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PECH ONDERWEG IS HET LAATSTE
WAT U OF UW KLANT WENST...

...ZEKER WANNEER DE AUTO NET DE
GARAGE HEEFT VERLATEN NA EEN
ONDERHOUDSBEURT.
Om een nauwkeurige diagnose te stellen bij problemen in het
hulpaandrijfsysteem, heeft Gates deze handleiding voor
probleemopsporing ontwikkeld. Met de informatie in deze handleiding
kunt u een hulpaandrijfcomponent opsporen waarvan de levensduur is
verstreken, zodat u uw klanten mobiel kunt houden.
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WAAROM KIEZEN PROFESSIONALS VOOR GATES?

ENKEL DE GEUR VAN EEN NIEUWE AUTO ONTBREEKT
Waar ter wereld u ook onderweg bent – de kans is groot dat u Gates aantreft onder
de motorkap. Gates is wereldwijd een van de grootste fabrikanten en leveranciers
van originele (OE) riemen en metalen onderdelen. Met honderd jaar expertise en
technologische innovaties in elke component bent u zeker dat Gates-producten
de auto van uw klanten in originele staat herstellen.
Gates is OE-leverancier voor:
Alfa Romeo • Audi • BMW • Bugatti • Citroën • Dacia • Fiat • Ford • Hyundai •
Jaguar • Kia • Land Rover • Lexus • Mazda • Mercedes • Nissan • Opel/Vauxhall •
Peugeot • Porsche • Renault • Saab • Seat • Subaru • Suzuki • Toyota • VAZ/Lada •
Volkswagen • Volvo
Als alle grote autobouwers Gates-onderdelen gebruiken, waarom zou u dat
dan ook niet doen?

TIPS VAN UW AUTOMOBIELSPECIALIST
Gates levert aan de vervangmarkt producten van originele (OE) kwaliteit. Maar
er is nog meer. Dankzij onze OE-kennis kunnen we anticiperen op de behoeften
van de vervangmarkt en bovendien bieden we een echte klantenondersteuning aan:
gedetailleerde catalogi, gespecialiseerde gereedschappen, technische trainingen,
uitgebreide technische bulletins, gedetailleerde montage-instructies, een
interessante FAQ-sectie op onze website, enz.

GRAAG TONEN WIJ HOE WE U KUNNEN HELPEN.
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GATES STAAT U BIJ... IN ELKE STAP
Correcte installatie van het juiste onderdeel. Daarmee begint alles...

Het juiste onderdeel kiezen is eenvoudig dankzij onze gedetailleerde catalogi
Gates biedt een betere dekking van de markt dan elke andere speler in de
automobielbranche. Door constant naar nieuwe ontwikkelingen op de markt te
speuren, zorgt ons gespecialiseerd onderzoeksteam ervoor dat we het grootste
assortiment kunnen aanbieden. Bovendien heeft ons team up-to-date gegevens
van nagenoeg alle modellen.
Al deze informatie is vrij en eenvoudig toegankelijk in de regelmatig bijgewerkte
toepassingscatalogus voor aandrijfsystemen van Gates, die als de meeste volledige op
de markt wordt beschouwd. Meer dan ooit is het belangrijk dat u op het juiste tijdstip
over de juiste informatie beschikt. Daarom hebben we al onze toepassingscatalogi
online beschikbaar gemaakt op www.gatesautocat.com.

Gespecialiseerde gereedschappen verzekeren een perfecte installatie en
eenvoudig onderhoud
Om zeker te zijn dat de installatie op correcte wijze en volgens de aanbevelingen
van de autofabrikant gebeurt, dient u ook over de juiste tools te beschikken. Zonder
deze tools zijn installatiefouten bijna onvermijdelijk. Gevolg: vroegtijdige defecten,
beschadigde componenten of zelfs onherstelbare beschadiging van de motor zelf. Uw
grootste nachtmerrie is een klant die onderweg stil komt te staan door een probleem
met zijn auto... Vertrouw dus in onze ruime keuze aan professionele tools voor een
correcte installatie, opspanning, uitlijning en onderhoud.
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De juiste opleiding biedt de juiste knowhow
Door het werk correct uit te voeren, houdt u uw klanten tevreden en vermijdt u dure
terugkombezoeken. Dat is waar elke automonteur naar streeft. Installatieprocedures
zijn steeds meer aandrijfspecifiek en motoren worden steeds complexer... daarom zijn
producten van topkwaliteit en gespecialiseerde gereedschappen niet genoeg.
U dient uw kennis regelmatig bij te spijkeren met een grondige opleiding en feedback
van onze specialisten. Ons technisch team ontwikkelt opleidingsinitiatieven
en technische serviceconcepten om u te helpen met nieuwe technologieën en
complexe aandrijfproblemen. Onze opleidingen behandelen bijvoorbeeld een
ruim aanbod aan onderwerpen gericht op productkennis en installatie- en
onderhoudstaken. De deelnemers kunnen rechtstreeks communiceren met een
ervaren automobielspecialist van Gates, die een technische vraag of probleem
onmiddellijk kan oplossen.

Gespecialiseerde kennis is eenvoudig beschikbaar in onze technische bulletins
Soms zijn problemen systematisch of te wijten aan een zwakte in het originele
ontwerp – en niet het gevolg van een slechte riemspanning, een verkeerde uitlijning
of een te grote slijtage van de componenten. Raadpleeg daarom de technische
bulletins van Gates voor productiegebreken of andere zaken die problemen kunnen
veroorzaken met de riemaandrijving. Onze technische bulletins bespreken specifieke
problemen van riemaandrijfsystemen en bevatten aanwijzingen om montagefouten te
voorkomen. De technische bulletins zijn gratis beschikbaar via de Gates-website en
de Gates-webcatalogus. Als u de technische bulletins via e-mail wilt ontvangen, kunt
u zich abonneren door u op de website te registreren.

Gates houdt uw kennis up-to-date!
Raadpleeg onze catalogi, handleidingen voor probleemopsporing en technische
bulletins, die essentieel zijn om op de hoogte te blijven van de hedendaagse
autosystemen, door te surfen naar
www.Gates.com/dutch
www.Gatesautocat.com
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INLEIDING TOT HET HULPAANDRIJFSYSTEEM
De hulpaandrijving van de motor wordt het hulpaandrijfsysteem (ABDS – Accessory
Belt Drive System) genoemd. De alternator, de stuurbekrachtigingspomp, de
compressor voor de airconditioning en de waterpomp worden via de krukas
aangedreven door een geribde riem. Als een van deze componenten defect raakt,
werkt de auto niet optimaal en krijgt de bestuurder te maken met de negatieve
gevolgen ervan.

1

De alternator:
zet mechanische energie om in elektrische energie, die vereist is om de accu geladen
te houden.

2

De stuurbekrachtigingspomp:
gebruikt hydraulica om vloeistof in de stuurbekrachtigingspomp te pompen voor een
degelijke stuurbekrachtiging.

3

De compressor voor de airconditioning:
bouwt de druk van het koelmiddel op om de koelfunctie in de auto te starten.
De waterpomp:
circuleert motorkoelvloeistof van de radiator naar de motor en terug.
De ventilator:
zuigt verse lucht van buiten aan naar de radiator van het motorkoelsysteem.

4

De geribde riem:
draagt vermogen over van de krukaspoelie naar alle accessoires met riemaandrijving.

5

De spanrol:
zorgt ervoor dat de riem gedurende zijn volledige levenscyclus de correcte spanning
heeft.

6

De meelooprol:
is een vrijdraaiend wiel dat de riem geleidt om het riemtraject te optimaliseren en te
voorkomen dat de riem slaat.

7

De torsietrillingsdemper:
is een relatief nieuw type krukaspoelie met een rubberen dempingselement om
trillingen van de krukas te absorberen, waardoor de krukas, de geribde riem en alle
componenten met riemaandrijving langer meegaan.
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De alternatorvrijlooppoelie:
is een relatief nieuw type alternatorpoelie waarmee de alternator kan "vrijlopen"
telkens wanneer de motor vertraagt en waarmee bovendien trillingen op de alternator
worden gedempt. De alternatorvrijlooppoelie zorgt ervoor dat de alternator, de
geribde riem en alle componenten met riemaandrijving langer meegaan.

Moderne hulpaandrijfsystemen kunnen op verschillende manieren storingen
vertonen, die soms moeilijk vast te stellen zijn. Verder in deze handleiding vindt u
gedetailleerde informatie om problemen op te sporen. Maar laten we eerst een
aantal basisbeginselen opfrissen.
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SLIJTAGEGEVOELIGE ONDERDELEN / HARDE ONDERDELEN

MOGELIJKE STORINGEN VAN HET HULPAANDRIJFSYSTEEM BEGRIJPEN
De geribde riem is een essentieel onderdeel van de motor. Hij drijft alle
accessoires met riemaandrijving aan: spanrol, meelooprol, torsietrillingsdemper
en alternatorvrijlooppoelie. Zodra de motor draait, is de riem continu in werking.
De hoge temperaturen onder de motorkap plus de constante buiging eisen
natuurlijk hun tol: na verloop van tijd raakt zelfs de beste riem versleten en moet
hij vervangen worden.
Maar ook de andere componenten van de riemaandrijving gaan niet eeuwig mee.
Riemspanrollen, meelooprollen, torsietrillingsdempers en alternatorvrijlooppoelies
zijn slijtagegevoelige onderdelen, geen "harde onderdelen", zoals technici maar
al te vaak geloven. De slijtage van deze onderdelen kan invloed hebben op de riem
en daarmee op de algehele prestatie van het systeem.
Daarom is het niet aan te raden een nieuwe riem te plaatsen op oude onderdelen
van een riemaandrijving. De nieuwe riem zou daardoor veel minder lang meegaan.
De beste oplossing op lange termijn is om alle slijtagegevoelige onderdelen tegelijk
te vervangen.
Bovendien adviseert Gates alle slijtagegevoelige onderdelen om de 100.000 km te
vervangen. Niet elke vorm van veroudering wordt duidelijk merkbaar in de vorm van
een slijtagepatroon, maar toch kan de goede werking van de motor hierdoor sterk
in het gedrang komen.

Voorkom dat de klant moet terugkeren! Gates adviseert om, wanneer u een
van de slijtagegevoelige onderdelen vervangt, ze allemaal te vervangen!
Op die manier bent u zeker van de beste oplossing op lange termijn en zal uw
klant nog meer tevreden zijn over uw garage.
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PROBLEMEN MET HULPAANDRIJVINGEN VASTSTELLEN
Laten we de zaken nu meer in detail bekijken.
Wanneer u problemen vaststelt, gebruikt u de volgende opsporingsmethoden om het
probleem op te lossen.
Is de diagnose of reparatie complex en heeft u extra hulp nodig? Doe een
beroep op uw contactpersoon bij Gates!
Onze specialisten kunnen nagenoeg alle vragen beantwoorden over alle aspecten
van de diagnose en reparaties aan riemaandrijfsystemen.

