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ClassicVW TECH reeks

TECH volume 1
Volume 1 geeft je een techni-
sche introductie van de lucht-
gekoelde VW. Dit boek is be-
doeld voor liefhebbers die geen 
kennis hebben van de VW tech-
niek, geen idee hebben hoe al-
les werkt en bijvoorbeeld niet 
weten waar de startmotor zit. Na 
het lezen van volume 1 zul je de 
techniek van de luchtgekoelde 
Volkswagen beter begrijpen, dit 
boek geeft je de basiskennis om 
de andere boeken in deze reeks 
te begrijpen.

De TECH reeks

ClassicVW TECH bestaat uit 
meerdere volumes, elk vo-
lume heeft een specifiek 
thema, In  de volgende vo-
lumes gaan we verder met 
het uitvoeren van een basis-
diagnose en basisafstelling, 
gebruik makend van de ken-
nis opgedaan in dit eerste  
volume van het ClassicVW 
TECH. In volume 2 zullen 
we leren hoe het elektrisch 
circuit werkt, inclusief de 
ontsteking. In volume 3 zul-
len we de brandstofinstalla-
tie onder de loep nemen, in 
volume 4 komt de koeling 
en de smering van de motor 
aan de beurt. In volume 5 
bespreken we de luchtkoe-
ling en de verwarming van 
je VW.

Volume 6 en 7 horen samen 
en hebben als thema motor-
revisie. 

Heb je nood aan nog meer technische informatie gebundeld in een gestructureerde boeken-
reeks? Dan is ClassicVW TECH het antwoord op al je technische vragen. Het begint met een 
basisintroductie in volume 1 voor iedereen die nog nooit aan zijn luchtgekoelde Volkswa-
gen gewerkt heeft, en gaat door met de ontsteking, de carburator, de oliekoeling, de lucht-
koeling en de motorrevisie. Afgewerkt met een harde kaft, geïllustreerd met veel duidelijke 
foto's, ClassicVW TECH behandelt de VW Kever, Karmann Ghia, VW Bus, type 181 en type 3.

De volledige ClassicVW TECH reeks is te bestellen via de webwinkel van Paruzzi, gratis gele-
verd vanaf een bestelling in de Paruzzi webwinkel van € 50,00.

TECH volume 2
Volume 2 behandelt het elek-
trisch circuit waarbij de ontste-
king een belangrijk onderdeel is. 
In dit volume zullen we voor het 
eerst samen aan je VW werken. 
We zullen een diagnose helpen 
opstellen en helpen met de af-
stelling van de elektrische onder-
delen van je boxermotor.  
De volgende delen van je motor 
worden besproken: de accu, de 
V-riem, de dynamo of alterna-
tor, de startmotor, de kleppen, 
de ontsteking en we gaan de 
compressie meten.

ClassicVWCVW
www.ClassicVW.eu
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TECH volume 3
Volume 3 gaat verder met de 
brandstofinstallatie met als 
eindpunt in dit volume de afstel-
ling van de carburateur.

We bespreken de volgende de-
len van de boxermotor: de lucht-
filter, de benzinetank, de ben-
zinepomp, de carburateur en 
het inlaatspruitstuk. We helpen 
je een diagnose op te stellen van 
het benzinecircuit van je VW om 
eventuele probleempunten te 
herstellen.

TECH volume 6 en 7
Voor volume 6 wilden we een 
boek maken waarin het binnen-
ste (draaiend gedeelte) van de 
boxermotor aan bod kwam. We 
beginnen aan de motorrevisie 
in volume 6, het vakkundig en 
slim demonteren van de mo-
tor bespreken we in volume 6. In 
het volume 7  bespreken we de 
maatvoering van onderdelen bij 
wederopbouw en het eigenlijke 
monteren. Volume 6 en 7 zullen 
je begeleiden bij het reviseren 
van je motor, of je het zelf doet of 
laat doen, in beide gevallen zul-
len deze erg waardevol blijken.

TECH volume 4
Volume 4 behandelt de werking, 
de diagnose, het onderhoud, de 
afstelling en de revisie van het 
oliecircuit van je VW.

We bespreken alle mogelijke 
olielekkages en hoe deze te 
verhelpen. Om het oliecircuit 
helemaal te kunnen behandelen 
moesten we in dit volume ook 
uitleggen hoe je de motor uit-
bouwt, hoe het vliegwiel en de 
koppeling werkt en we hebben 
een tipje van de sluier moeten 
lichten over de luchtkoeling.
 

TECH volume 5
Volume 5 neemt de koeling, de 
verwarming en de uitlaat onder 
de loep. In volume 4 hadden we 
het koelhuis al uitgebouwd om 
de oliekoeler te vervangen. In 
volume 5 gaan we een stukje ver-
der en nemen we de complete 
luchtkoeling onder handen. We 
beginnen met de werking uit te 
leggen, daarna bepalen we hoe 
je een diagnose kunt stellen, we 
eindigen dit boek met het echte 
werk, het uitbouwen en weer op-
bouwen van de luchtkoelingon-
derdelen van je VW.

http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+6
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+7
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+5
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+4
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+3
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Elektrisch contacthoek meten#37

Voorkennis
We hebben in de vorige editie 
de contactpunten vervangen 
van de stroomverdeler en de 
contactopening afgesteld op 
0,40 mm. Deze contactopening 
komt overeen met een contact-
hoek van 50°, ook bekend als de 
Dwell angle. Indien je deze waar-
de uitdrukt als Dwell percentage 
dan is dit 56%. We hebben dit al-
lemaal uitgelegd in editie 10 op 
pagina 20, we raden je aan om 
die informatie goed door te la-
ten dringen voordat je aan deze 
klus begint.

Bij een statische afstelling zijn er 
geen bewegende onderdelen, 
je doet dus de afstelling van de 
ontsteking, met name de con-
tactopening, terwijl de verdele-
ras stilstaat.
Het afstellen van de contact-
opening met een voelermaat 
is een statische afstelling. Dit 
wil zeggen dat de afstelling ge-
beurt terwijl je motor stilstaat 
in tegenstelling met een dyna-
mische afstelling waarbij de 
motor stationair draait of op een 
welbepaald toerental.

editie 10 - Dwell angle

Paruzzi Magazine 13
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contacthoek meten

Mogelijke afwijkingen door 
bijvoorbeeld speling in de ver-
deleras zal je niet kunnen waar-
nemen. Schommelingen van de 
contacthoek bij veranderend 
toerental zal je eveneens niet 
kunnen waarnemen.

