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Een spijkerende BMW K-serie genezen

 
Vooral de K100 heeft na een kilometertje of 100.000 de 

neiging om te gaan spijkeren. Hier kunnen een paar oorzaken 
voor zijn. U heeft een pak spijkers in de tank gegooid, 

oplossing: gooi de spijkers uit de tank. Of u rijdt op 
spijkerbanden, oplossing: koop gewone weg banden en gooi 

de spijkerbanden weg. Of er maakt iets in het blok een 
rammelend geluid dat op spijkeren lijkt. Meestal zal er dan 

gekeken worden naar de dempers van de dynamo en/of naar 
de klinknagels van de tussenas maar er is nog een 

mogelijkheid, die wat minder bekend is (tot nu dan). 
 

Het volgende is tot stand gekomen na intensief mail- en telefoonoverleg met Theo 
van “ De Hobbyist”.

De vroege (of gewoon alle) K -serie motoren zijn uitgerust met een hydraulische 
nokkenaskettingspanner (mooi woord voor scrabble). Deze spant door middel van oliedruk 

(vandaar ook de naam) de nokkenasketting. Om dit te kunnen doen zit er tussen deze 
spanner en de ketting eerst een stalen(pb)glijstang en daarop rust weer een plastic

kettinggeleider. Deze laatste is redelijk goedkoop, raadzaam is dus ook, om als  het blok toch 
enigszins open is, deze ook maar te vervangen, maar dat terzijde. Tot zo ver is er niets aan 

de hand, ware het niet dat BMW vond dat het nog iets slimmer kon. In de kettingspanner zit 
namelijk een heel klein gaatje zodat er wat olie kan stromen tussen de stalen stang en de 
spanner. Nog niet echt wat aan de hand, maar ze vonden het ook nog nodig op het stalen 
deel een stukje rubber te lijmen, voor de demping of zo. Nu zit het oliegaatje ten opzichte 
van het rubberdeel uit het midden dus maakte de BMW techneuten het rubber stripje iets 

breder, zodat dit net aan het gaatje afdicht.

Maar u voelt hem al aankomt denk ik, door de constante stroom olie (en soms door te dunne 
olie) slijt het rubber weg waardoor de olie vrij weg kan stromen, resulterend in een te lage 
druk op de kettingspanner, en misschien ook wel nadelig voor de oliedruk in het algemeen.
BMW adviseert om bij 100.000 de hele kettingspanner te vervangen (echter niet de stalen 
glijstang). Meestal zal door de nieuwere delen het probleem wel iets minder worden, er zit 

nu ook een soort klepje op de plaats van het vroegere gaatje, maar met nog steeds het 
zelfde defecte onderdeel is het niet echt helemaal opgelost, toch?

Dan ook nog: Een nieuwe glijstang is wel te bestellen maar kost een eurootje of 55. Een 
nieuwe kettingspanner kost een euro of 35. Maar wij zouden Motorblaadje niet zijn als  we 
niet over een goedkopere oplossing hadden nagedacht. Als we de kettingspanner weer bij 

elkaar gezocht hebben, nadat deze met een suizend geluid net ons hoofd heeft gemist (er zit 
namelijk een veer in, hij haalt wel een meter of 10,en tijdens het vliegen maakt hij een heel 

mooi djinggggg geluid, echt prachtig ,maar wel  bukken dus!) kunnen we aan de slag. 

Eerst maar even iets over de werking van de plunjer. Binnen in de zuiger zit een veer 
(dat ding dat er voor zorgt dat hij kan vliegen) daar overheen zit een busje met een

spiraalvormige gleuf, en een soort kartelring aan het eind. Binnen in de cilinder zit ook zo’n 
kartelring. Als de oliedruk groot genoeg is zal de zuiger iets naar buiten worden gedrukt 

zodat deze de ketting kan spannen, de kartelringen zorgen ervoor dat hij nadien niet 
helemaal terug kan in zijn eindstand, want dan zou de ketting speling bij het starten veel te 
groot worden. Als nu de olie een gaatje heeft gesleten in het rubberdeel van de glijstang is 

op een gegeven moment de oliedruk niet groot genoeg om het busje over een volgend 
karteltje te drukken. Met gevolg dat alleen tijdens stationair draaien je motor wel een 

dieselgolf lijkt .
Eerst dachten we er aan om het rubberdeel te vervangen, maar dat is veel te link. Stel dat 
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het niet goed vast zit dan zou het tussen draaiende delen kunnen komen met alle gevolgen 
van dien. Nee, we richten onze aandacht op de spanner zelf. Eerst komt natuurlijk in 

gedachte: dicht maken  en een ander gaatje boren. Maar ook dat blijkt en te veel werk en 
niet betrouwbaar. Helemaal dicht maken kan ook niet omdat er voor de smering van de

ketting een heel klein beetje lek moet blijven .