Controleer altijd eerst of het juiste onderdeel voor de toepassing gebruikt werd
Controleer alle onderdelen steeds grondig en ga na of de juiste riemen, spanrollen,
poelies enz. geïnstalleerd zijn voor het voertuig en de motor in kwestie. Onderdelen
die niet volgens de juiste specificaties zijn gemaakt, kunnen een defect in het
volledige systeem veroorzaken. Controleer of alle onderdelen ontworpen zijn voor
de specifieke toepassing en degelijk geïnstalleerd zijn. Als een component in het
riemaandrijfsysteem onlangs werd vervangen (waterpomp, stuurbekrachtigingspomp,
compressor enz.), controleer dan of dat onderdeel correct geïnstalleerd en uitgelijnd
is. Onderdelen die niet goed geïnstalleerd zijn, kunnen de uitlijning van het volledige
riemsysteem negatief beïnvloeden. Dit heeft direct effect op de prestaties.
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De geribde riem inspecteren
De meeste voertuigen gebruiken tegenwoordig geribde riemen om accessoires aan
te drijven. Geribde riemen presteren beter in de kleine, meer complexe motorruimte
van een moderne auto, waar de plaats beperkt is en één flexibele geribde riem nu
de taak kan uitvoeren van meerdere voormalige V-riemen.
De geribde riem heeft als enige taak via de ribben en de achterzijde van de
riem vermogen over te brengen van de krukaspoelie naar alle accessoires
met riemaandrijving.
Verwachte levensduur van een riem
Een riem wordt niet alleen blootgesteld aan zwaardere belastingen en
extreme temperatuurschommelingen, maar ook aan water, vuil, vet, olie
en andere milieuvervuiling, zodat problemen zich op verschillende manieren kunnen
manifesteren op verschillende toepassingen. De airconditioning en alternatoren met
hogere vermogens eisen meer, net zoals stuurbekrachtigings- en waterpompen.
Het is ook niet altijd mogelijk om alleen maar door een visuele inspectie te bepalen
of een riem nog goed is. Uit statistieken blijkt dat het aantal defecten drastisch
toeneemt na het vierde werkjaar. Daarom adviseert Gates geribde riemen minstens
om de vier jaar of 100.000 km te vervangen.
Riemen kunnen ook vroeger problemen vertonen
Het vervangingsinterval van vier jaar geldt als vuistregel, maar is niet exact. Zo heeft
stationair draaien in het verkeer een belangrijke invloed op de levensduur van de
riem. Stedelijke verplaatsingen zijn extreme werkomstandigheden, die de riem
blootstellen aan zeer grote spanning en slijtage. Daarom moeten riemen regelmatig
geïnspecteerd worden – zelfs riemen die minder dan vier jaar oud zijn – telkens
wanneer een auto wordt binnengebracht voor onderhoud. Als er twijfel is, is het aan
te bevelen de geribde riem te vervangen. Als de riem duidelijke tekenen van slijtage
vertoont, moet hij onmiddellijk worden vervangen. Op pagina 13-19 vindt
u de slijtagepatronen terug.

Vergeet niet dat problemen met de riem vaak worden veroorzaakt door een
mankement in het riemaandrijfsysteem!
In dergelijke gevallen volstaat het niet de riem te vervangen. Gates adviseert een
grondige inspectie van alle onderdelen van de riemaandrijving om de werkelijke
oorzaak van het probleem op te sporen, en adviseert dat alle slijtagegevoelige
onderdelen tegelijk worden vervangen.

PROBLEM
MET DE
RIEMAAN
NG
VASTSTE
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Speciale opmerking: Een EPDM-riem identificeren die bijna versleten is
Vroeger volstond een eenvoudige visuele inspectie van de riem om problemen
zoals barsten, afgebroken ribben en scheiding van de ribben op te sporen.
Deze symptomen en indicatoren gaven aan dat een vervanging noodzakelijk was.
Tegenwoordig volstaat een visuele inspectie niet altijd. Gates gebruikt uitsluitend
EPDM voor al haar geribde riemen om de kwaliteit van haar producten te waarborgen.
EPDM biedt een belangrijk voordeel ten opzichte van oudere riemen die gebruik
maken van chloropreen: ze gaan langer mee. Een langere levensduur is een
duidelijk voordeel, maar EPDM-riemen vertonen niet noodzakelijk de klassieke
slijtagesymptomen, zelfs wanneer ze (bijna) defect zijn, omdat een groot deel van
het materiaal weggesleten is.
Naarmate EPDM-riemen ouder worden, verliezen ze geleidelijk rubbermateriaal – net
zoals een band die verslijt. Dit materiaalverlies heeft zwakkere prestaties van de riem
tot gevolg. Wanneer wordt een EPDM-riem best vervangen? Een visuele inspectie
is nog steeds aan te bevelen, maar zoek niet alleen naar barsten of andere klassieke
slijtageverschijnselen. Bekijk de ribben van de riem van nabij: als de riem een of
meer van de aangegeven symptomen vertoont, moet hij worden vervangen.

Het volgende diagram toont hoe EPDM-riemen slijten naarmate ze ouder worden:

Nieuwe riem

Versleten riem

Riemzitting

Ribslijtage

Schijfpassing

Met andere woorden: het is belangrijk dat de inspectie van de riem verder gaat
dan het zoeken naar klassieke slijtageverschijnselen. Een riem moet ook worden
gecontroleerd op materiaalverlies om zeker te zijn dat de diagnose grondig wordt
uitgevoerd en de riem in goede staat verkeert.
Om de slijtage van EPDM-riemen nauwkeurig te kunnen beoordelen, heeft Gates
een ABDS-slijtageindicator ontwikkeld, zodat u op het geschikte tijdstip de vervanging
van de riem kunt aanbevelen. Meer details over de materiaalverliestest vindt u op
pagina 19 van deze handleiding.
Alle Gates Micro-V® Horizon™ geribde riemen zijn van EPDM gemaakt, voor
een ongeëvenaarde weerstand tegen hitte, slijtage en buigvermoeidheid!
Gates is de enige fabrikant die uitsluitend EPDM gebruikt voor het volledige
assortiment geribde riemen.
Alle informatie over Gates Micro-V® Horizon™ geribde riemen vindt u op
pagina 38-41.
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Slijtagepatronen van riemen
De volgende slijtageverschijnselen geven aan dat een geribde riem moet
worden vervangen:
Als u een riem wilt inspecteren, dient u de motor eerst uit te schakelen en
te wachten tot hij afgekoeld is!

..............................................................................................................................................
1. Verspreide barsten dwars op de ribben
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Symptomen: Kleine maar zichtbare barsten over de lengte van één of meerdere
ribben.
Oorzaak: Naast een voortdurende blootstelling aan hoge temperaturen, leidt ook
het buigen rond de poelies tot barsten. De barsten beginnen bovenaan de ribben en
lopen door tot aan de koordlijn. Als algemene regel geldt dat barsten die 1 of 2 cm
van elkaar liggen, erop wijzen dat de riem reeds 80% van zijn levensduur achter de
rug heeft en aan vervanging toe is.
Oplossing: Vervang door een Gates Micro-V® Horizon™ riem, die ontworpen werd
om hogere temperaturen te weerstaan en vorming van barsten te voorkomen.
..............................................................................................................................................
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2. Afgebroken ribben

Symptomen: Hele stukken rubber zijn afgebroken. Wanneer de ribben afbreken kan
de riem ieder moment falen.
Oorzaak: De ribben kunnen afbreken wanneer meerdere dicht bij elkaar gelegen
barsten zich parallel naar de koordlijn begeven. Hitte, ouderdom en spanning zijn
de voornaamste oorzaken.
Oplossing: Vervang de riem onmiddellijk door een Gates Micro-V® Horizon™ riem,
die is ontworpen om een grotere flexibiliteit en warmtetolerantie te verzekeren
in de huidige kleinere motorcompartimenten.
..............................................................................................................................................
3. Opeenhoping van afgesleten riemmateriaal

Symptomen: Riemmateriaal brokkelt af van de ribben en hoopt zich op
in de riemgroeven.
Oorzaak: Er zijn tal van oorzaken, zoals verkeerde uitlijning, nieuwe riem op versleten
poelies, te lage spanning of een combinatie van deze factoren. Opeenhoping van
afgesleten riemmateriaal komt vooral, maar niet alleen, bij dieselmotoren voor.
Oplossing: Wanneer deze opeenhoping van afgesleten riemmateriaal tot lawaai of
overmatige riemtrillingen leidt, dan moet de riem worden vervangen. Controleer of
de nieuwe riem op perfecte poelies loopt. Controleer de spanrol en ga na of de riem
goed opgespannen is op een goed uitgelijnde aandrijving.
..............................................................................................................................................
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4. Afslijting

Symptomen: De rugzijde van de riem ziet er glanzend uit. In een verder stadium
komen het textiel of zelfs de koorden bloot te liggen.
Oorzaak: Wanneer de riem in beweging is, komt deze in aanraking met een
voorwerp zoals een opstaande rand of bout. Dit kan veroorzaakt worden door
een onjuiste riemspanning of door het slaan van de riem (vibraties) wanneer twee
poelies ver van elkaar liggen.
Oplossing: Vervang de riem en controleer het volledige traject van de riem
terwijl hij rond de poelies draait. Controleer de spanrol en zorg voor een
correcte riemspanning.
..............................................................................................................................................
5. Scheiding van de ribben

Symptomen: Een rib breekt af of begint los te komen van de riembasis.
Oorzaak: De riem is niet correct gemonteerd. Een van de riemribben loopt buiten een
poeliegroef, waardoor een rib geen ondersteunende of uitgelijnde poeliegroef heeft.
Oplossing: De levensduur van de riem is zwaar ingekort, waardoor de riem
onmiddellijk vervangen moet worden. Zorg ervoor dat alle ribben van de nieuwe riem
correct in de groeven van de poelie lopen. Laat de motor draaien en ga vervolgens na,
met de motor opnieuw uitgeschakeld en de accu losgekoppeld, of de riem correct
is gemonteerd.
..............................................................................................................................................

PROBLEM
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6. Ongelijke slijtage van de ribben

Symptomen: Slijtage die sterker is aan één rib dan aan de andere ribben, of één rib die
een verschillend slijtagepatroon heeft dan de andere ribben. Een bonzend of knarsend
geluid kan eveneens te horen zijn.
Oorzaak: Een vreemd voorwerp in de poelie – zoals een kiezelsteentje – veroorzaakt
een ongelijke slijtage en kan in de riem snijden en de trekkoorden doen breken.
Voertuigen waarvan de motorbeschermplaat ontbreekt, maken veel kans om dit
probleem te krijgen.
Oplossing: Vervang de riem en controleer of de nieuwe riem correct over de poelies
loopt. Installeer een motorbeschermplaat.
..............................................................................................................................................
7. Penetratie van grind

Symptomen: Kleine gaatjes zijn zichtbaar op de rugzijde van de riem. Er kunnen
oneffenheden te zien zijn en het textiel rond de gaten kan uitgerafeld zijn.
Oorzaak: Kiezel, grind of zand kan vast komen te zitten tussen de riemgroeven en
de opstaande rand(en) van de poelies. Voertuigen waarvan de motorbeschermplaat
ontbreekt, maken veel kans om met dit probleem te krijgen.
Oplossing: Controleer de volledige aandrijving en installeer een Gates
Micro-V® Horizon™ riem, die met precisie geslepen is in de fabriek om perfect
in de poelie te passen. Controleer of de nieuwe riem correct over de poelies loopt.
Installeer een motorbeschermplaat.
..............................................................................................................................................
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8. Beschadigde buitenste riemribben