De statische afstelling, zoals 
hieronder afgebeeld, is dus een 
basisafstelling. De dynamische 
contacthoekafstelling zal je 
meer informatie geven en 
bevestigen of je ontsteking goed 
is afgesteld en of de verdeler 
nog in goede staat is.

Paruzzi Magazine 13



editie 05 - Kleppen stellen

6

Elektrisch contacthoek meten#37

Voordat je dynamisch gaat meten 
moet je je ervan verzekeren 
dat een reeks onderdelen van 
je motor goed zijn afgesteld. 
De logica hieronder wordt 
helaas niet altijd toegepast door 
autotechniekliefhebbers, het 
is nochthans de basis van elke 
goede diagnose:

1. Altijd als eerste de kleppen 
stellen, indien de kleppen niet 
goed zijn afgesteld dan heeft 
elke andere afstelling weinig zin. 
We verwijzen naar editie 05 op 
pagina 2 voor het afstellen van 
de kleppen.

Voorbereidingen
2. Het elektrisch circuit nakijken, 
dat zijn de accu, de spannings-
regelaar, de generator (alterna-
tor/dynamo), pas daarna kan de 
ontsteking afgesteld worden. We 
verwijzen naar de volgende edi-
ties:

Editie 01: diagnose van de accu 
Editie 02: basis schakelschema
Editie 05: zekeringen

3. De ontstekingsonderdelen 
moeten uiteraard goed afgesteld 
zijn. Nu, om de contacthoek af 
te stellen moet de voorontste-
king niet echt perfect afgesteld 
zijn (we gaan er even vanuit dat 
de voorontsteking goed is af-
gesteld), maar de bobine en de 
stroomverdeler moeten uiter-
aard in goede staat zijn. We ver-
wijzen hiervoor naar volgende 
artikels:

Editie 08: de bobine testen
Editie 10:  de stroomverdeler

Paruzzi Magazine 13
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contacthoek meten

4. Pas nadat de ontsteking werd 
afgesteld, kan je overgaan tot 
het nakijken en afstellen van het 
carburatiecircuit (benzinetank, 
benzinefilter, benzinepomp, de 
luchtfilter en carburateur). We 
hebben in editie 01 uitgelegd 
hoe je de carburateur van een 
type 1 motor moet afstellen.

De logica die we net uiteengezet 
hebben, wordt niet door ieder-
een gevolgd vreemd genoeg. 
Misschien wordt er gezocht naar 
een snelle "fix", het gevolg is dat 
je onderdelen gaat vervangen 
terwijl het niet nodig is.

Paruzzi Magazine 13
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Elektrisch contacthoek meten#37

Contacthoekmeettoestel
Er bestaan diverse toestellen 
om de contacthoek dynamisch 
te meten. Meestal zijn het com-
binatietoestellen die de accus-
panning, de contacthoek en de 
vervroeging meten. Anderen 
laten ook toe om het CO gehalte 
van de uitlaatgassen te meten. 
Je hebt een contacthoekmeter 
al voor enkele tientallen euro's, 
uiteraard kosten professionele 
toestellen meer, maar die heb 

je niet echt nodig voor een stan-
daard type 1 fabrieksmotor, je 
hebt voldoende met een dege-
lijk en betrouwbaar toestel. 
Lees de handleiding van je toe-
stel voordat je begint, elk toestel 
is een beetje anders maar de 
basisprincipes zijn hetzelfde.

Voor deze meting zullen we 
voornamelijk ons nieuw meet-
toestel gebruiken, je ziet de foto 

links. Het kan de accuspan-
ning meten, de spanning 
die de dynamo/alternator 

afgeeft, het toerental, de voor-
ontsteking en natuurlijk de con-
tacthoek (of Dwell °).

© www.Conrad.be

accuspanningaccuspanning

voorontsteking

dynamo/alternator

contacthoek/Dwell

Paruzzi Magazine 13



42

3

1

9

contacthoek meten

De voeding

Het toestel werkt ofwel op batte-
rijen ofwel op een externe voe-
ding. Sommige toestellen kan 
je gewoon aansluiten op je accu 
en hebben dus geen aansluiting 
op het net nodig. Dit is het geval 
met ons toestel, de zwarte klem 
(1) sluit je aan de massa van je 
VW en de rode klem (2) aan de 
plus (12 volt). Indien je een 6 volt 
accu hebt in je Volkswagen dan 
kan dat problematisch zijn en 
moet je op zoek gaan naar een 
12 volt spanningsbron.

Je zult werken aan de achterkant 
van je VW onder de motorklep, 
het makkelijkst is dus om de 
12 volt plusaansluiting van je 
meettoestel te verbinden met 
klem 15 van de bobine, dit is de 
laagspanningaansluiting van 
het ontstekingscircuit zoals uit-
gelegd in editie 08. Let op, klem 
15 is aangegeven aan de onder-
kant van de bobine! De minaa-
nsluiting van je toestel sluit je 
bijvoorbeeld aan aan de beves-
tigingsbout van de bobinebeu-
gel, dit is een goede massa. We 
tonen hoe dit moet bij een type 
1 motor in een VW Kever op de 
volgende pagina.

1

4

2

3

aan massaklem aan chassis

12 volt voeding aan bobine klem 15

aan bobine klem 1

over bougiekabel cilinder 1
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Elektrisch contacthoek meten#37

De groene kabel

De groene kabel (soms ook blauw) 
met een groene klemaansluiting, 
verbind je met klem 1 van de bo-
bine (foto rechts en hieronder). Let 
op, klem 1 is aangegeven aan de 
onderkant van de bobine!
Wat bereik je hiermee? Wel, een 
schets is handig  voor een beter 
begrip over wat er nu exact ge-
meten wordt (zie ook editie 10 op 
pagina 16), zie ook de tekening op 
pagina 11.