Maar dan komt het EUREKA moment! Met geheven handen rennen we door de straat 
onder het uitroepen van jippie! Eureka! Dat is het! De buren kijken elkaar weer meewarig 

aan , het is weer eens zo ver verzuchten ze. We vonden in de rekjes aan de muur een paar 
bakjes met fietskogels. En bij nader onderzoek van de spanner is al gebleken dat de

binnenkant een holletje bevat. Na wat passen en meten is de gevonden oplossing een 
simpele fietskogel van 6.3 mm. Kleiner, en de kogel zakt in de veer, groter en hij past niet in 
het busje. Als we dus eerst een kogel in de zuiger stoppen dan de veer en de bus, dan zal de 

kogel net voldoende afdichten om meer dan voldoende druk op te bouwen in de spanner .

Probeer maar eens voor de lol. Zonder bus en veer, houd beide gaatjes dicht met de vinger 
en beweeg de zuiger op en neer. Laat nu het gewraakte gaatje open en zie hoeveel dat 

uitmaakt. Van een goede vriend die thuis is in de hydraulica verneem ik dat op een zelfde 
wijze ook een overdrukklep in deze branche werkt. Wordt de druk te groot, dan zal de olie
tussen de kogel en de zitting door willen wat resulteert in een klein hupje van de kogel en 

hup de druk is weer goed, mooi meegenomen .

Als je nog nooit een kleppendeksel of nokkenasdeksel 
hebt opengemaakt, kijk dan eerst goed in het boek 

(Haynes of Clymer). Je moet namelijk eerst de kleppendeksel 
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losmaken en ook de krukasdeksel moet ietsje los gemaakt 
worden. De ontsteking-signaalgever moet los (de drie inbusboutjes ), dan pas kan de deksel

losgemaakt worden. Er blijft een draad aan de waterpomp vast zitten, maar met  enige 
voorzichtigheid moet het wel lukken (draad blijft zitten, deksel blijft hier aan vast zitten). 
Helaas moest ik de drie boutjes van de ontstekinggever mollen met een tapse-linkse-tap, 

maar gelukkig had ik nog reserve boutjes. Een beetje vet tussen de spanner en de stang, en 
alles zit weer op zijn plek. Testen maar!

Doe me een lol en vraag bij het kopen van de fietskogel bij de plaatselijke fietsenboer of hij 
hem kan inpakken omdat het een cadeautje is, en  mail mij dan een foto van de fietsenmaker 

die probeert een strikje om dit pakje te doen.

Natuurlijk zijn alle door ons gevonden oplossingen aan strikte auteursrechten gebonden en 
alleen tegen het in leveren van vele miljoenen is hier voor een licentie te verkrijgen. 

Bovendien zijn geboden oplossingen bij  toepassing voor eigen risico (dit laatste menen we 
echt).

Met dank aan de Mensen van “de Hobbyist” voor het meedenken en het opsturen 
van test onderdelen om alles op uit te testen .  www.hobbyist.nl

En het technische forum van de Hobbyist is een must voor alle BMW (Boxer) rijders! 

Tekst & foto's: Rob Koster  

Ps: De termen in dit stukje zijn met expres  niet in het jargondiaans om dat dit zo leuker en duidelijker  is. 

Update: Handvat Montage 

Nu we toch bezig zijn, krijgt de K100 ook maar nieuwe handvatten. Maar o wat valt dat 
tegen, die dingen willen niet! Smeren is geen optie, omdat dan later de boel gaat schuiven. 

We bedachten het volgende trucje. Bekijk het filmpje maar! Fillumpie!

 

 

 

voor reacties.... redactie@motorblaadje.nl
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Handig, dat met die lucht! Ook een oplossing voor een knellend condoom!
Door Joost 4/7 15:43

 
Motorblaadje door JDI-ICT
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