Symptomen: De zijkanten van de riem zien er glanzend uit of de koorden zijn
uitgerafeld en er ontbreken ribben. Het is mogelijk dat u een bepaald geluid
waarneemt. In extreme gevallen kan de riem in de aandrijving van de distributieriem
worden getrokken, wat catastrofale motorschade tot gevolg heeft.
Oorzaak: Een verkeerde uitlijning van de poelies is een vaak voorkomende oorzaak
van het vroegtijdig stukgaan van de riem. Een verkeerde uitlijning zorgt ervoor
dat de riem in werking knikt of draait, waardoor deze vroegtijdig kan falen.
Oplossing: Vervang de riem en zorg voor een correcte uitlijning van de poelies.
Controleer eveneens of de poelies, poeliesteunen en -assen niet gebogen of
gebroken zijn.
..............................................................................................................................................
9. Olieverontreiniging

Symptomen: Het riemoppervlak is schilferachtig, plakkerig of opgezwollen.
Oorzaak: Olie en vet zijn de grootste vijanden van een rubbermengsel: ze verzwakken
de bindingen van het mengsel en maken de riem week en sponzig. Uiteindelijk zal
een dergelijke riem slippen, hitte opwekken en stukgaan.
Oplossing: Verwijder olie, vet en chemische verontreiniging. Vervang de riem.
Gebruik geen riemspray.
..............................................................................................................................................
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10. Gebroken riem

Symptomen: De riem is gebroken.
Oorzaak: Een groot vreemd voorwerp in de poelie kan in de riem snijden en de
trekkoorden breken. De trekkoorden kunnen breken maar dit kan onopgemerkt
gebeuren wanneer de riem tijdens de montage geforceerd werd. Een zware
schokbelasting of een geblokkeerde poelie en/of onderdeel in de aandrijving
zijn andere mogelijke oorzaken.
Oplossing: Controleer voorzichtig alle onderdelen van de aandrijving op vreemde
voorwerpen of schade. Alle poelies in de aandrijving moeten vrij draaien. Vervang
de riem. Zorg ervoor dat de nieuwe riem niet op de aandrijving gemonteerd wordt
met hulpmiddelen die hiervoor niet geschikt zijn.
..............................................................................................................................................
11. Lawaai
Bij riemen van chloropreen kan lawaai dat wordt veroorzaakt door een verkeerde
uitlijning van de poelies of een verkeerde riemspanning, eenvoudig worden
opgespoord door middel van de "waterspray-test". Hoe werkt dit? Vul een verstuiver
met water en benevel de geribde zijde van de lawaaierige chloropreenriem lichtjes
terwijl de motor draait. Als het lawaai gedurende enkele seconden afneemt, is er
waarschijnlijk een probleem met de uitlijning. Als de toonhoogte van het lawaai
gedurende enkele seconden toeneemt, is het probleem een te weinig opgespannen
riem.
Voor EPDM-riemen bestaat er geen dergelijke test. Als het lawaai tijdens stationair
draaien een "constant, ononderbroken ritme" is, zit het probleem waarschijnlijk in een
verkeerde uitlijning. Als het lawaai "onregelmatig" is, zit het probleem vermoedelijk
in de riemspanning.
In alle gevallen raadt Gates het gebruik van riemsprays af. Een spray kan de riem
stiller maken want de riem gaat stilletjes slippen, maar het riemmateriaal absorbeert
de spray en droogt het riboppervlak uit, waardoor het lawaai terugkeert. Bovendien
kan de spray het riemmateriaal aantasten. Een goede oplossing moet worden
voorzien om de basisoorzaak van het probleem te verhelpen. Meer details over de
diagnose van lawaaierige aandrijvingen vindt u op pagina 35 van deze handleiding.
..............................................................................................................................................
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12. Materiaalverlies – de nieuwe diagnosestandaard
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De Gates ABDS-slijtageindicator (Accessory Belt Drive System - Hulpaandrijfsysteem)
maakt het eenvoudiger om slijtage op EPDM-riemen en poelies te beoordelen en te
bepalen of een riem of poelie zoveel materiaal heeft verloren dat hij een negatieve
invloed op de prestaties heeft en dus moet worden vervangen. De tool is
gebruiksvriendelijk en laat u toe de slijtage snel te meten – zowel bij een
op de motor gemonteerde riem als bij een gedemonteerde riem.
ABDS-slijtageindicator (Zorg ervoor dat de motor uitgeschakeld is!)
Riem controleren in gemonteerde of gedemonteerde toestand:
Steek de slijtageindicator onder een recht gedeelte van de riem en plaats het
"BELT"-profiel in de groeven tussen de ribben van de riem. De tanden van de
indicator moeten perfect in het profiel van de ribben van de riem grijpen. Er mag
geen zijdelingse beweging van de indicator mogelijk zijn zonder hem uit de groeven
(A) te tillen. Als er zijdelingse beweging mogelijk is, dan is er te veel rubber van de
riem afgesleten en is er geen optimale krachtoverbrenging meer mogelijk (B).
Poelie controleren in gemonteerde of gedemonteerde toestand:
Steek het “PULLEY”-profiel van de slijtageindicator in de te controleren gegroefde
poelie. De tanden van de indicator moeten perfect in de poelie grijpen of slechts een
smalle, maar evenwijdige ruimte overlaten tussen de poelie en de tanden van de
indicator. Er mag geen zijdelingse beweging mogelijk zijn zonder de indicator uit de
groeven van de poelie (C) te tillen. Als er zijdelingse beweging mogelijk is of als de
ribben van de poelie afgerond zijn in plaats van recht, dan is er te veel metaal/
kunststof afgesleten. Een nieuwe riem die op een versleten poelie draait,
zal geen optimale grip hebben voor de krachtoverbrenging. Daardoor zal
de levensduur van de riem sterk afnemen (D).

BELT
A

PULLEY

BELT

✓

B

C

PULLEY

PULLE
BELT
Y

✗

BELT ✓

BELT

BELT

D

PULLEY

PULLEY

PULLEY

✗

..............................................................................................................................................
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De spanrol en meelooprol inspecteren
De meeste voertuigen met geribde riem maken gebruik van een automatische spanrol.
De spanrol oefent een constante druk uit op de riem en compenseert wijzigingen
in de riemlengte ten gevolge van slijtage of wijzigingen in de werkbelasting van de
hulpaandrijving. Deze automatische spanningscorrectie beperkt het onderhoud, want
de riem moet niet meer regelmatig worden opgespannen, omdat de juiste spanning
gedurende de volledige levensduur van de riem verzekerd is.
Oudere motoren zijn soms uitgerust met handmatige spansystemen, waarvoor
tussenkomst van een automonteur vereist is om de correcte installatiespanning
te bepalen en de spanning regelmatig bij te regelen.
Het grootste verschil tussen een automatische spanrol en een handmatig spansysteem
ligt in de aanwezigheid van een krachtige veer en een dempingsmechanisme in een klein,
busvormig huis, waarop een poelie bevestigd is. De poelie scharniert rond het veerhuis en
genereert een constante spanning op de riem.
Meelooprollen zijn vrijdraaiende wielen waarlangs de riem loopt om het riemtraject
te optimaliseren en het slaan van de riem te onderdrukken.
Het belang van een correcte riemspanning
Als de riemspanning te klein is, glijdt de riem door, wat lawaai, extreem hoge
temperaturen en vroegtijdige riemslijtage veroorzaakt, wat dan weer een slechte werking
van de accessoires met riemaandrijving tot gevolg heeft. Als de spanning te groot is, leidt
dit tot een te grote slijtage van de riem en van de accessoires met riemaandrijving.
Als vuistregel kunnen we stellen dat de vereiste spanning voor een nieuwe riem 10 kg/rib
bedraagt, terwijl dit voor een gebruikte riem 6 kg/rib moet zijn.
Problemen met de spanrol diagnosticeren
Spanrollen gaan, net zoals elk ander onderdeel, niet eeuwig mee. Het is moeilijk vast te
stellen of een spanrol weldra een probleem zal vertonen. Soms toont de spanrolpoelie
tekenen van slijtage, zoals schade aan het gedeelte waarin de riem op de poelie loopt, of
vet dat uit de lagerdichting lekt. De rest van de spanrol is verzegeld om vocht en vervuiling
buiten te houden, wat een visuele inspectie moeilijk en onbetrouwbaar maakt. Op pagina
21-25 vindt u de slijtagepatronen.
Wat u moet weten over het vervangen van spanrollen
Het is duidelijk dat een spanrol andere componenten zoals de alternator en de waterpomp
beschermt tegen nodeloze spanning en vroegtijdige defecten. Bovendien is een spanrol
een relatief goedkoop te vervangen onderdeel.
Telkens wanneer u een geribde riem vervangt, dient u dus ook de spanrol te vervangen.
Wanneer een spanrol het einde van zijn levensduur heeft bereikt, adviseert Gates
bovendien dat alle slijtagegevoelige onderdelen tegelijk worden vervangen om
de beste oplossing op lange termijn te verzekeren.
Gates DriveAlign® spanrollen zijn OE-equivalent of zelfs beter op het vlak
van prestaties en pasvorm!
Met Gates DriveAlign® spanrollen bent u verzekerd van prestaties en een pasvorm
die gelijk zijn aan of zelfs beter dan het origineel.
Alles wat u wilt weten over Gates DriveAlign® spanrollen vindt u op pagina 42-43.
Voor voertuigen die uitgerust zijn met handmatige spansystemen, biedt Gates de
handige STT-1 sonische riemspanningstester aan voor een correcte riemspanning,
zie pagina 49.
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Slijtagepatronen van spanrollen
De volgende symptomen geven aan dat een spanrol moet worden vervangen:
Bedien de spanrol over het volledige bewegingsbereik terwijl de motor
uitgeschakeld is.
..............................................................................................................................................
1. Roestlekken en barsten
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Symptomen: Roest lekt tussen de arm en de basis of drupt uit de spanrol. Controleer
de spanrol ook op barsten of schade aan de arm, de behuizing en de steun. Sommige
schades zijn alleen zichtbaar wanneer de spanrol gedemonteerd is.
Oorzaak: Lekkend roest of druppen wijst op slijtage van inwendige onderdelen. Barstschade
doet zich vooral voor aan de "aanslagen" en bevestigingsbouten van de spanrol.
Oplossing: Vervang de spanrol.
..............................................................................................................................................
2. Slijtage van de lager van de poelie

Symptomen: Terwijl de motor uitgeschakeld en de riem gedemonteerd is, draait u de
poelie handmatig. Als u lawaai, weerstand of ruwheid vaststelt, wijst dit waarschijnlijk
op slijtage van de lager van de poelie.
Oorzaak: Defect van lager en/of poelie.
Oplossing: Vervang de volledige spanrol. Vervang nooit een versleten poelie van een
gebruikte spanrol, maar vervang altijd de volledige spanrol, want het onderdeel zal anders
onvermijdelijk snel defect raken.
..............................................................................................................................................
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3. Slijtage van de poelie

Poelies zijn gemaakt van plastic, nylon of staal en hebben een vlak of gegroefd oppervlak.
Symptomen: Vlakke oppervlakken moeten effen zijn en mogen geen schilfers, barsten
en deuken vertonen. De oppervlakken moeten gelijk zijn zonder verhogingen of kanalen.
Gegroefde oppervlakken moeten vrij zijn van schilfers, barsten, deuken en vuil dat zich in
de groeven heeft vastgezet. De hoge punten van de groeven mogen niet afgesleten zijn
en moeten een gelijke hoogte hebben. De zijwanden van plastic poelies zijn voorzien
van vinnen, die niet gebarsten of gebroken mogen zijn.
Oorzaak: De riem is ingesleten in de poelie.
Oplossing: Vervang de volledige spanrol. Vervang nooit een versleten poelie van een
gebruikte spanrol, maar vervang altijd de volledige spanrol, want het onderdeel zal
anders snel falen.
..............................................................................................................................................
4. Verkeerde uitlijning van de spanrol