Paruzzi Magazine 13
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contacthoek meten

De groene kabel wordt aan-
gesloten tussen klem 1 van de 
bobine en de onderbreker in 
de verdeler. Wat je dus meet is 
wanneer de contactpunten van 
de onderbreker open- en dicht-
gaan. De contactpunten gaan 
vier keer open en dicht tijdens 
één volle rotatie (360°) van de 
rotor, de vier cilinders hebben 
dus elk één keer een vonk gekre-
gen, dit is een volledige cyclus 
van onze ottomotor.

Het is dus erg makkelijk voor ons 
toestel om daaruit het toerental 
van de motor te berekenen en 
ook hoe lang de contactpunten 
gesloten blijven. Dit laatste is de 
contacthoek of ook wel Dwell an-
gle genoemd (niet te verwarren 
met Dwell percentage of Dwell 
%, zie editie 10 op pagina 20).
De groene kabel dient dus om 
de contacthoek en het toerental 
te meten van onze draaiende 
motor.

Paruzzi Magazine 13
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Elektrisch contacthoek meten#37

De inductieklem

Indien je meettoestel ook de 
ontstekingsvervroeging kan me-
ten, dan zal er een inductieklem 
(4) aanwezig zijn. Deze klem 
moet je over de bougiekabel van 
cilinder 1 plaatsen alleen indien 
je ook de vervroeging dyna-
misch wilt meten. Zo'n inductie-
klem meet de aanwezigheid van 
een hoogspanning in de bougie-
kabel, dit zal het geval zijn wan-
neer de bougie een vonk geeft. 
We zullen in een volgende editie 
leren hoe we de ontstekingsver-
vroeging statisch en dynamisch 
kunnen meten. Voor de meting van de contact-

hoek is deze inductie-
klem dus niet nodig, je 
hoeft ze dus ook niet 
aan te sluiten.

Het enige wat we nu moeten 
kunnen vaststellen is het ope-
nen en sluiten van de onderbre-
ker zoals uitgelegd op de vorige 
pagina, en daarvoor is de groene 
kabel voldoende.

Paruzzi Magazine 13
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contacthoek meten

Contacthoek dynamisch meten
Je hebt nu alle nodige informa-
tie om te beginnen met de me-
ting van de contacthoek.

Sluit je contacthoekmeettoestel 
aan zoals beschreven op de vo-
rige pagina's. Je motor moet niet 
warm zijn, je choke mag zelfs 
nog actief zijn voor de meting 
(waardoor het stationair toeren-
tal hoger zal zijn dan normaal). 
Wat we uiteindelijk meten is hoe 
lang de contactpunten geslo-
ten zijn, en dat staat los van het 
toerental of van de temperatuur 
van de motor. Uiteraard neigt 
een warme motor om stabieler 
stationair te draaien en het stoot 
minder schadelijke gassen uit, 
wat beter is voor de kwaliteit van 
de lucht in je werkplaats.

Zorg voor genoeg ventilatie of 
positioneer je ver weg van de 
uitlaat tijdens de meting.

Start de motor en laat het statio-
nair draaien, ideaal draait de mo-
tor iets boven stationair toeren-
tal, ongeveer 1000 tpm, dat zal 
je een stabielere meting geven. 
Stel je toestel in op het meten 
van de contacthoek. De geme-
ten contacthoek zou rond de 50° 
moeten schommelen met een 
afwijking van 8° naar boven of 
naar onder. Indien dit niet zo is, 
dan is de puntopening niet goed 
afgesteld op 0,40 mm, en moet 
je de motor stilleggen en de 
contactpunten opnieuw afstel-
len zoals uitgelegd in de vorige 
editie. Indien de meting een cor-
recte waarde geeft, dan mag je 
het toerental tot ongeveer 2000 
tpm laten stijgen door aan de 
gasklep te trekken. De contact-
hoek zou niet erg veel mogen 
variëren, indien dat wel zo is, 
dan kan de verdeler defect zijn, 
er is mogelijk te veel speling op 
de verdeleras, of de verdeleras 
en/of nokken zijn beschadigd.

Paruzzi Magazine 13
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Elektrisch contacthoek meten#37

We gebruiken een meettoestel 
dat geschikt is voor 2-, 4-, 6-, 8- 
en 12-cilindermotoren maar ook 
voor 2-takt en 4-takt motoren. 
Let dus goed op indien je zo'n 
toestel hebt dat het staat inge-
steld op 4-cilinders en 4-takt. 
Waarom zo'n flexibel toestel 
aanschaffen? Misschien wil je 
ook je oude 2-cilinder 2-takt Su-
zuki 500 cc motor afstellen? Of je 
luchtgekoelde BMW motor met  
2-cilinder 4-takt motor?

Dit is bij mij toch het geval en zo 
heb ik maar één toestel nodig 
en hoef ik geen omrekeningen 
te doen van een aflezing voor 
4 cilinders naar 2 cilinders, han-
dig. We doen de meting op onze 
testmotor op de werkbank, dit is 
een type 1 (AB 1300).  We meten 
53° (foto hieronder)  bij iets ho-
ger dan stationair toerental, de 
waarde verloopt met 1° naar 54° 
wanneer we aan de gasklep trek-
ken maar blijft redelijk stabiel.  

© www.Conrad.be
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contacthoek meten

We doen dezelfde meting op 
een ongerestaureerde Kever die 
we toevallig in de werkplaats 
hebben, ditmaal met een ander 
toestel. Dit toestel meet ook 
Dwell als percentage, let dus 
op dat de draaiknop op Dwell ° 
(contacthoek) is afgesteld en 
niet op Dwell %. Om het verschil 
tussen beiden te begrijpen ver-
wijzen we naar editie 10 op pa-
gina 21.

De contacthoek is nu 70° en bij 
het accelereren loopt het op tot 
78°. De contactopening moet 
dus dringend worden afgesteld. 
Mogelijk is er ook slijtage van 
de verdeler en is het vervangen 
ervan geen slecht idee, maar dat 
moeten we nog verder onder-
zoeken na het afstellen van de 
contactopening. Misschien zijn 
de contactpunten zo erg inge-
brand en/of vuil dat een stabiele 
contacthoek niet meer mogelijk 
is. Het vervangen van de onder-
breker zou dan kunnen voldoen.

