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SLAGKOPPELING
Harde, metaal op metaal,
klappen uit de primaire kast
van 2006 and up Twin Cams.
Gaat jouw TC bij het starten en
overschakelen bovenstaande
klappen vertonen? Dan is het
tijd voor actie want deze
klappen kunnen schade
veroorzaken aan de primaire
ketting, de primaire spanners,
spline as, het startertandwiel en
bendix, de splines van de
koppelingsplaten, het
koppelingshuis en de
koppelingsnaaf!
Het probleem wordt veroorzaakt
door de originele compensating
sprocket. Harley Davidson levert
onder de naam Screaming Eagle
modificatie sets.
In de praktijd gaat na enige tijd
het klappen toch weer terug
komen. Al is dit wel minder
hard als met de originele set.
Eén van de betaalbaarste
oplossingen voor het probleem
is het gepatendeerde CSK
systeem van B.D.L. van ca.
€ 260 en geschikt voor Dyna
2006-2017 en Touring, Softails
2007-2017.
Ook de firma Baker uit MI USA
levert een goed werkende set,
maar is veel duurder, ca. € 800.

MOTOROLIE
Van af de eerste motoren tot op heden zijn de ontwikkelingen
niet stil blijven staan. De veranderingen van het technisch
gedeelte vragen om daarbij passende eigenschappen van de olie.
In de praktijk werkt dat als volgt: Een motorfabriek probeert de
prestaties van hun blok te verbeteren door het toepassen van
andere constructies en / of materialen. Het nieuwe blok loopt
met de ouderwetse olie kapot, of heeft eente korte levensduur.
De motorfabrikant gaat met zijn probleem naar de
olieleverancier die dan een olie probeert te ontwikkelen waarmee
het blok wel lange tijd mee gaat.
In de laatste honderd jaar zijn er dus best veel olie varianten
ontwikkeld en de makkelijkst verkrijgbare zijn natuurlijk voor de
veel verkochte moderne types maar gelukkig zijn er nog enkele
fabrikanten die nog olie maken volgens oude specificaties.
Figuur 1 Olieschema.

GOED OM TE WETEN

De nieuwe set is eenvoudiger.

Single grade en multi grade
Motorolie is te verdelen in twee soorten, namelijk single grade
(mono grade) en multigrade. Het grootste verschil zit hem in
viscositeit (dikte) schommelingen bij warme en koude toestand.
Single grade olie is in koude toestand dik en in warme toestand
dunner en is altijd een minerale olie. Multi grade olie is stabieler
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PAS OP NET
GESTRAALD!!
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en het dikteverschil in koude en warme toestand is minder groot
dan bij single grade. Multi grade olie kan minerale olie zijn met
een toevoeging of een synthetische olie.

Als je een motorblok gaat
reviseren / restaureren, dan
worden onderdelen in veel
gevallen gestraald. Droog of nat
gestraald, het blijft voor je blok
levensgevaarlijk: Eén
achtergebleven korrel
straalmateriaal kan fatale
gevolgen hebben voor je mooi
gereviseerde blok en de nieuwe
onderdelen die daarin verwerkt
zijn.
In de praktijk komen we dit
probleem wekelijks tegen. Zonde
van al dat werk en weggegooid
geld, om nog maar niet te spreken
over de ergenis die dat oplevert.
Dus wat kun je doen om
problemen te voorkomen:
> Straal uitsluitend geheel
gedemonteerde onderdelen, dus
ook bijvoorbeeld de tapeinden van
de cilinder(s) eerst demonteren.
> Voor het stralen zorgen dat het
onderdeel helemaal schoon en
vetvrij is. Straalkorrels nestelen
zich erg graag in een vettig hoekje
of blind draadgat.

> Controleer na het stralen uiterst
zorgvuldig op achtergebleven
straalmateriaal. Sla hierbij geen
hoekje, kantje of borinkje over.
Nogmaals: Een pietluttig korreltje
kan al fataal zijn.
> Controleer ook het inlaatkanaal
van de cilinder, spruitstuk en
carburateur zorgvuldig.
Straalmateriaal wat hierin
achterblijft kan veel schade aan de
cilinder, zuiger, zuigerveren,