Symptomen: Abnormaal riemverloop op de spanrol.
Oorzaak: Gebogen of verkeerd uitgelijnde bevestigingssteun, verkeerde installatie van de
spanrol of corrosie/vervuiling tussen het montage- en het bevestigingsvlak van de spanrol.
Zelfs een geringe vervuiling leidt tot een sterke uitlijningsfout aan de spanrolpoelie.
Oplossing: Een verkeerde uitlijning kan gemakkelijk worden vastgesteld dankzij de Gates
DriveAlign® uitlijningslaser (zie ook pagina 49), waarmee u de twee meest voorkomende
soorten uitlijningsfouten kunt opsporen, zelfs in krappe motorruimtes. Indien de uitlijning
niet gecorrigeerd kan worden door reiniging of verbeterde plaatsing van de spanrol, dan
dient u de spanrol te vervangen.
..............................................................................................................................................
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5. De spanrol maakt lawaai
Symptomen: Geknars en gerammel in de spanrol.
Oorzaak: Defect van lagers of scharnierpunt leidt tot overmatig lawaai.
Oplossing: Vervang de spanrol.
Meer details over de diagnose van lawaaierige aandrijvingen vindt u op pagina 35
van deze handleiding.
..............................................................................................................................................
6. Verkeerde uitlijning van de spanrolarm
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Symptomen: Abnormaal verloop van de riem op de spanrol. Glanzende, gladde
stroken of groeven in de behuizing of de arm van de spanrol.
Oorzaak: Contact van metaal op metaal tussen arm en veerhuis.
Oplossing: Als er duidelijk een uitlijningsprobleem is met de spanrolarm,
is de scharnierbus versleten en moet de spanrol vervangen worden.
..............................................................................................................................................
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7. Overmatig trillen van de spanrolarm

Symptomen: De spanrolarm beweegt sterk heen en weer tijdens de werking.
Oorzaak: Bij grote heen en weer bewegingen of constante trillingen is het
dempingssysteem of de veer de meest waarschijnlijke oorzaak. Overmatig
trillen van de spanrol heeft een negatieve invloed op de levensduur van de spanrol,
de riem en de lagers. Een andere mogelijke oorzaak kan een probleem met
de torsietrillingsdemper of de alternatorvrijlooppoelie zijn (zie pagina 27 en 32).
Oplossing: Als sterke trillingen worden vastgesteld, dient u de spanrol te vervangen.
Schenk ook altijd aandacht aan de toestand van de torsietrillingsdemper en
de alternatorvrijlooppoelie.
..............................................................................................................................................
8. Klemmende of schurende beweging van de spanrolarm

Symptomen: Beweeg de spanrol (terwijl ze op de motor gemonteerd is) over het
volledige bewegingsbereik (van aanslag tot aanslag) door met een sleutel torsiekracht
uit te oefenen op de arm. De spanrolarm moet vlot en vrij bewegen.
Oplossing: Als u vaststelt dat de spanrolarm klemt, plakt of schuurt, moet de
spanrolarm worden vervangen.
Opmerking: De positie van de sleutel is afhankelijk van het spanroltype (uiteinde
van de spanrol, gat in de spanrol...). Plaats de sleutel op dezelfde manier als bij
het installeren van de spanrol.
..............................................................................................................................................
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9. Verlies van veerkracht

Symptomen: Beweeg de spanrolarm (terwijl de spanrol op de motor gemonteerd
is) over het volledige bewegingsbereik met behulp van een sleutel. Er moet
weerstand zijn tegen deze beweging. Als u geen weerstand voelt, heeft de veer
haar kracht verloren. Andere indicaties zijn gepiep van de riem doordat hij doorslipt,
of verlies van aandrijfkracht bij van een component met riemaandrijving.
Oplossing: In elk van deze gevallen dient u de spanrol te vervangen.
Opmerking: De positie van de sleutel is afhankelijk van het spanroltype (uiteinde van
spanrol, gat in spanrol...). Plaats de sleutel op dezelfde manier als bij het installeren
van de spanrol.
..............................................................................................................................................
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De poelies inspecteren
Poelies zijn gevoelig voor schade en slijtage en moeten ook regelmatig geïnspecteerd
worden, zeker wanneer een nieuwe riem wordt geïnstalleerd.
Het meest voorkomende probleem met poelies is een verkeerde uitlijning, wat
ook de meest voorkomende oorzaak is van vroegtijdige riemdefecten. Een verkeerde
riemspanning is de tweede meest voorkomende oorzaak.
Het belang van een correcte uitlijning van de poelies
De uitlijningsfout kan zich op twee manieren manifesteren: evenwijdige en
hoekvormige afwijking. Een evenwijdige uitlijningsfout verwijst naar poelies die zich
buiten het vlak van andere poelies in het aandrijfsysteem bevinden, maar waarvan
de assen parallel blijven met de andere componenten. Een goede positionering
van een poelie op een as zorgt ervoor dat alle poelies in hetzelfde vlak liggen.
Een hoekvormige uitlijningsfout heeft betrekking op poelies binnen hetzelfde
aandrijvingsvlak, die gekanteld staan omdat hun assen niet evenwijdig lopen.
Een combinatie van beide uitlijningsfouten is ook mogelijk. Mogelijke oorzaken van
uitlijningsproblemen zijn ontwerpfouten, slijtage van onderdelen, verkeerde installatie
van de onderdelen en een te grote spanning, waardoor de poelielagering kantelt en
uiteindelijk breekt.
Beide uitlijningsproblemen kunnen gevolgen hebben voor het riemtraject en leiden
tot overmatige slijtage, lawaai en rieminstabiliteit. Een verkeerde uitlijning van
slechts enkele graden kan de werkingstemperatuur van de riem met 15°C verhogen,
waardoor de levensduur van de riem met 75% kan afnemen.
Wanneer uitlijningsfouten niet verholpen worden, moet de klant terugkeren omdat dit
als een riemprobleem wordt beschouwd. De verkeerde uitlijning moet dus worden
opgespoord en verholpen voor een nieuwe riem wordt gemonteerd.

Evenwijdige afwijking

Hoekvormige afwijking

Als een verkeerde uitlijning het probleem is, kunt u de situatie snel
evalueren en corrigeren met de Gates DriveAlign® uitlijningslaser!
Meer informatie over de Gates DriveAlign® uitlijningslaser vindt u op pagina 49.

27

Speciaal type poelie: de torsietrillingsdemper inspecteren
Autobouwers proberen motoren kleiner en lichter te maken door compactere en
lichtere componenten te gebruiken. Anderzijds hebben moderne motoren ook meer
vermogen. Meer vermogen betekent meer belasting van de lichtere componenten,
wat trillingen veroorzaakt.
Om dit probleem aan te pakken, hebben een aantal autobouwers de klassieke
krukaspoelies vervangen door torsietrillingsdempers. Torsietrillingsdempers zijn
krukaspoelies met een rubberen dempingselement tussen twee metalen delen,
die trillingen van de krukas absorberen en algemeen lawaai, trillingen en gekras
te beperken.
Een versleten torsietrillingsdemper identificeren
Na verloop van tijd hebben extreme werkomstandigheden onvermijdelijk gevolgen
voor de torsietrillingsdemper en raakt hij versleten gezien het materiaal van zijn
dempingselement (rubber) en zijn doel (constant dempen van trillingen).
De torsietrillingsdemper kan breken; vervorming, slijtage en verharding kunnen
optreden; het rubber kan loskomen, barsten, vastraken tussen de poelies of
verslijten; de buitenste ring kan beginnen slippen en zich zelfs afscheiden van
de rest, of de demper kan volledig van de motor afkomen.
Op pagina 28-31 vindt u de slijtagepatronen.
Wat u moet weten over het vervangen van torsietrillingsdempers
Een versleten torsietrillingsdemper kan trillingen niet meer goed dempen.
Wanneer de trillingen niet onder controle gehouden worden, kunnen de overige
onderdelen in de aandrijving aangetast worden. Daarom is het belangrijk dat de
torsietrillingsdemper bij elke servicebeurt wordt gecontroleerd.
Vervanging is nodig wanneer het dempingselement omwille van slijtage niet langer
in staat is de trillingen te reduceren.
Wanneer een torsietrillingsdemper het einde van zijn levensduur heeft bereikt,
adviseert Gates bovendien alle slijtagegevoelige onderdelen tegelijk te vervangen
om de beste oplossing op lange termijn te verzekeren.
Vertrouw op Gates voor een torsietrillingsdemper die perfect past en werkt
zoals het origineel!
Als volledige systeemleverancier biedt Gates een ruim assortiment
DriveAlign® torsietrillingsdempers aan, die equivalent zijn aan die van de
eerstemontagemarkt, perfect passen op de toepassing en alle belangrijkste
modellen in de markt dekken.
Meer informatie over Gates DriveAlign® torsietrillingsdempers vindt u op
pagina 44-45
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Slijtagepatronen van torsietrillingsdempers
Bij het inspecteren van torsietrillingsdempers dient u zorgvuldig te werk te gaan,
want de schade is niet altijd duidelijk.
..............................................................................................................................................
1. Microbarsten in het rubberen dempingselement

Symptomen: Er zitten fijne barsten in het rubber.
Oorzaak: Verharding van het oppervlak door veroudering, wat uiteindelijk tot
een defect van de demper leidt. Naarmate rubber veroudert, nemen de fysieke
en chemische eigenschappen af door blootstelling aan lucht, hitte en andere
omgevingsfactoren. Het rubber verliest zijn elasticiteit en wordt hard, wat tot
microbarsten leidt.
Oplossing: Vervang de torsietrillingsdemper.
Opmerking: Barsten in een hoek van 45° wijzen typisch op slijtage door te veel
stationair draaien van de motor.
..............................................................................................................................................
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2. Vervorming van het rubberen dempingselement

Symptomen: De rubberen ring is duidelijk vervormd. De vervorming wordt eerst
zichtbaar aan de achterzijde van de demper. Dit soort schade wordt tijdens inspecties
vaak uit het oog verloren, omdat de poelie zelf vaak niet wordt gedemonteerd voor de
visuele inspectie en alleen de voorzijde wordt onderzocht.
Oorzaak: De achterzijde van de demper bevindt zich dichter bij de motor en staat dus
meer bloot aan hitte en vervuiling.
Oplossing: Vervang de torsietrillingsdemper.
..............................................................................................................................................
3. Rubber komt los

Symptomen: Het rubber komt los en raakt vastgeklemd tussen de poelies en de riem.
Oorzaak: De extreme werkomstandigheden (trillingen, schokken, hitte en vervuiling)
hebben onvermijdelijk invloed op de torsietrilllingsdemper. Na verloop van tijd komt
het rubber los: niet alleen binnen het rubber zelf maar ook ten opzichte
van het metaal.
Oplossing: Vervang de torsietrillingsdemper.
..............................................................................................................................................
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4. Beschadigde sleuven