Paruzzi Magazine 13
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Elektrisch contacthoek meten#37

Als alles goed zit, heb je een me-
ting uitgevoerd van de contact-
hoek van je klassieke VW en de 
waarde ligt binnen de specifica-
ties namelijk tussen 42° en 58°. 
De contacthoek schommelt ook 
niet excessief wanneer de motor 
sneller gaat draaien.

Indien de contacthoek vrij sta-
biel is van stationair toerental 
naar 2000 tpm maar de contact-
hoek is lager dan 42° of hoger 
dan 58° dan kan je dit eenvoudig 
verhelpen door de contactope-
ning opnieuw af te stellen op 
0,40 mm zoals we in de vorige 
editie hebben uitgelegd.

Verdeler vervangen?
Indien de contacthoek erg on-
stabiel is, dan moet je bepaalde 
onderdelen van de verdeler 
grondig inspecteren. Het kan 
soms snel opgelost worden door 
de onderbreker te vervangen, 
ingebrande contactpunten kun-
nen de contacthoek verstoren. 

Conclusie
Indien er te veel speling is op de 
verdeleras dan zou de contact-
hoek ook kunnen schommelen. 
We zullen in een latere editie 
ook uitleggen hoe je de stroom-
verdeler uitbouwt om dat na te 
kijken.

Je ziet dat de dynamische me-
ting van de contacthoek je veel 
meer vertelt dan de statische 
meting.

Exact 50° Dwell?
Probeer niet exact 50° te beha-
len, dit zou veel te veel tijd in 
beslag nemen, probeer ergens 
tussen de 46° en 54° te geraken 
door de contactopening op-
nieuw af te stellen.

Paruzzi Magazine 13
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contacthoek meten

De volgende stap?
De volgende stap is om de ver-
vroeging van de ontsteking 
af te stellen. Je kunt dat zowel 
statisch als dynamisch (zie foto 
hieronder) afstellen. We bespre-
ken de afstelling van de ontste-
kingsvervroeging in de volgen-
de editie van deze technische 
reeks, tot dan!

Contactopening meten
De fout die het meest wordt ge-
daan tijdens het afstellen is dat 
de voelermaat niet vlak tussen 
de contactpunten wordt ge-
plaatst en dat de punten bewe-
gen tijdens het vastzetten. Let 
daar dus goed voor op!

Paruzzi Magazine 13
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Motor type 1 motorbevestiging#38

Wanneer je nog maar net be-
gint met deze hobby, zijn er een 
aantal aspecten van je klassieke 
Volkswagen die je nog niet goed 
beheerst. Ik weet nog toen ik 
maar amper 20 jaar oud was en 
rondpufte in mijn VW 1200,ik  
had weinig kennis van de tech-
niek van mijn auto.

Het was maar veel later dat ik me 
heb verdiept in hoe de luchtge-
koelde VW werkt. De eerste keer 
dat ik mijn motor uitbouwde 
vond ik wel spannend, maar ook 
een beetje eng omdat ik mijn 
motor niet wilde beschadigen.

In dit artikel tonen we hoe de 
motor van een VW Kever beves-
tigd wordt, het wordt dan ook 
duidelijk waar je op moet letten 
wanneer je de motor uitbouwt 
en terug inbouwt.

De motor in een Kever wordt 
hangend opgesteld aan de ver-
snellingsbak, net zoals bij de 
Porsches 356 en de modernere 
911.

Dezelfde techniek werd gebruikt 
voor alle luchtgekoelde VW's, 
de Kever, de type 3, de type 4 
en Volkswagen Bus.  We moeten 
toch even voor de volledigheid 
melden dat vanaf de tweede 
generatie Bus er bij sommige 
modellen twee extra bouten de 
motor ondersteunen.

Paruzzi Magazine 13
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type 1 motorbevestiging
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Hieronder een prachtige foto 
van de Volkswagen fabriek van 
Vorst (Brussel) waarop te zien is 
hoe de kachels worden aange-
sloten. Je ziet op deze foto de 
twee bovenste bevestigingsbou-
ten (nummer 1 en 2) waarmee 
de motor aan de versnellingsbak 
wordt vastgemaakt.

Bout nummer 2 wordt ook ge-
bruikt om de startmotor vast te 
zetten. De twee onderste be-
vestigingspunten zijn hier niet 
zichtbaar, maar die laten we op 
de volgende pagina zien.

Paruzzi Magazine 13
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Motor type 1 motorbevestiging#38

De bovenkant

De motor wordt bij onze lucht-
gekoelde Volkswagen aan de 
versnellingsbak gemonteerd 
met aan de bovenzijde twee 
bouten met moeren en aan de 
onderzijde twee draadeinden 
met moeren. De bout nummer 
2 waarmee ook de start-
motor wordt vastgezet is 
voorzien van een platte 
zijde om te voorkomen dat 
het mee zal draaien wan-
neer je probeert de moer los 
te draaien, dit is alleen voor de 
modellen na 1965 (raadpleeg 
onze webwinkel voor 
extra informatie hier-
over door op de foto 
te klikken 
rechts).
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Op de technische tekening to-
nen we bout 2 zonder platte 
kant weliswaar (model voor 
1965) die zich aan de rechtse 
kant van de wagen bevindt en 
bout 1 die zich aan de linkse 
kant bevindt. Bout 1 draait in 
een schroefdraad in het car-
ter, terwijl bout 2 los door het 
carter kan worden geschoven. 
Noteer dat beiden een veerring 
gebruiken om te vermijden dat 
de moeren zouden lostrillen. 
Onderaan de tekening zie je één 
van de twee draadeinden (3) 
met moer en veerring (zie ook 
volgende pagina's).

Op de foto rechts tonen we hoe 
onze AB 1300 motor wordt be-
vestigd aan de versnellingsbak. 
Wanneer je de motor wilt uit-
bouwen dan moeten de twee 
bovenste moeren (1 en 2) eerst 
losgemaakt worden en verwij-
derd. Ze zitten wat ongelukkig 
achter het koelhuis verborgen, 
wanneer je de motor voor de 

eerste keer uitbouwt zal het wat 
zoeken zijn naar die moeren.
Bij het inbouwen is het nog iets 
moeilijker, de moeren moeten 
met een moment van 30 Nm 
worden vastgedraaid, je zult dus 
blindelings met je momentsleu-
tel achter het koelhuis moeten 
werken.