Figuur 1: Olieschema
Toelichting 1*: Specifieke aandrijfolie heeft bestanddelen die er voor
zorgen dat bij puntbelasting de oliefilm niet weggedrukt wordt.
Aandrijfolie speciaal voor puntbelasting
Specifieke aandrijfolie heeft bestanddelen die ervoor zorgen dat
bij puntbelasting (zie figuur 2) de oliefilm niet weggedrukt
wordt. Super goed
voor je
versnellingsbak
dus. De
aandrijfolie
(versnellingsbaken cardanolie) is
herkenbaar aan de
alkalische geur.
Een aantal
bestanddelen van
aandrijfolie tasten
het lagerbrons aan
dat tot de jaren
vijftig gebruikt
werd (de lederen- en touwkeerringen worden ook aangetast).
Voor deze oude versnellingsbakken wordt in veel gevallen
daarom geen aandrijfolie gebruikt, maar single grade motorolie
zoals SAE 40, SAE 50 enz.
Tip: Gebruik nooit aandrijfolie voor het motorblok, dit leidt
tot enorme oververhitting met de daarbij behorende
gevolgen.
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kleppen en geleiders veroorzaken.
> Bij de minste twijfel niet monteren.
> Vergeet vooral niet om de olietank
en de leidingen ook super secuur te
reinigen. Wij stralen nooit tanks
(geen olie- en benzinetanks) omdat
het bijna onmogelijk is om deze goed
schoon te krijgen. Ook als de
olietank niet gestraald is moet deze
erg zorgvuldig schoongemaakt
worden want er kunnen nog
metaaldeeltjes van het versleten blok
aanwezig zijn in de tank.
Dus zolang je het straalwerk niet met
een korreltje zout of zand neemt, dan
komt het helemaal goed! Veel succes
en plezier toegewenst met je revisie!
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Vocht in de motorolie
Van nature neemt olie niet zo makkelijk water op, maar onder
bepaalde omstandigheden, zoals bij warme vernevelde olie, kan
er water door de olie opgenomen worden. In het carter ontstaat
er druk als de zuiger(s) naar beneden gaan. Deze druk wordt via
de carterontluchting naar buiten gelaten en als de zuigers weer
omhoog gaan komt er weer een beperkte hoeveelheid lucht in
het carter. Lucht bevat een behoorlijk percentage vocht die graag
op de afkoelende motorblok delen condenseert. Geen
probleem met motoren die lange tijd goed warm gereden worden
want dan verdampt het water vanzelf. Echter bij veel korte ritjes
komt er bij iedere afkoeling weer wat water bij en kan er bij
langere stilstand
roestvorming ontstaan op
de assen en lagers.
Deze roest is niet het
bekende bruine goedje dat
we kennen van de
spatborden, velgen enz.
maar een donkere, bijna
zwarte verkleuring van de
assen. Dit lijkt op zich
redelijk onschuldig tot je
gaat slijpen of honen en je
ziet hoe diep dit in het
materiaal invreet.
Hoe herken je dat er vocht
in de olie zit?
Versnellingsbakken
worden minder warm dan
de motorblokken. Wanneer daar via de ontluchting toch vocht
bij is gekomen, dan is dit goed herkenbaar aan de melkachtige
verkleuring van olie.
De motorolie kent de zelfde melkachtige verkleuring, maar is
helaas moeilijker zichtbaar door verbrandingsresten die olie
donker maken. Bij twijfel kun je een aantal druppels van de olie
verhitten. Wanneer de miniscule waterdruppels in de olie
beginnen te koken, kun je het zachtjes horen knetteren en zien
spetteren.
Advies: Ververs de olie voorafgaand aan de winterstalling en
niet aan het begin van het seizoen, dat voorkomt onnodige
roestvorming in het motorblok en versnellingsbak.

Heerlijk resultaatgericht werk dat
stralen!

Diverse olie weetjes
> In de zogenaamde vol synthetische olie zit altijd minimaal 6%
of meer aardolie. Dit is nodig omdat de syntheet nauwelijks of
geen additief en vervuiling op neemt.
> In goede motorolie zijn alle benodigde additieven aanwezig en
het toevoegen van extra additieven kan zelfs gevaarlijk zijn.
> De olie van grote industriële motoren wordt voorverwarmd. Dit
gebeurt in de extreem koude landen ook met auto’s en andere
voertuigen.
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ONTWIKKELING VAN OLIE
Beperkingen van “vroege” motorolie
Bij de productie van de “vroege” motor olie had men nog niet de mogelijkheden om alle, niet gewenste,
stoffen uit de olie te verwijderen met het gevolg dat de binnenkant van de motoren vervuilde en
regelmatig gedemonteerd en gereinigd moest worden. Ook de levensduur van deze “vroege” olie was kort
en de werking onvoorspelbaar.
Goede minerale olie dankzij hydrokraken
Na het introduceren van het hydrokraken kreeg men door de jaren heen steeds meer mogelijkheden voor
het verwijderen van de ongewenste bestanddelen uit de olie en werd de olie steeds beter en
betrouwbaarder, maar het waren nog steeds single grades zoals bijvoorbeeld SAE 40. Hydrokraken is een
scheikundige techniek, die gebruikt wordt bij de verwerking van aardolieproducten. Bij deze techniek
worden grotere organische moleculen gesplitst in kleinere moleculen of omgevormd tot moleculen die
betere eigenschappen hebben met betrekking tot hun geschiktheid als smeermiddel.
Synthetische olie niet altijd geschikt
Ondertussen was men druk bezig met de ontwikkeling van synthetische olie, maar deze was in het begin
absoluut niet geschikt om de minerale olie geheel te vervangen. Een mix van deze twee was wel mogelijk
(half syntheet) en gaf de producenten veel meer controle over de dikte van de olie bij verschillende
temperaturen.