Alleen voor torsietrillingsdempers met slijtageindicator, die een controle toelaat van
de verplaatsing van het rubber ten opzichte van de poelie.
Symptomen: Duidelijke contactmerktekens in de sleuf.
Oorzaak: Als de torsietrillingsdemper versleten is, dan slaat de metalen indicatorpin
herhaaldelijk tegen de sleuf, wat duidelijke contactmerktekens achterlaat.
Oplossing: Vervang de torsietrillingsdemper.
..............................................................................................................................................
5. Beschadigde bussen

Symptomen: Gebarsten of gespleten bussen die tot sterke trillingen leiden.
Oorzaak: Verkeerde aanhaalmomenten bij installatie.
Oplossing: Vervang de torsietrillingsdemper.
Opmerking: Voor elk model zijn exacte aanhaalmomenten vereist.
..............................................................................................................................................
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6. Totaal defect

Symptomen: De torsietrillingsdemper valt fysiek uit elkaar. Hij kan ook volledig
loskomen van de motor, wat leidt tot een onmiddelijk defect en bijkomende schade.
Oorzaak: Te veel trillingen wegens gebrekkig onderhoud.
Oplossing: Vervang de torsietrillingsdemper en controleer ook alle andere
componenten op eventuele schade. Controleer of de trillingen van de motor binnen
de tolerantie liggen. Controleer de goede werking van het dubbelmassa vliegwiel en
van de alternatorvrijlooppoelie zorgvuldig.
Opmerking: Een versleten vliegwiel kan ook schade veroorzaken aan het
hulpaandrijfsysteem!
..............................................................................................................................................
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Speciaal type poelie: De alternatorvrijlooppoelie inspecteren
Stoelverwarming, airco en tal van andere accessoires worden elektrisch aangedreven.
Daarom gebruiken automobielfabrikanten steeds zwaardere alternatoren, wat gevolgen
heeft voor de riemprestaties tijdens het vertragen van de motor.
Om dit probleem aan te pakken, hebben aandrijfspecialisten de alternatorvrijlooppoelie
ontwikkeld. In tegenstelling tot een klassieke vaste alternatorpoelie kan de alternator
“free-wheelen” of “sneller blijven lopen” telkens wanneer de motor vertraagt; tegelijk
worden ook de trillingen aan de alternator gedempt. Alternatorvrijlooppoelies bestaan
in twee types: éénrichtingskoppelingen (OWC) draaien vrij in de ene richting en blokkeren
onmiddellijk in de andere richting; alternatorvrijloopontkoppelpoelies (OAD) draaien vrij in
de ene richting en laten een kleine rotatie in de andere richting toe.
Omdat de verschillende soorten alternatorpoelies niet onderling verwisselbaar zijn,
is het zeer belangrijk dat alleen het poelietype wordt gebruikt waarmee het voertuig
oorspronkelijk was uitgerust. De alternatorpoelie maakt deel uit van een volledig
aandrijfsysteem, waarin alle onderdelen op elkaar afgestemd zijn voor een perfecte
samenwerking. Wanneer één onderdeel van het systeem wordt vervangen door een
niet-origineel onderdeel, wordt de afstelling van de aandrijving verstoord. Dit leidt tot
grote slijtage van alle componenten en een vroegtijdig falen van de alternatorpoelie,
omdat deze niet ontworpen was voor dergelijke aandrijfbelastingen en trillingen. Als dus
een vaste poelie vereist is, OWC of OAD, dient in elk geval het specifiek voor het voertuig
voorgeschreven onderdeel te worden gemonteerd (tenzij in uitzonderlijke gevallen expliciet
anders vermeld door Gates of op eerstemontageniveau).
Bij de klassieke vaste alternatorpoelies wordt aanbevolen alleen tot vervanging over
te gaan bij beschadiging of slijtage, niet in het kader van het preventief onderhoud.
Een versleten alternatorvrijlooppoelie identificeren
Slijtage heeft niet alleen invloed op de geribde riem, de spanrol, de meelooprol en de
torsietrillingsdemper, maar ook op de alternatorvrijlooppoelie. Net zoals elk ander
onderdeel gaan alternatorvrijlooppoelies niet eeuwig mee en moeten monteurs ze steeds
vaker vervangen. Een defect van de poelie, slijtage van de binnenveer en een gebrekkige
werking van het vrijloopmechanisme kunnen zich voordoen. Op pagina 33-34 vindt u de
slijtagepatronen.
Wat u moet weten over het vervangen van alternatorvrijlooppoelies
Een beschadigde alternatorvrijlooppoelie kan trillingen niet efficiënt dempen
en vermogen niet goed overdragen naar de alternator, wat gevolgen kan hebben
voor de door de motor aangedreven accessoires. Daarom is het belangrijk dat de
alternatorvrijlooppoelie bij elke servicebeurt wordt gecontroleerd.
Vervanging is vereist wanneer de alternatorvrijlooppoelie een van de duidelijke
slijtagetekenen vertoont.
Wanneer een alternatorvrijlooppoelie het einde van zijn levensduur heeft bereikt, adviseert
Gates bovendien dat alle slijtagegevoelige onderdelen tegelijk worden vervangen om de
beste oplossing op lange termijn te verzekeren.
Het is ook belangrijk dat de alternatorvrijlooppoelie wordt vervangen bij installatie van een
nieuwe alternator.
Gates DriveAlign® alternatorvrijlooppoelies zijn het originele onderdeel dat
u nodig heeft! Ze zijn gelijk aan het onderdeel dat door de originele fabrikant
werd gemonteerd.
Door de toevoeging van DriveAlign® alternatorvrijllooppoelies aan het assortiment,
biedt Gates aan de vervangmarkt alle serviceonderdelen aan voor een volledig
onderhoud van de hulpaandrijving.
Meer informatie over de Gates DriveAlign® alternatorvrijlooppoelies vindt u op
pagina 46-47.
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Slijtagepatronen van alternatorvrijlooppoelies
Bij het inspecteren van alternatorvrijlooppoelies dient men zeer zorgvuldig
te werk te gaan, want ze verslijten wel degelijk, maar dit is niet altijd zichtbaar
met het blote oog.
..............................................................................................................................................
Test op de auto
Voer deze test uit op de auto om na te gaan of een alternatorvrijlooppoelie op het punt
staat stuk te gaan:
›

Laat de motor stationair draaien en controleer de beweging van de riemspanrol.
Als er te veel beweging is, kan dit een eerste aanduiding zijn dat de
alternatorvrijlooppoelie versleten is.

›

Verhoog het motortoerental tot ongeveer 2.000-2.500 omwentelingen per minuut.
Schakel de motor dan uit en luister naar een zoemend geluid van de alternator.
Als u een kort zoemend geluid hoort (1 tot 5 seconden), kan de lager van de poelie
versleten zijn en moet de alternatorvrijlooppoelie mogelijk vervangen worden.

›

Een kort piepgeluid bij het starten of stilleggen van de motor wordt heel
waarschijnlijk veroorzaakt door een versleten alternatorvrijlooppoelie.
Een versleten alternatorvrijlooppoelie blokkeert vaak en fungeert als een
vaste poelie. Daardoor gaat de riem over het oppervlak van de poelie slippen
bij snelheidsschommelingen van de riem en de alternator.

..............................................................................................................................................
Test buiten de auto
Als een van de onderstaande tests een negatief resultaat oplevert, dan moet de
alternatorvrijlooppoelie direct vervangen worden:
Test 1

1. Houd de binnenring vast.
2. Probeer de buitenring in dezelfde richting te draaien als de richting waarin de
riem zou draaien.
3. De buitenring mag niet bewegen. Als hij toch beweegt, dient u de
alternatorvrijlooppoelie te vervangen.
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Test 2

1. Houd de binnenring vast.
2. Draai de buitenring in de tegenovergestelde richting van de richting waarin de
riem zou draaien.
3. De buitenring moet draaien. Als dit niet het geval is, dient u de
alternatorvrijlooppoelie te vervangen.

Speciale test voor alternatorvrijloopontkoppoelies
OAD’s hebben een bijkomende functionaliteit en moeten speciaal getest worden.
OAD’s moeten een vloeiend veergevoel hebben in de aandrijfrichting en vrij draaien
in de tegenovergestelde richting. Als dit niet het geval is, moet de OAD worden
vervangen.
Opmerking: De binnenveer is sterk en er is een sleutel en speciaal gereedschap
vereist om de juiste diagnose te stellen aan de poelie.
..............................................................................................................................................
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SPECIAAL GEVAL: DIAGNOSE STELLEN BIJ EEN LAWAAIERIGE
AANDRIJVING
Wanneer de eigenaar van de auto klaagt dat er veel lawaai onder de motorkap te
horen is, moet het soort lawaai bepaald worden alsook wanneer dit lawaai zich
voordoet. Een oplossing voor een lawaaiprobleem door een verkeerde uitlijning van
de poelies, zal waarschijnlijk geen hulp bieden voor een probleem met sliplawaai ten
gevolge van onvoldoende spanning.
In elk geval wijst een lawaaierige aandrijving op een storing en moeten de juiste
maatregelen worden genomen om het probleem te verhelpen.

Om lawaaisymptomen nauwkeurig te controleren, moet het systeem worden belast:
›

Airco en ventilator op volle kracht

›

Lichten aan

›

Wielen 3/4 naar links of naar rechts gedraaid

›

Ontdooisysteem aan

Lawaai van de riem
Een piepend lawaai waarvan de frequentie toeneemt naarmate het motortoerental
stijgt, kan te wijten zijn aan riemtrilling ten gevolge van slecht uitgelijnde poelies
– de belangrijkste oorzaak van riemlawaai. Wanneer een verkeerd uitgelijnd gedeelte
van de geribde riem in de groeven van een poelie binnengaat, wordt eerst contact
gemaakt met slechts één zijde van de groef. Hoe groter de hoek van de uitlijningsfout,
hoe sterker de riemribben radiaal schuiven terwijl de riem in de poelie zit, wat tot
wrijvingstrillingen of gepiep leidt.
Een hoog jankend lawaai bij vertrek vanuit stilstand, wijst meestal op een gebrekkige
spanning – de tweede meest voorkomende oorzaak van riemlawaai. Als een riem
niet goed opgespannen is, slipt hij door, de zijwanden slijten glad af en de riem wordt
uiteindelijk hard door “warmteveroudering”, een proces dat ook wel verglazing wordt
genoemd. Hoe meer het riemoppervlak verglaasd is, hoe groter het risico dat er een
jankend lawaai optreedt.
Een steentje of een ander vreemd voorwerp kan ook in de riem vastgeklemd zitten,
wat leidt tot kloppend, tikkend of schurend lawaai.

Lawaai van de spanrol
Een knarsend of ratelend geluid van de spanrol wijst op slijtage van de inwendige
componenten van de spanrol en geeft aan dat de spanrol binnenkort stuk zal gaan.

Lawaai van de poelie
Een schurend geluid kan ook het gevolg zijn van beschadigde lagers in een poelie.
Lagerschade kan vaak worden opgespoord omdat het schurend geluid toeneemt
naarmate het motortoerental toeneemt. Om het lawaai te lokaliseren: schakel de
motor uit, demonteer de riem, draai alle poelies met de hand en ga na of ze moeilijk
draaien, ruw aanvoelen of ratelen.
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GATES LEVERT ALLE SERVICEONDERDELEN VOOR
HULPAANDRIJFSYSTEMEN
Wat is er nodig om een motor optimaal te laten draaien? Riemen, spanrollen,
meelooprollen en poelies die vloeiend samenwerken.
Het is dan ook geen toeval dat Gates topleverancier is van serviceonderdelen voor
hulpaandrijvingen. Gates produceert tegelijk riemen, spanrollen, meelooprollen en
poelies, zodat alle producten perfect samenwerken op de riemaandrijving. Deze
universele benadering staat garant voor probleemloze motorprestaties.
Gates biedt een grote meerwaarde door middel van superieure, betrouwbare
producten, een volledige service, precisietools en grondige, gespecialiseerde opleiding.
Gates heeft alles wat u nodig heeft om uw werk probleemloos uit te voeren.