1

2

3

3
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De onderkant

Aan de onderzijde worden 
draadeinden (3) gebruikt 
om de motor te bevesti-
gen. Gebruik aan de on-
derzijde geen universele 
draadeinden maar uitsluitend 
de draadeinden voorzien van de 
juiste hardheid en lengte zoals 
beschikbaar in onze webwinkel. 
Draadeinden van een lagere 
sterkteklasse kunnen het ge-
wicht van de motor niet dragen 
en zullen spontaan krombuigen 
tijdens het monteren van de 
motor op de versnellingsbak. 
Op beide draadeinden worden 
moeren gebruik met veerring. 

We hebben deze draadeinden 
al op pagina 22 laten zien op de 
technische tekening als nummer 
3. We tonen ze nogmaals op onze 
1300 AB motor hieronder. Om 
de moeren te kunnen losmaken 
zal je onderaan je VW moeten 
kruipen, ze zijn erg gemakkelijk 
bereikbaar, we tonen waar ze te 
vinden zijn op de foto op pagina 
25 (dit is een Kever 1303).
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Bij het uitbouwen van de mo-
tor zullen de moeren op deze 
draadeinden als laatste moeten 
losgemaakt worden. Je heft de 
motor een beetje op met de hef-
krik om het gewicht van de mo-
tor op te vangen, en de motor 
kan dan losgetrokken worden 
van de versnellingsbak. Je zult 
merken dat de prise-as van de 

versnellingsbak in de gelagerde 
vliegwielbout schuift, je moet 
toch wel voorzichtig zijn dat de 
motor horizontaal uit de versnel-
lingsbak wordt getrokken om 
de prise-as en de vliegwielbout 
niet te beschadigen. Bij het in-
bouwen moeten de moeren met 
een moment van 30 Nm worden 
vastgedraaid.
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We zullen in dit artikel de stap-
pen uitleggen om het vliegwiel 
van een type 1 motor uit te bou-
wen. Waarom zou je dat in gods-
naam willen doen?

Eén van de voornaamste reden 
is dat je een olielek heb ontdekt 
in de buurt van het vliegwiel en 
je wilt nakijken of de krukaskeer-
ring niet beschadigd is.

Voorkennis
In editie 08 hebben we alle oor-
zaken van olielekken besproken, 
de krukaskeerring is er één van. 
Het is niet altijd duidelijk of de 
lek effectief van de defecte keer-
ring komt of van ergens anders 
zoals in dat artikel uitgelegd. Om 
zeker te zijn zal je het vliegwiel 
moeten uitbouwen.

editie 08 - Olieverbruik
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Nu, voordat je de krukaskeer-
ring vervangt, moet je je ervan 
verzekeren dat de axiale krukas-
speling niet buiten de fabrieks-
specificaties ligt. We hebben 
uitgelegd in editie 10 wat kruk-
asspeling is en in editie 11 heb-
ben we de krukasspeling leren 
meten. De koppelingsgroep 
moet daarvoor uitgebouwd zijn.

We hebben in editie 09 uitge-
legd hoe je de koppeling moet 
uitbouwen en opnieuw inbou-
wen. Je zult deze kennis nodig 
hebben om de voorbereidingen 
te treffen om het vliegwiel van je 
type 1 motor uit te bouwen.
In editie 12 kreeg je een korte in-
troductie over O-ringen en olie-
keerringen, deze uitleg zal hel-
pen om beter te begrijpen waar 
deze "dichtingen" voor dienen 
en hoe ze functioneren.

editie 11 - Krukasspeling
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De krachten ontwikkeld door de 
verbranding van het benzine-
luchtmengsel in de cilinders 
worden omgezet in een op- en 
neergaande beweging van de 
zuigers die op hun beurt de 
krukas doen ronddraaien. We 
hebben dit principe uitgelegd in 
editie 06 op pagina 24 en verder. 
Het vliegwiel wordt gemonteerd 
op de krukas aan de voorkant 
van de motor (foto hieronder). 

Met de voorkant bedoelen we 
de kant die je niet ziet met inge-
bouwde motor, de kant van de 
versnellingsbak. De krukas draait 
in motorolie die door de olie-
pomp wordt rondgeduwd. Om 
te vermijden dat de motorolie 
zou ontsnappen langs de vlieg-
wielbout is er een oliekeerring 
voorzien en een rubberen O-ring 
(of een papieren pakking bij 
oudere motoren). Het zijn deze 

vliegwiel
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"dichtingen" die we willen ver-
vangen in dit artikel. Het vlieg-
wiel op zijn beurt zet de draaien-
de beweging van de krukas om 
naar een vlotte draaiende bewe-
ging die door de versnellingsbak 
en uiteindelijk de wielen kan 
gebruikt worden. Het vliegwiel 
wordt ook gebruikt door de 
startmotor om de motor aan te 
zwengelen. Het vliegwiel bij de 
type 1 en bij de type 4 motor 

wordt af fabriek gebalanceerd 
met de krukas. Bij de type 4 mo-
tor kan je het vliegwiel maar 
op één manier monteren op de 
paspennen, dit zorgt ervoor dat 
de combinatie vliegwiel/krukas 
nooit fout kan worden gemon-
teerd. Bij de type 1 kan dat wel, 
maar het heeft veel minder be-
lang dan bij de type 4 motor, we 
besteden er verder dus ook geen 
aandacht aan.

vliegwielbout
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Voorbereidingen
Motor uitbouwen

Omdat het vliegwiel tussen de 
versnellingsbak, de koppeling 
en de krukas wordt gemonteerd 
en dus niet bereikbaar is met in-
gebouwde motor, zal het nodig 
zijn om de motor uit te bouwen. 
De motor wordt bij onze lucht-
gekoelde VW klassieker los van 
de versnellingsbak uitgebouwd 
in tegenstelling tot andere lucht-
gekoelde modellen zoals de 
Porsche 911 waarbij 
de motor en versnel-
lingsbak als één geheel 
worden uitgebouwd. We 
verwijzen naar pagina 20 
voor meer uitleg hierover.