GESCHIKTE OLIE BEPALEN
Allemaal leuk en aardig, maar als eigenaar van een oude motor wil je graag weten wanneer je een single
grade of een multi grade moet toepassen. Naast onderstaande toelichting kun je figuur 3 bekijken.
Oudere motoren
De meeste motoren van voor circa
1980 zijn voorzien van materialen
die een groot uitzettings
coëfficiënt hebben dus in koude
toestand veel speling tussen de
onderdelen. In koude toestand is
de single grade olie erg dik en vult
daardoor de speling goed op. Als
deze motor warm wordt zetten de
materialen uit en worden de
spelingen veel kleiner. Bij het
warm worden van de motor is ook
de olie warmer en dunner
geworden zodat de kleinere
speling mooi opgevuld blijft door
de olie, zoals bijvoorbeeld SAE 50.
Youngtimers
Bij de minder oude motoren, van
na circa 1980, worden meestal
materialen gebruikt van nieuwere
legeringen met een kleinere
uitzetting en dus kleinere ruimtes
tussen de onderdelen. Een koude
single grade is dan te dik om in
deze kleine ruimte te komen en
zal dus niet smeren tot de single
grade warm en dun is. Hier moet
dus een olie toegepast worden die
in koude toestand dunner is. Een
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DIVERSE OLIE
WEETJES
> In de zogenaamde vol
synthetische olie zit altijd
minimaal 6% of meer aardolie.
Dit is nodig omdat de syntheet
nauwelijks of geen additief en
vervuiling op neemt.
> In goede motorolie zijn alle
benodigde additieven aanwezig
en het toevoegen van extra
additieven kan zelfs gevaarlijk
zijn.
> De olie van grote industriële
motoren wordt voorverwarmd.
Dit gebeurt in de extreem koude
landen ook met auto’s en
andere voertuigen.
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multigrade olie is hiervoor geschikter, zoals bijvoorbeeld 20W50.
Jonkies
Bij hele moderne motoren wordt er ook gebruik gemaakt van
volsynthetische olie. Dit staat dan echter duidelijk door de
fabriek voorgeschreven! Alle motoren waarbij niet expliciet
voorgeschreven staat dat er synthetische olie gebruikt moet
worden, hoor je minerale olie in te gebruiken.
Oudere motoren aanpassen voor multi grade motorolie
Kogellagers en rollenlagers zijn minder gevoelig voor het gebruik
van de verkeerde olie soort. Het zijn vooral de glijlagers, zuigers
en klepgeleiders die gevoelig zijn voor de dikte van de koude
olie.
Voor enkele oudere motoren zijn ombouwsets te koop zodat bij
de revisie moderne materialen gemonteerd worden waardoor ze
probleemloos op een multi grade olie kunnen gaan rijden.
Het nadeel van het ombouwen van een oude motor zodat deze
geschikt is voor multi grade olie, is dat een eventuele nieuwe
eigenaar van de motor weer de originele olie gaat gebruiken. Wil
je de motor toch ombouwen, vermeld dan op een duidelijke plek
(bijv. op de olie vuldop) welke olie gebruikt moet worden.
Persoonlijk zien wij weinig voordelen in deze modificaties en
houden we het liever origineel.

ZELF SLEUTELEN
BIJ DE FIRMA
MOTORS KAN OOK
Wil je graag zelf sleutelen, maar
heb je geen brug in huis? Bij De
Firma Motors kun je gratis
gebruik maken van een van de
twee bruggen bij de Doe-HetZelf-Hoek. Desgewenst voorzien
we je van advies. Het is in ieder
geval lekker warm bij de kachel.

Het gebruik van de juiste soort olie is van uitermate groot
belang voor de levensduur van je motor. Een goede kwaliteit olie
en regelmatig onderhoud zorgen voor nog meer gesmeerde
kilometers. En die wensen we jullie allemaal toe!
Team van De Firma Motors
Esbeekseweg 10A,
5085 EB Esbeek
info@defirmamotors.nl
www.defirmamotors.nl
FB/DeFirmaMotors.nl

WINTERSTALLING
Het gezelligste logeeradres voor
jouw motor! Droog, warm, veilig
en goed betaalbaar. Accuservice
in begrepen. Opalen en brengen
is uiteraard geen probleem.
Neem voor meer informatie en
mogelijkheden contact met ons
op. Bellen en mailen kan
natuurijk, maar binnen lopen
ook. Koffie staat voor je klaar.

TECHNISCHE INFO WINTER 2018/2019

Erg leuk dat jullie klant bij ons zijn geworden
het afgelopen jaar!
Bedankt voor het vertrouwen en de gezelligheid
en een hele toffe winter toegwenst!

Groeten Henk, Riky en Martje Hutten
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