Gates levert riemaandrijfcomponenten van topkwaliteit om de auto van uw
klanten te onderhouden. Elk product wordt ondersteund door een actuele
catalogus, technische ondersteuning en opleidingsprogramma’s die u overal
kunt volgen!
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Gates Micro-V® Horizon™ geribde riemen
laten hulpaandrijfsystemen weer als nieuw draaien
Geribde riemen moeten flexibel genoeg zijn om vlot vermogen over te dragen rond
kleinere poelies die met duizenden omwentelingen per minuut draaien. Ze moeten
structureel in staat zijn om hoge belastingen onder de juiste spanning te verwerken.
Bovendien moeten ze bestand zijn tegen extreme koude en hitte zonder hun
structurele integriteit te verliezen en ze moeten probleemloos blijven werken
terwijl ze in contact komen met vuil, vet, olie...
De nieuwe Gates Micro-V® Horizon™ is een uitmuntend technologisch ontwerp en
de meest geavanceerde geribde riem ooit gemaakt, in alle opzichten beter dan de
concurrentie. Dankzij zijn stille werking, grote stabiliteit en ongeëvenaarde flexibiliteit
is de Micro-V® Horizon™ riem dé keuze van zowel de eerstemontagefabrikanten als de
vervangmarkt.
Feiten over Gates Micro-V® Horizon™ riemen
Gates is de enige fabrikant die uitsluitend EPDM gebruikt voor het volledige
assortiment geribde riemen. Gates EPDM Micro-V® Horizon™ riemen zijn uitstekend
bestand tegen slijtage, ze helpen om instabiliteit bij oudere systemen te corrigeren
door uitlijningsfouten door versleten componentlagers te minimaliseren. Ze bieden
een spectaculaire weerstand tegen buigvermoeidheid en hoge en lage temperaturen,
en ze vertonen optimale belastingskarakteristieken.
Bij Gates weten we dat onze Micro-V® Horizon™ de beste is. Wij geloven écht
in de kwaliteit van onze producten en hun effectiviteit om de prestaties in de auto
te verbeteren. De Micro-V® Horizon™ is stil, efficiënt en biedt optimale prestaties
in elke auto.
De waarheid over de lengte van geribde riemen
Er zijn minstens 1.575 verschillende OE-lengtes. Het heeft geen zin geribde
riemen aan te bieden die tot op de mm nauwkeurig beantwoorden aan
de OEM-specificaties. In de eerste plaats zijn toleranties heel normaal binnen
OE-riemen. De riem wordt na verloop van tijd langer ten gevolge van slijtage en rek.
Kleine lengteverschillen hebben nooit gevolgen voor de prestaties van de riem.
Het is een misvatting dat kleine lengteverschillen tot riemdefecten kunnen leiden.
De echte oorzaken van problemen met de riemen zijn – zoals beschreven in de vorige
hoofdstukken – een verkeerde riemspanning, een verkeerde uitlijning en schade aan
andere componenten van de riemaandrijving. Ten tweede leidt dit tot een
onaanvaardbaar assortiment riemen voor distributie op de vervangmarkt,
wat niet winstgevend en zeker niet efficiënt is.
De correcte oplossing voor het dilemma van de lengte van de geribde riem is
consolidering. Consolidering is noodzakelijk om enorme voorraden met te veel
referenties te vermijden. Door het aantal referenties nauwkeurig in evenwicht te
brengen met de behoeften van de markt, spaart het Gates-consolidatieprincipe
ruimte en vermijdt het nodeloze investeringen in voorraad. Het Gates
Micro-V® Horizon™ riemassortiment is het meest uitgekiende op de markt
en dekt meer dan 98% van het Europese wagenpark. Bovendien bedraagt de
standaardtolerantie voor OE-riemen ± 5 mm. Het Gates Micro-V® Horizon™
assortiment werkt met kleinere toleranties en overtreft dus de OE-tolerantievereisten,
wat een perfecte pasvorm verzekert.

Het Gates-consolidatieprincipe waarborgt dat u meer dan 98% van het
wagenpark kunt dekken en toch de voorraadkosten laag kunt houden!
Gates biedt een perfect gebalanceerd assortiment aan, dat algemeen
gerespecteerd is en geen technische compromissen toelaat.
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De voordelen van Gates Micro-V® Horizon™ riemen:
›

Met dezelfde hoogwaardige materialen vervaardigd als de riemen van de
eerstemontagefabrikanten

›

Zeker net zo goed of beter dan originele riemen

›

Grootste dekking van het wagenpark (meer dan 98%)

›

Beklede achterzijde voor een hoge slijtageweerstand

›

Polyester trekkoorden voor optimale belastbaarheid en minimale rek bij hogere
spanningen

›

Met vezels versterkte EPDM-samenstelling voor een optimale bestendigheid tegen
hoge/lage temperaturen, slijtage, rafelen, oliedruppels en ozon, en een verbeterde
wrijvingscoëfficiënt

›

Laag riemprofiel voor uitstekende flexibiliteit, meer stabiliteit en minder slippen

›

Optimaal bestand tegen trillingen en geluid

›

Stille werking

›

Op grootte gebaseerd nummersysteem

Speciale opmerking: Micro-V® Horizon™ Stretch Fit™ geribde riemen
Autofabrikanten brengen automodellen op de markt die niet uitgerust zijn met
een spanrol. Voor deze speciale hulpaandrijvingen heeft Gates het ideale antwoord
in de vorm van zijn Micro-V® Horizon™ Stretch Fit™ riemenaanbod. Wanneer
Micro-V® Horizon™ Stretch Fit™ geribde riemen over de poelies gespannen worden,
nemen ze een spanning aan die volstaat om gedurende een langere periode een
efficiënte krachtoverbrenging te waarborgen, die toch laag genoeg is om een
gemakkelijke installatie toe te laten en defecten aan de onderdelen te voorkomen.
Hoewel voor deze zelfopspannende riem geen spanrol vereist is, stellen we heel
uitzonderlijk vast dat een voertuig uitgerust is met een Micro-V® Horizon™ Stretch Fit™
riem en een spanrol. Controleer altijd of u de correcte riem heeft door de toepassingen
in de Gates catalogi te controleren.
Een Micro-V® Horizon™ Stretch Fit™ riem moet, net als elke andere elastische riem, met
de juiste tool bevestigd worden. Gates heeft herbruikbare Stretch Fit™ montagetools
ontwikkeld, die de monteur alles bieden wat hij nodig heeft voor een perfecte montage.
Om een nog vollediger service aan te bieden, heeft Gates specifieke installatieinstructies opgesteld voor elke Micro-V® Horizon™ Stretch Fit™ riem. Deze instructies
zijn afgedrukt op de binnenkant van de verpakking en verwijzen naar de juiste
Stretch Fit™ tool.
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Richtlijnen om riemen te vervangen
Let op! Dit zijn slechts algemene richtlijnen. Raadpleeg altijd de aanbevolen
procedures van de autofabrikant om geribde riemen te vervangen, op te spannen en
te onderhouden. Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel of
beschadiging aan eigendommen. Gates wijst alle aansprakelijkheid af voor schade
wanneer deze instructies niet opgevolgd werden.
..............................................................................................................................................
STAP 1 – Veiligheid eerst
Eerst en vooral, voor uw eigen veiligheid, ontkoppel de accu en haal de handrem aan.
..............................................................................................................................................
STAP 2 – Maak een tekening of foto van het riemtraject
Voor u de oude geribde riem verwijdert, bekijkt u het riemtraject onder de motorkap
en in de motorruimte. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het specifieke systeem
of raadpleeg de Gates catalogus voor aandrijfsystemen (ref. E/70107),
hoofdstuk “Routeschema’s”.
..............................................................................................................................................
STAP 3 – Spanning opheffen
Zodra de riem niet meer aangespannen is, kan hij gemakkelijk van de poelies
verwijderd worden.
Heel wat nieuwe auto’s gebruiken een automatische spanrol waardoor het onderhoud
een stuk eenvoudiger wordt. Gebruik een ringsleutel of een steeksleutel om de
spanning te verminderen en blokkeer de spanrol in teruggetrokken positie.
Andere auto’s gebruiken spanrollen of onderdelen die manueel moeten worden
geblokkeerd om de juiste spanning te verkrijgen. Dat zijn aandrijvingen met manueel
regelbare spanning. Om de riem te verwijderen, heft u de spanning op.
..............................................................................................................................................
STAP 4 – Controleer de riem, spanrol, meelooprol en poelies op slijtage en vuil
Terwijl de riem van de aandrijving gedemonteerd is, controleert u de riem, spanrol,
meelooprol en poelies op tekenen van slijtage – zoals eerder in deze handleiding
werd beschreven. Controleer of de spanrol in perfecte staat verkeert en of de nieuwe
riem correct over de poelies loopt.
..............................................................................................................................................
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STAP 5 – Controleer de uitlijning
Voor u een nieuwe riem installeert, controleert u of de poelies goed uitgelijnd zijn,
want dit is een uiterst cruciale factor voor geribde riemen (zie ook pagina 26). Een
verkeerde uitlijning veroorzaakt ernstige slijtage en schade aan de riem. Dit kan ook
tot lawaai leiden of de riem in de distributieriemaandrijving trekken. Een verkeerde
uitlijning is vaak te wijten aan niet-evenwijdige assen op aandrijfonderdelen of aan
een verkeerde montage van de poelies op de assen. Is de verkeerde uitlijning een
gevolg van niet-evenwijdige assen, dan kan dit te wijten zijn aan een beschadigde
bevestiging van een onderdeel van de hulpaandrijving. Vervang de bevestiging
indien nodig.
De poelie kan te ver naar voor of naar achter op de as gemonteerd zijn. In dit
geval dient u metalen ringetjes toe te voegen of te verwijderen om de poelie of
het onderdeel van de hulpaandrijving te verplaatsen.
Een verkeerde uitlijning kan nu gemakkelijk worden vastgesteld dankzij de
Gates DriveAlign® uitlijningslaser (zie ook pagina 49) waarmee u de twee meest
voorkomende soorten van verkeerde uitlijning kunt opsporen, zelfs in de krappe
omgeving van de motorruimte.
..............................................................................................................................................
STAP 6 – Installeer een nieuwe Gates Micro-V® Horizon™ riem
Nadat u de volledige aandrijving grondig heeft onderzocht en indien nodig versleten
onderdelen heeft vervangen, kunt u de riem monteren. Volg daarbij de tekening
of de foto die de exacte loop van de riem weergeeft (zie Gates catalogus voor
aandrijfsystemen ref. E/70107). Breng de ribben zorgvuldig op één lijn met de
groeven van de poelie en controleer of de riem recht op elke poelie ligt. Kan u de
poelie niet zien, voel dan of de riem correct is gemonteerd. Een slecht gemonteerde
riem kruipt langs de rand van de poelie omhoog en verspringt in de groeven waardoor
hij ernstige schade oploopt.
..............................................................................................................................................
STAP 7 – Span de riem correct aan
Als de aandrijving een automatische spanrol heeft, zet de spanrol dan langzaam
los totdat de riem automatisch de juiste spanning aanneemt. Als het voertuig een
handmatig spansysteem heeft, moet u zelf de riem zorgvuldig aanspannen. U
kunt de juiste spanning heel eenvoudig instellen met de Gates STT-1 sonische
spanningstester (zie ook pagina 49). De STT-1 maakt de spanningsmeting
eenvoudig en uiterst nauwkeurig. Het is belangrijk dat u de installatiespanning van
de riem meet voor u de motor laat draaien. Nadat u de nieuwe riem correct heeft
gemonteerd, gebruikt u de STT-1 om na te gaan of de spanning OK, te hoog of te laag
is. Indien nodig past u de spanning aan en voert u de meting opnieuw uit. Als de
installatiespanning in orde is, start u de motor en laat u hem enkele minuten draaien
om zeker te zijn dat de riem goed werkt en de spanning gelijkmatig over de hele
lengte van de riem wordt verdeeld. Na een testwerking van de aandrijving dient de
installatiespanning niet opnieuw te worden gemeten en aangepast.
..............................................................................................................................................
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Gates DriveAlign® spanrollen
passen en presteren zoals het origineel
De meeste voertuigen met geribde riem maken gebruik van een automatische
spanrol. De spanning wordt geleverd door een krachtige veer, die in een kleine
busvormige behuizing zit, waarop een poelie is bevestigd. De poelie scharniert rond
het veerhuis en genereert een constante spanning op de riem. Automatische
riemspanrollen zijn om verschillende redenen in de riemaandrijving geïntegreerd:
-