Werkbank

Je kan deze klus uitvoe-
ren terwijl de motor op de 
grond staat maar met de motor 
op een werkbank werkt het toch 
net iets makkelijker.

Een gemiddelde type 1 motor 
weegt al gauw 150 kg, zorg er 
dus voor dat je werkbank hierop 
voorzien is. Eenmaal de mo-
tor op een werkbank geplaatst 
waarbij het vliegwiel op werk-
hoogte is gepositioneerd, zal dit 
karwei een stuk aangenamer en 
leerrijker zijn.
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Koppeling uitbouwen

Eenmaal de motor is uitge-
bouwd en veilig op je werkbank 
geplaatst, wordt de drukgroep 
van de koppeling zichtbaar aan 
de voorkant van de motor. Je 
zult de drukgroep met koppe-
lingsplaat moeten uitbouwen 
zoals uitgelegd in editie 09. In-
dien de drukgroep en de kop-
pelingsplaat nog bruikbaar is, 
zorg er dan voor dat het geheel 
goed wordt opgeborgen en be-
schermd. De koppelingsonder-

delen mogen in geen 
geval aan vocht of vet 
worden blootgesteld, gebruik 
dus schone werkhandschoenen 
voor deze klus. Om de koppeling 
uit te bouwen heb je dit speciaal 
gereedschap gebruikt om het 
vliegwiel te blokkeren. Je zult 
deze op zijn plaats moeten laten 
om het vliegwiel los te maken. 
We verwijzen naar editie 09 voor 
meer uitleg hoe de koppeling te 
vervangen.

Paruzzi Magazine 13

http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=vliegwiel+blok
http://www.paruzzi.com/magazine/nl/09/#p=36
http://www.paruzzi.com/magazine/nl/09/#p=36


32

Motor krukaskeerring vervangen#39

Axiale krukasspeling

Nu de koppeling uitgebouwd is, 
kan je de krukasspeling meten. 
Dit moet je echt doen voordat je 
de vliegwielbout losmaakt. Mis-
schien had je de speling al ge-
meten op de krukaspoelie met 
ingebouwde motor zoals uitge-
legd in editie 11 op pagina 6, je 
hebt nu de kans om een nauw-
keurigere meting uit te voeren 
rechtstreeks op het vliegwiel.

Indien je vaststelt dat de krukas-
speling zich buiten de fabrieks-
specificaties bevindt dan zal het 
vervangen van de krukaskeer-
ring geen oplossing zijn voor de 
olielek die je eerder hebt vastge-
steld. Je kunt de werkwijze nale-
zen in editie 11, bij een krukas-
speling onder de 0,30 mm is het 
zinvol om de keerring te vervan-
gen, anders is een totale motor-
revisie de enige waardige optie.
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Voor onze type 1 motor op de 
werkbank meten we 0,18 mm 
speling op de krukaspoelie en 
0,20 mm speling op het vlieg-
wiel. Dit zijn goede waarden, 
het vervangen van de krukas-
keerring heeft dus zin. Indien de 
krukasspeling op het vliegwiel 
hoger is dan 0,30 mm heeft het 
vervangen van de krukaskeer-
ring weinig zin, je motor zal aan 
een revisie toe zijn.

Let op voor een correcte meting 
dat van de krukasspeling de mo-
tor zich niet in een werkslagpo-
sitie bevindt, lees hier alles over 
op pagina 6 van editie 11.

Het vervangen van de afstelrin-
gen (of shims) die zich achter de 
krukaskeerring bevinden is niet 
toegelaten om de krukasspeling 
aan te passen, lees hier alles over 
op pagina 17 van editie 11.
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Vliegwielbout losmaken
De oudere motoren waren uit-
gerust met een glijlager in plaats 
van een naaldlager.

Je zult een 36 mm dop nodig 
hebben om de vliegwielbout 
los te maken. Deze zit meestal 
wel erg vast. Zorg ervoor dat het 
vliegwiel goed geblokkeerd is 
met het speciaal gereedschap 
en gebruik een zo lang moge-
lijke hefboom in samenwerking 
met een 36 mm dop met zes 
kanten (gebruik geen dop met 
12 kanten!). Indien je gereed-
schap geen te lange arm heeft, 

kan je het altijd verlengen 
met een metalen buis en 

zo proberen, neem je 
tijd, niets forceren. Bij 

onze 1300 AB motor 
lukte het niet zelfs 
met een verlengstuk 
op de arm van mijn 
dopsleutel.

Vliegwiel uitbouwen

We zijn nu klaar om het vliegwiel 
uit te bouwen. Op onze 1300 AB 
motor is een vliegwiel gemon-
teerd met 130 tanden, in tegen-
stelling met de oudere motoren 
die 109 tanden telden.

Het vliegwiel losmaken doe je 
door de vliegwielbout los te 
draaien. Deze is gelagerd met 
naaldlagers zoals je op de foto 
ziet, dit zorgt ervoor dat de 
prise-as van de versnellingsbak 
met minimale wrijving kan rond-
draaien.
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In extremis, lukt het niet 
met een lange arm op je stan-
daard dopsleutelarm, gebruik 
dan zeker geen zwaar geschut 
zoals een hamer. Een zware ha-
mer is iets wat ik liever niet zie in 
combinatie met onderdelen van 
het draaiend gedeelte van een 
motor.

