoor bij eventuele slijtage 

water naar buiten lekt (zodat het 

niet via de aandrijfas in de motor 

terecht zal komen). Controleer of 

het hier droog is. (Zie ook stap 7). 

Demonteer de deksel van de pomp 3. 

en kijk of er aan de binnenzijde van 

de deksel geen slijtgroeven zicht-

baar zijn. Zijn die er wel, dan de 

deksel vervangen.

Haal de impeller uit de pomp, door 4. 

deze er met behulp van twee 

schroevendraaiers uit te ‘dompen’.

De schroevendraaiers kunt u met 

isolatietape omwikkelen om be-

schadiging van het pomphuis te 

voorkomen. Nog handiger zijn de 

speciale impellertrekkers, waarmee 

u de impeller zonder schade heel 

gemakkelijk kunt verwijderen. Deze 

impellertrekkers zijn te koop bij de 

watersportwinkel. 

Controleer of de impeller soepel en 5. 

onbeschadigd is en ook of er bij 

verbuigen van de vinnen geen 

scheurtjes zichtbaar zijn. Bij gebre-

ken of bij twijfel de impeller vervan-

gen!

Smeer de impeller in met het bijge-6. 

leverde (vaseline achtige) vet, of 

anders met vaseline. 

Controleer het pomphuis. Als er 7. 

duidelijke slijtage of andere gebre-

ken worden gevonden, moeten de 

betreffende onderdelen worden 

vervangen. Dit geldt ook als de as 

ter plaatse van de keerringen is in-

gesleten. Achterin de pomp mogen 

op de slijtplaat ook geen groeven 

zitten. Lagers mogen geen over-

matige speling hebben en de keer-

ringen mogen niet lekken door 

veroudering. Controleer vooral ook 

de ‘cam’, die ervoor zorgt dat de 

impellerschoepjes op het juiste 

moment worden platgedrukt. 

Mocht u de pomp niet vertrouwen, 

laat er dan voor de zekerheid een 

vakman naar kijken. Mocht er een 

revisie nodig zijn, dan vraagt dat 

best wel enig technisch inzicht; bij 

twijfel kunt u daar beter niet zelf 

aan beginnen, omdat een goede 

werking van deze pomp essentieel 

is om zorgeloos en ook veilig te 

kunnen varen. 

Is het pomphuis in orde, plaats dan 8. 

de impeller.

Plaats de deksel, met een nieuwe 9. 

afdichting.

Open de buitenboordkraan en start 10. 

de motor. 

Controleer na het starten van de 

motor of er water uit de uitlaat komt 

en kijk of er geen lekkages zijn. Komt 

er geen water uit de uitlaat, dan on-

middellijk de motor stopzetten! Con-

troleer wat er mis is (kijk daarbij vooral 

ook even of de deksel van het wierfi l-

ter wel goed dicht zit!) en verhelp dit 

euvel voordat u de motor opnieuw 

start.

OLIEKOELERS
Nu komen de oliekoelers en warmte-

wisselaar aan de beurt. Deze dienen 

grondig gecontroleerd en indien nodig 

gereinigd te worden. 

Helaas kunnen van veel oliekoelers 

de pijpenbundels niet worden gede-

monteerd om ze uitwendig te reini-

gen. In dat geval goed inspecteren of 

er direct achter de slangaansluitingen 

geen inwendig vuilophoping zit. Ook 
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7  Koelpijpen in een schip met een gesloten koelsysteem, de crossover-leiding van SB naar BB. Duidelijk zichtbaar zijn de ontluchtingsnippels en 

ook twee temperatuurmeters. Met de temperatuurmeters kan het temperatuurverschil tussen ingaand afgekoeld water en uitgaand af te koelen 

water worden gecontroleerd.  8 Gedemonteerde impellerpomp. 9 Deksel, pakking en impeller van een buitenboordpomp, met daarbij ook een tube-

tje vet. 10 De pijpenbundel van een warmtewisselaar kan met een draadeind voorzichtig worden ‘geraagd’.
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goed in de pijpjes kijken. Bij twijfel de 

koeler(s) in zijn geheel demonteren, 

goed reinigen in een bad met reini-

gingsmiddel en met niet al te hoge 

druk door blazen met perslucht. 

WARMTEWISSELAAR
De warmtewisselaar kan wel uit elkaar 

worden gehaald, waarna u de pijpen-

bundel in- en uitwendig kunt reinigen 

en ontvetten. De pijpjes kunnen met 

een passend draadeind inwendig wor-

den ‘geraagd’; doe dat echter wel 

voorzichtig, zodat u geen beschadi-

gingen veroorzaakt.

Afdichtringen en pakkingen moet u bij 

hermontage altijd vervangen. Als de pij-

penbundel is gemonteerd in rubber af-

dichtkappen, controleer die op 

verharding en eventuele droogtescheur-

tjes. Kijk verder of de slangen en de 

slangklemmen in orde zijn en controleer 

of de aftapkraan van het motorblok 

goed afdicht. Indien nodig vervangen.

WATERLOCK EN 
BELUCHTER
Vervolgens het waterlock (dat zich ná 

het uitlaatspruitstuk bevindt), de uit-

laatslangen en de zwanenhals inspec-

teren op beschadiging en eventueel 

aanwezige droogtescheurtjes. Ook 

hier dient u te kijken of de dubbele rvs 

slangklemmen nog in orde zijn en ook 

correct zijn aangebracht.

En dan – we zijn nu echt bijna klaar! 

– de beluchter: die moet worden ge-

reinigd en gecontroleerd. In deze be-

luchter zorgt een veerbelastklepje 

ervoor dat het buitenboordwater niet 

kan gaan hevelen. Dit klepje voor-

komt dus, dat de motor kan vollopen 

met water! Het moet schoon zijn, 

omdat het anders wellicht niet goed 

afdicht op de zitting of blijft ‘hangen’. 

Verwijder mogelijk vuil of aanslag, 

zodat het klepje opnieuwe het hele 

vaarseizoen lang weer keurig zijn 

werk zal doen!

GENIETEN GEBLAZEN!
Voor u zit het werk er weer op! U heeft 

er alles aan gedaan om te zorgen dat 

uw motor tijdens het varen op de juiste 

temperatuur blijft. Een prettig idee; 

dan is het straks op het water extra 

genieten geblazen!  

54_66_Koele Motor_02L   59 09-06-2017   08:41:24