De juiste spanning wordt aangehouden gedurende de volledige levensduur
van de riem.

-

De riem gaat langer mee want hij blijft in alle omstandigheden op de ideale
spanning.

-

Er is geen zeer hoge spanning vereist bij het begin om spanningsverlies tijdens
het gebruik te compenseren – waardoor de accessoires langer meegaan.

Gates biedt ook handmatige spansystemen aan voor oudere voertuigen, zodat u
aan alle wensen kunt voldoen. Bij dergelijke spanrollen is tussenkomst van een
automonteur vereist om de correcte installatiespanning te bepalen en om de
spanning regelmatig bij te regelen.
Feiten over Gates DriveAlign® spanrollen
Met Gates DriveAlign® spanrollen bent u verzekerd van prestaties die gelijk zijn aan
of zelfs beter dan het origineel. Het is zelfs zo dat de Gates-ingenieurs de fouten
analyseren van de originele onderdelen en op basis daarvan de nodige aanpassingen
aanbrengen om de prestaties te verbeteren.
Bovendien zijn we een van de grootste fabrikanten van spanrollen voor
hulpaandrijfsystemen in Europa.
Enkele voordelen van de Gates DriveAlign® automatische spanrollen:
•

Speciaal dempingsmechanisme – Voor een langere levensduur van de riem
en de spanrol
Het dempingsmechanisme bevordert de levensduur van een spanrol en
de goede werking van de aandrijving in haar geheel. Gates DriveAlign®
spanrollen beschikken over een dempingsmechanisme dat gemaakt is van een
hightech-composietmateriaal. We beschikken over alle technologie voor een
asymmetrische dempingsfunctie. We kunnen de dempingskracht dus optimaal
regelen, ongeacht in welke richting de spanrol draait en op een manier die met
andere spansystemen gewoon onmogelijk is. Een demper werkt in feite zoals
een schokdemper in het ophangingssysteem van een auto. De demper beperkt
de beweging van de spanrol en minimaliseert trillingen en lawaai.

•

Gepatenteerde ronde veer – Torsieveer uit chroom-silicone voor minder
buigvermoeidheid dan bij vlakke veren
Automatische spanrollen van Gates maken gebruik van een gepatenteerde ronde
veer, die sterker is en beter bestand is tegen vervuiling dan platte veren. De van
chroom-silicone gemaakte veerspiralen wrijven niet tegen elkaar en zijn dus
geluidsarm. En dankzij hun zorgvuldig ontwerp zijn ze ook minder vatbaar
voor buigvermoeidheid.

•

Gepatenteerd busontwerp – Beperkt slijtage en verzekert een goede uitlijning
gedurende de volledige levensduur van de spanrol

•

Unieke afdichting – Voorkomt vervuiling van de interne onderdelen voor een
maximale duurzaamheid en levensduur

•

CAD-componentontwerp – Voor minimaal gewicht en maximale sterkte
en duurzaamheid
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•

Poelie – Voor minder oppervlakteslijtage

•

Precisielagers – Hoogwaardige lagers minimaliseren wrijving waardoor minder
slijtage ontstaat en het geluidsniveau wordt verlaagd

Richtlijnen om spanrollen te vervangen
Let op! Elk voertuig heeft spanrollen die speciaal voor een specifieke motor werden
ontworpen. Er bestaat dus geen universeel toepasbare vervangprocedure. Raadpleeg
altijd de aanbevolen procedures van de autofabrikant om spanrollen te vervangen of
te onderhouden. Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel of
beschadiging aan eigendommen. Gates wijst alle aansprakelijkheid af voor schade
wanneer deze instructies niet zijn opgevolgd. De juiste richtlijnen voor automatische
spanrollen zijn algemeen als volgt:
..............................................................................................................................................
STAP 1 – Maak een tekening of foto van het riemtraject
..............................................................................................................................................
STAP 2 – Demonteer de riem van de spanrol door de spanrol te draaien
..............................................................................................................................................
STAP 3 – Demonteer de oude spanrol van de motor
..............................................................................................................................................
STAP 4 – Plaats een nieuwe Gates DriveAlign® spanrol op de motor
..............................................................................................................................................
STAP 5 – Draai de bevestigingsbouten in een sterpatroon aan tot 1/3 van
het installatiekoppel
..............................................................................................................................................
STAP 6 – Draai de bouten verder aan tot 2/3 van het koppel, draai de bouten daarna aan
tot het volledige koppel, zoals voorgeschreven door de fabrikant van de auto
..............................................................................................................................................
STAP 7 – Installeer een nieuwe Gates Micro-V® Horizon™ riem en controleer of de
nieuwe riem correct over de poelies loopt
..............................................................................................................................................
STAP 8 – Plaats de riem op de spanrol door de spanrol naar de correcte positie
te draaien
..............................................................................................................................................
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Gates DriveAlign® torsietrillingsdempers
voor een vlot werkend hulpaandrijfsysteem
Torsietrillingsdempers zijn essentieel om de krukas en de motor goed te laten
werken. Daarom heeft u ook onderdelen van de hoogste kwaliteit nodig.
Ze hebben een positieve invloed op de prestaties van het volledige systeem:
-

Ze voorkomen defecten van de krukas door vermoeidheid.

-

Ze verminderen de slijtage van de riem, spanrol en andere componenten in
het aandrijfsysteem.

-

Ze verbeteren de lawaai-, trillings- en hardheidskarakteristieken en verhogen
daardoor het comfort voor de bestuurder en zijn passagiers.

Als volledige systeemleverancier biedt Gates een ruim assortiment DriveAlign®
torsietrillingsdempers aan, die equivalent zijn aan die van de eerstemontagemarkt,
perfect passen op de toepassing en alle belangrijkste modellen in de markt dekken.

Let op voor nagemaakte torsietrillingsdempers!
Deze goedkope poelies hebben geen dempingsfunctie, want er zit geen enkel
rubberelement in de demper! Ze hebben alleen een rubberen O-ring aan
de buitenzijde!
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Richtlijnen om torsietrillingsdempers te vervangen
Let op! Dit zijn slechts algemene richtlijnen. Raadpleeg altijd de aanbevolen
procedures van de autofabrikant om torsietrillingsdempers te vervangen of te
onderhouden. Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel of
beschadiging aan eigendommen. Gates wijst alle aansprakelijkheid af voor schade
wanneer deze instructies niet zijn opgevolgd.
..............................................................................................................................................
STAP 1 – Maak een tekening of foto van het riemtraject
..............................................................................................................................................
STAP 2 – Demonteer de riem van de spanrol door de spanrol te draaien
..............................................................................................................................................
STAP 3 – Demonteer de torsietrillingsdemper van de krukas door de
torsietrillingsdemper vast te houden en de bevestigingsbouten los te draaien
Bij torsietrillingsdempers die voorzien zijn van één centrale rekbout, moet het
vliegwiel worden geblokkeerd. Bij elke vervanging moet ook de rekbout worden
vervangen, want hij kan slechts één keer worden gebruikt.
Torsietrillingsdempers die voorzien zijn van meer dan één bevestigingsbout,
kunnen worden vervangen zonder het vliegwiel te blokkeren. In dit geval houdt u de
torsietrillingsdemper gewoon vast. Deze gewone montagebouten kunnen opnieuw
worden gebruikt.
..............................................................................................................................................
STAP 4 – Plaats een nieuwe Gates DriveAlign® torsietrillingsdemper op de motor
..............................................................................................................................................
STAP 5 – Draai de bevestigingsbouten aan tot 1/3 van het installatiekoppel (in een
stervormig patroon wanneer de torsietrillingsdemper uitgerust is met meer
dan één bevestigingsbout)
..............................................................................................................................................
STAP 6 – Draai de bouten verder aan tot 2/3 van het koppel, draai de bouten daarna aan
tot het volledige koppel, zoals voorgeschreven door de fabrikant van de auto
..............................................................................................................................................
STAP 7 – Installeer een nieuwe Gates Micro-V® Horizon™ riem en controleer of de
spanrol en de alternatorvrijlooppoelie in perfecte staat verkeren
Start de motor NOOIT wanneer er geen riem gemonteerd is, want dit kan schade
veroorzaken aan de pas geïnstalleerde, nieuwe torsietrillingsdemper!
..............................................................................................................................................
STAP 8 – Plaats de riem op de spanrol door de spanrol naar de correcte positie
te draaien
..............................................................................................................................................
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Gates DriveAlign® alternatorvrijlooppoelies
laten uw componenten langer meegaan
Telkens wanneer de motor vertraagt, bijvoorbeeld tijdens het schakelen of wanneer
de motor wordt uitgezet, creëert de traagheid van de alternator een weerstand tegen
de riem. Met een alternatorvrijlooppoelie kan de alternator “freewheelen” of
“vrijlopen” wanneer de riem plots vertraagt. Dit voorkomt dat de riem doorslipt
en vermindert trillingen, slijtage en piepgeluiden.
Nagenoeg elke nieuwe auto is uitgerust met een alternatorvrijlooppoelie. Daarom
heeft Gates zijn assortiment uitgebreid met DriveAlign® alternatorvrijlooppoelies.
Gates biedt nu alles aan wat u nodig heeft om een perfect betrouwbaar
hulpaandrijfsysteem te waarborgen.