Een betere optie is het gebrui-
ken van een pneumatische ha-
mer (foto rechts) beginnende op 
de laagste stand, met deze me-
thode maak je gegarandeerd de 
vliegwielbout los. Dit is ook wat 
we gedaan hebben met onze 
1300 AB motor, de vliegwielbout 
kwam los na enkele seconden 
met deze pneumatische hamer 
op de laagste stand. Verwijder 
de vliegwielbout, berg deze op 
samen met de veerring (foto op 
pagina 36) en bescherm het te-
gen stof en vuil, dit is een gela-
gerde bout weet je nog!

metalen verlengstuk
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Mocht je vliegwielbout en/of 
veerring tekenen van slijtage 
vertonen, bijvoorbeeld een be-
schadigd schroefdraad of be-
schadigde naaldlagers, aarzel 
niet om ze te vervangen, we 
hebben deze op voorraad.

vliegwielbout

veerring

pneumatische hamer
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Vliegwiel verwijderen

Leg wat doeken op je werktafel 
om het vliegwiel te beschermen 
indien deze vallen (is erg zwaar!). 
Verwijder het hulpgereedschap 
dat het vliegwiel blokkeert. Bij 
een type 1 motor moet je er niet 
op letten hoe het vliegwiel was 
gemonteerd op de paspennen. 
Je kunt nu het vliegwiel zelf uit-
bouwen, het durft wel wat vast 
te zitten. Trek met beide handen 
(beschermd met werkhand-

schoenen) aan het vliegwiel. 
Indien het niet onmiddellijk los-
komt, kan je er lichtjes rondom 
tegenaan tikken met een kunstof 
of houten hamer. Je kunt ook 
met een bandenlichter of botte 
schroevendraaier tussen de ach-
terkant van het vliegwiel en het 
carter proberen wat beweging in 
te krijgen. Wees erg geduldig, het 
vliegwiel wordt nu alleen vast-
gehouden door de vier krukas 
paspennen en opgehoopt vuil en 
motorolie, het zal wel loskomen.

krukaspen
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Krukaskeerring verwijderen
klus.
Twee parkerschroeven in de 
keerring draaien helpt soms om 
wat kracht te kunnen zetten in-
dien deze echt vastzit. Een olie-
keerring die eenmaal is verwij-
derd is toch niet meer bruikbaar, 
het maakt dus niet veel uit of 

Krukaskeerring vervangen

Nu het vliegwiel is uitgebouwd, 
zie je de oliekeerring (of kruk-
askeerring), het wordt al snel 
duidelijk of er motorolie gelekt 
heeft langs de keerring. Gebruik 
een onscherp gereedschap zo-
als een bandenlichter. Er bestaat 
speciaal gereedschap om deze 
klus uit te voeren zoals een keer-
ringtrekker (zie pagina 
39), maar dat is niet 
echt noodzake-
lijk voor deze 
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deze beschadigd geraakt.
Waar je wel moet voor opletten 
is dat je het carter of de krukas 
niet beschadigt tijdens het ver-
wijderen van de keerring.

Hieronder tonen we hoe we de 
keerring uit onze 1300 AB mo-
tor verwijderen gebruik makend 
van een keerringtrekker.
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Krukasspelingringen (shims)
Er bevinden zich drie metalen 
ringen achter de krukaskeerring. 
De hobbyist is er zich meestal 
niet van bewust, ze vallen ook 
niet echt op. We tonen ze hier 
op de foto's op deze pagina. Ze 
worden ook weleens "shims" 
genoemd. Ze dienen om de 
krukasspeling af te stellen bij het 
bouwen van een nieuwe motor 
of het reviseren van uw oude mo-
tor. Je mag ze gerust uitbouwen, 
het zouden er drie moeten zijn, ze 
kleven soms wel erg aan elkaar! 
De krukasspeling wordt afgesteld 
door verschillende shims te ge-
bruiken met verschillende diktes. 

Je mag er alleen naar kijken en 
terugplaatsen tijdens het ver-
vangen van de krukaskeerring. 
Het aanpassen van het aantal 
shims, of shims met een andere 
dikte gebruiken om de krukasspe-
ling te veranderen is niet toegela-
ten op een reeds gebruikte motor. 
Dit zou ernstige schade kunnen 
veroorzaken aan je motor!

Indien er wat tijd zit tussen het 
uitbouwen van het vliegwiel 
en de keerring en het opnieuw 
monteren, zorg er dan voor dat 
de shims niet verdwijnen!
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De nieuwe keerring moet zo 
gemonteerd worden dat de lip 
naar de binnenkant wijst, dus 
aan de kant van de krukas waar 
de motorolie rondspat, zie pa-
gina 42. We hebben het principe 
van de oliekeerringen eerder 
uitgelegd in editie 12.
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Krukaskeerring monteren
Niet alle keerringen zijn 
roodgekleurd zoals op de 
foto's op de vorige pagina's, ze 
bestaan ook in blauw of zwart. 
Naast de standaard keerring 
bestaan er ook een siliconen 
uitvoering en een uitvoering 
met extra stoflip. Gebruik de 
geschikte krukasoliekeerring 
voor jouw type motor, kijk in 
onze webwinkel voor meer 
informatie over dit 
onderwerp. 
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Maak de opening in het carter 
waar de keerring straks in ge-
monteerd word schoon met een 
ontvettingsmiddel zoals bijvoor-
beeld remmenreiniger. Smeer 
de rand waar straks de keerring 
zal inpassen met wat motorolie. 
Breng ook wat motorolie aan 
aan de binnenkant van de keer-
ring in de lip. Positioneer de 
keerring vlak in zijn opening in 
het carter en gebruik liefst het 
speciaal oliekeerring montage-
gereedschap (zie pagina 43). Er 
bestaan twee types, een stan-
daard gereedschap en een extra 
diepe uitvoering. Dit laatste is 
voor krukassen met contrage-
wichten welke zijn voorzien van 
langere passtiften of standaard 
krukassen welke achteraf zijn 
voorzien van langere passtif-
ten. Voor dit extra diepe model 
pers je eerst de keerring met het 
vlakke gedeelte tot de passtif-
ten gaan raken daarna gebruik 
je de andere zijde en pers je de 
keerring verder. Beide gereed-
schappen zijn beschikbaar in de 
Paruzzi webwinkel.

buitenkant richting vliegwiel

binnenkant richting krukas

lip

Het plaatsen van de nieuwe 
krukaskeerring moet met grote 
zorg gebeuren. Het vlak waar 
de keerring in past moet perfect 
vlak zijn, anders zal de keerring 
zijn werk niet kunnen doen en 
zijn olielekken niet uit te sluiten. 
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De oliekeerring moet er hele-
maal ingeduwd worden en vlak 
komen te liggen met het vlak van 
het carter. Indien de keerring er 
niet goed in zit dan zal het onher-
roepelijk gaan lekken.

Wanneer je gebruik maakt van 
onderstaand gereedschap, ge-
bruik dan je 36 mm dopsleutel 
om de keerring er helemaal in te 
duwen.

Indien je de vermelde speciale 
gereedschappen niet hebt, 
kan je altijd proberen met een 
groot formaat dop met dezelfde 
diameter als de keerring en een 
kunststof hamer. Een andere truc 
die me aangeleerd is door een 
ervaren VW monteur is om de 
oude keerring te gebruiken om 
de nieuwe erin te duwen, werkt 
vrij goed indien je geen speciaal 
gereedschap voorhanden hebt.

keerring montagegereedschap

keerring
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O-ring vervangen (voor jongere motoren)

O-ring of pakking vervangen

1
2

4
3

1

4

2

3

Vliegwielbout

Vliegwiel

Krukaskeerring

O-ring

Een gebruikte O-ring mag je 
nooit hergebruiken! We hebben 
het principe van de O-ring eer-
der uitgelegd in editie 12.

De nieuwe rubberen O-ring mag 
je in geen geval uitrekken of 
torderen, daar zijn ze niet tegen 
bestand. Zorg ervoor dat de uit-
sparing in het vliegwiel vetvrij 
is. Plaats de O-ring zorgvuldig in 
de uitsparing in het vliegwiel en 
controleer of deze goed aansluit.

De jongere motoren hebben 
nog een extra O-ring in het 
vliegwiel om de motorolie tegen 
te houden. Vergeet deze zeker 
niet te vervangen, het zit wat 
verborgen in een sleuf in het 
vliegwiel, je zou niet de eerste 
zijn die dit vergeet. Het verwij-
deren kan met een dun gereed-
schap, let erop dat je het vlieg-
wiel daarmee niet beschadigt.
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Papieren pakking vervangen (voor oudere motoren)

De oudere 6 volt motoren ge-
bruiken een papieren pakking in 
plaats van een rubberen O-ring, 
deze pakking past op de pas-
stiften van de krukas. Uiteraard 
moet je voor de plaatsing van 
deze pakking ervoor zorgen dat 
oppervlakte van de krukas en de 
passtiften mooi vlak en schoon 
zijn.

O-ring

Papieren pakking

Paruzzi Magazine 13



46

Motor krukaskeerring vervangen#39

Vliegwielbout vastzetten
De vliegwielbout moet aange-
draaid worden met een moment 
van 350 Nm, dit is niet weinig. 
Indien de vliegwielbout minder 
strak is aangetrokken dan zal het 
loskomen, de passtiften zullen 
breken met extra schade aan je 
motor tot gevolg. Iets meer dan 
350 Nm aantrekken kan geen 
kwaad, integendeel. 

Gebruik een rubberen hamer om 
het vliegwiel op de paspennen 
te duwen, het vliegwiel zal er 
pas er helemaal ingeduwd wor-
den door met de momentsleutel 
de vliegwielbout vast te draaien.
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Om de vliegwielbout aan te 
draaien zul je dus een erg grote 
momentsleutel nodig hebben. 
Nu, een momentsleutel die min-
stens 350 Nm aankan vind je niet 
in elke liefhebberswerkplaats, 
maar je zult er toch ergens aan 
moeten geraken om je vliegwiel-
bout vast te zetten. Of gebruik 
het speciaal gereedschap die we 
tonen op de volgende pagina.

Hieronder tonen we hoe mijn 
collega Jurriaan dit uitvoert 
op een oude motor met zijn 
400 Nm momentsleutel, een ge-
reedschap dat je niet zo snel zal 
kopen voor eenmalig gebruik. 
Gebruik zeker geen pneumati-
sche hamer voor deze klus! Zorg 
ervoor dat het vliegwiel geblok-
keerd wordt door het speciaal 
gereedschap dat we eerder lie-
ten zien.

Zorg er ook voor dat je 
motor strak is vastge-

maakt aan je werkbank 
om kantelen te voor-
komen. Breng eerst 
een beetje blauwe Loc-
tite® nr°243 aan op de 
schroefdraad van de 
vliegwielbout voordat 
je deze monteert.
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Indien je zo'n momentsleutel 
met groot bereik hebt kunnen 
bemachtigen, stel deze in op 
iets meer dan 350 Nm en draai 
de vliegwielbout aan. Indien de 
arm van je momentsleutel 1 me-
ter lang is, dan zou je in principe 
een gewicht van 35 kg moeten 
aanbrengen op het uiteinde van 
de momentsleutelarm.

Newton meter (Nm) meet het-
zelfde als kilogram meter (kgm), 
als volgt:

35 kg x 1 m = 35 kgm of 350 Nm

Indien je momentsleutelarm 
maar een halve meter lang is, 
dan moet je een slordige 72 kg 
aanbrengen.
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Indien je van plan bent om dit 
soort klusjes regelmatig uit te 
voeren, dan is het inzetten van 
een gereedschap om de over-
brenging van je momentsleutel 
te vermenigvuldigen aan te ra-
den. Zo'n type gereedschap is 
bijvoorbeeld de Torquemeister 
die je momentsleutel een ne-
gen maal grotere overbrenging 
geeft (foto's pagina 48 en 49). 
De zeskantige aansluiting van 
de Torquemeister heeft een 7/16 
inch afmeting, je zult dus waar-
schijnlijk een aanpassingsstukje 
moeten zoeken voor je moment-
sleutel, heb ik ook moeten doen.
Het is een best betaalbaar stuk 
gereedschap, je kunt het ook 
inzetten om de achteras-
moeren van je VW 
vast te zetten. 

Om 350 Nm aan te trekken kan 
je dus een momentsleutel met 
maximumbereik van 40 Nm in-
zetten, wat een pak goedkoper 
is. Een ander voordeel is dat je 
de klus helemaal in je eentje 
kunt doen en zonder gevaar 
voor kantelen van de motor.
Nu nog de koppeling op zijn 
plaats brengen, we verwijzen 
hiervoor naar editie 09 en de 
motor terug inbouwen en je 
bent klaar om te gaan cruisen 
met een lekvrije motor.
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