Speciale gereedschappen zijn vereist om de alternatorvrijlooppoelie
te demonteren en te installeren!
Gates levert de GAT4955A toolkit, die een volledige set OAP-demontageen installatietools omvat!
Meer informatie over de professionele gereedschappen van Gates vindt u op
pagina 49.
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Richtlijnen om alternatorvrijlooppoelies te vervangen
Let op! Dit zijn slechts algemene richtlijnen. Raadpleeg altijd de aanbevolen
procedures van de autofabrikant voor vervanging en onderhoud van
alternatorvrijlooppoelies. Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot
letsel of beschadiging aan eigendommen. Gates wijst alle aansprakelijkheid af voor
schade wanneer deze instructies niet zijn opgevolgd.
..............................................................................................................................................
STAP 1 – Controleer of u over de geschikte gereedschappen beschikt
Speciale gereedschappen zijn noodzakelijk om een alternatorvrijlooppoelie te
demonteren en te installeren. Gebruik de Gates GAT4955A toolkit, die alle vereiste
demontage- en installatiegereedschappen omvat.
..............................................................................................................................................
STAP 2 – Gebruik de juiste alternatorvrijlooppoelie voor de specifieke auto
Vaste poelies, OWC’s en OAD’s kunnen niet onderling worden verwisseld. Het is dus
zeer belangrijk dat u hetzelfde type alternatorvrijlooppoelie installeert waarmee de
auto oorspronkelijk was uitgerust (zie ook pagina 32).
..............................................................................................................................................
STAP 3 – Ga voorzichtig te werk
Voor deze installatie moet de as van de poelie worden tegengehouden met een
gekalibreerde momentsleutel en het correcte gereedschap. Vervolgens wordt de
rotoras van de alternator gedraaid met een momentsleutel (linksom voor poelies
met rechtse draad en rechtsom voor poelies met linkse draad).
Het installatieaanhaalmoment ligt meestal rond 90 Nm, tenzij anders vermeld.
Vaak kan de alternatorvrijlooppoelie worden gedemonteerd en geïnstalleerd terwijl
de alternator op de motor gemonteerd blijft.
..............................................................................................................................................
Speciale opmerking voor het vervangen van OAP’s
De kunststof beschermkap kan niet opnieuw worden gebruikt wanneer ze van de
poelie werd gedemonteerd. Bij het nieuwe onderdeel is een vervangkap geleverd.
Bevestig de nieuwe kap pas wanneer u absoluut zeker bent dat de nieuwe
alternatorvrijlooppoelie correct is gemonteerd. Na de installatie kunnen
bepaalde kappen niet meer worden gedemonteerd zonder ze te beschadigen.
..............................................................................................................................................
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Gates Micro-V® kits
bieden gemoedsrust
De beste manier om een betrouwbaar hulpaandrijfsysteem te verzekeren, bestaat erin
de geribde riemen en alle componenten van de riemaandrijving tegelijk te vervangen.
Om u de moeite en tijd te besparen om al deze onderdelen apart te moeten uitkiezen
en combineren, biedt Gates nu het meest omvangrijke assortiment Micro-V® kits op
de markt aan.
Met ons assortiment van 1700 Micro-V® kits kunt u nagenoeg elke auto onderhouden
met een betrouwbare “alles-in-één” kit. Elke kit is specifiek samengesteld voor
zijn toepassing(en) en omvat een of meer geribde riemen met de bijbehorende
metalen onderdelen. Naast Micro-V® riemen, spanrollen en meelooprollen omvat
dit nieuwe assortiment ook kits met overeenkomstige torsietrillingsdempers en/of
alternatorvrijlooppoelies.
En wat nog belangrijker is: als de kit het Gates-logo draagt, weet u
dat alle componenten perfect passen, gemakkelijk te monteren zijn en
eerstemontagekwaliteit bezitten. Zo bieden Gates Micro-V® kits u een hoge
klanttevredenheid en gemoedsrust.
Onze samenwerking met de eerstemontagefabrikanten en expertise
op het gebied van hulpaandrijvingen garanderen de superioriteit en
betrouwbaarheid van onze kits. Neem geen risico.
Monteer een Gates Micro-V® kit!
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Gates professioneel toolkitgamma voor automobieltoepassingen
hoogwaardige tools voor professioneel gebruik
Om zeker te zijn dat de installatie op correcte wijze en volgens de aanbevelingen
van de autofabrikant wordt uitgevoerd, dient u ook over de juiste gereedschappen te
beschikken. Zonder deze gereedschappen zijn installatiefouten bijna onvermijdelijk.
De gevolgen zijn: vroegtijdig defect van de aandrijfriem of spanrol, beschadigde
componenten van het riemaandrijfsysteem of zelfs volledige en onherstelbare
beschadiging van de motor zelf.
De gevolgen van een vroegtijdig riemdefect voor de garage zijn niet te onderschatten.
Als antwoord op de toenemende vraag naar meer expertise heeft Gates zijn ruime
assortiment uitgebreid met professionele tools, die een perfecte installatie verzekeren
en de monteur alles bieden wat hij nodig heeft voor een grondig onderhoud van de
riemaandrijving. Het assortiment professionele gereedschappen van Gates is zeer
omvangrijk en bestaat uit universele en motorspecifieke toolkits voor zowel hulpals distributieriemaandrijfsystemen. Deze gereedschappen zullen zeker uw
belangstelling wekken!

Om riemen met manuele spansystemen op te spannen, kunt u gebruik maken van de
Gates sonische spanningstester STT-1.
De STT-1 analyseert geluidsgolven (natuurlijke frequenties) van de riem via de sensor.
Dat is de meest nauwkeurige manier om de riemspanning te meten. Dit principe
wordt door autofabrikanten over de hele wereld gebruikt. Plaats de sensor gewoon
dicht bij de riem, tik tegen de riem en de tester verwerkt de inkomende signalen en
vergelijkt ze met waarden die opgeslagen zijn in het geheugen. Op die manier kunt
u heel eenvoudig bepalen of de spanning in orde, te hoog of te laag is, en de nodige
aanpassingen uitvoeren!
Voor de uitlijning gebruikt u de Gates DriveAlign® uitlijningslaser.
Plaats het apparaat in de groeven van een poelie en richt de laserstraal op een
tegenoverliggende poelie. Een eventuele foute uitlijning is dan meteen zichtbaar.
Deze exclusieve, lichte en gebruiksvriendelijke Gates tool is geschikt voor alle
riemaandrijvingen.

Meer informatie over het volledige assortiment vindt u in de Gates
catalogus voor professioneel autogereedschap (ref. E/70508)!
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SAMENHANG VAN HET SYSTEEM
De geribde riem speelt een essentiële rol in de werking van de hulpaandrijving.
Componenten zoals de alternator, de waterpomp, de stuurbekrachtigingspomp en
de compressor voor de airconditioning zijn afhankelijk van de geribde riem om het
systeem in werking te houden.
Het is belangrijk dat de relatie tussen de geribde riem en de andere componenten
van de riemaandrijving duidelijk is. De riem is voor zijn goede werking afhankelijk van
de andere componenten: de spanrol voor de juiste spanning, de meelooprol om het
best mogelijke traject te volgen, de torsietrillingsdemper om schadelijke trillingen te
dempen, en de alternatorvrijlooppoelie om slippen tegen te gaan en slijtage en lawaai
te beperken. Als de geribde riem, spanrol, meelooprol, torsietrillingsdemper en
alternatorvrijlooppoelie niet perfect samenwerken, werkt het systeem niet efficiënt.
Als men het verband tussen deze onderdelen niet goed begrijpt, kan de aandrijving
of een van haar componenten vroegtijdig defect raken of kan in extreme gevallen het
volledige hulpaandrijfsysteem op catastrofale wijze beschadigd raken!

EEN REPUTATIE IS AFHANKELIJK VAN TEVREDEN KLANTEN
Tegenwoordig wordt veel aandacht geschonken aan het drukken van de kosten.
Vervangingen worden vaak uitgesteld omdat ze op dat ogenblik niet als “essentieel”
worden beschouwd. Problemen worden echter meestal veroorzaakt door gebrekkig
onderhoud, wat later tot grotere herstellingskosten leidt. Daarom is Gates ervan
overtuigd dat een goed onderhoud de beste manier is om een voertuig in perfecte
staat te houden en ervoor te zorgen dat uw klanten tevreden blijven over uw garage:
1. Voer in ieder geval een visuele inspectie van alle componenten uit telkens
wanneer de motorkap wordt geopend
Wanneer een probleem te lang over het hoofd wordt gezien, kunnen de gevolgen
potentieel gevaarlijk zijn voor de motor van de auto en voor de reputatie van uw
garage.
2. Voer een vervanging uit wanneer u duidelijke tekenen van slijtage vaststelt
Als een component van de riemaandrijving duidelijke slijtagesymptomen vertoont,
moet de component onmiddellijk vervangen worden.
Omdat geribde riemen, spanrollen, meelooprollen en poelies een gelijkaardige
levensduur hebben, adviseert Gates alle componenten tegelijk te vervangen.
Op die manier bent u zeker van de beste oplossing op lange termijn en zal uw
klant nog meer tevreden zijn over uw garage.
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3. Vervang om de vier jaar of 100.000 km de componenten in de aandrijving in het
kader van het preventief onderhoud
Als de auto van uw klant een riem heeft die vier jaar oud is of meer dan
100.000 km heeft gewerkt, adviseert Gates alle slijtagegevoelige onderdelen te
vervangen. Veroudering komt namelijk niet altijd aan het licht in de vorm van een
storingspatroon, maar kan wel een zeer grote invloed hebben op de goede
werking van de motor.
4. Speciale opmerking
Het vervangingsinterval van vier jaar geldt als vuistregel, maar is niet exact.
De stationaire tijd in het verkeer en het overmatig gebruik van accessoires
voor het passagierscomfort (airco, stoelverwarming, boordnavigatie, enz.)
eisen een zware tol op de levensduur van componenten. De motor draait bij
een hogere temperatuur en componenten verslijten sneller in een auto die
vaak stopt en optrekt, stationair draait en bepaalde accessoires zeer vaak
gebruikt. Omgevingsinvloeden zoals extreme temperaturen, stoffige wegen,
overstromingen, strooizout enz. kunnen ook een negatieve invloed hebben
op de levensduur van de componenten.
De componenten mogen ook niet in contact komen met olie, zuur, brandstof enz.
Tenslotte moeten alle componenten worden geïnstalleerd overeenkomstig de
aanbevelingen van de fabrikant.

HOUD UW KLANTEN TEVREDEN. VERVANG
VERSLETEN RIEMEN, SPANROLLEN, MEELOOPROLLEN EN POELIES
DOOR TOPPRODUCTEN VAN GATES.
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CONTROLEQUIZ
1. Welke kritische onderdelen en systemen op een motor kunnen worden beïnvloed
door een defecte geribde riem?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

waterpomp
ventilator
alternator
compressor voor de airconditioning
stuurbekrachtigingspomp
al het vorige

2. Als een component in het riemaandrijfsysteem onlangs werd vervangen, kunt u
uw inspectie best starten door
A. een waterspray-test uit te voeren
B. te controleren of het onderdeel correct geïnstalleerd en uitgelijnd is
C. de werkplaatshandleiding van de auto te raadplegen

3. Plaats de volgende beschrijvingen bij de juiste naam.
A.
B.
C.
D.
E.

rafelen
barstvorming
verglazing
afgebroken ribben
olieverontreiniging

__ kleine maar zichtbare barsten op één of meerdere ribben
__ gladde of glanzende zijwanden van de riem als gevolg van frictie
__ zijwanden van de riem zijn doordrongen met olie of vet
__ riemmateriaal brokkelt af van de ribben en hoopt zich op in de riemgroeven
__ stukken rubbermateriaal afgebroken van de riem

4. U kunt altijd bepalen of een geribde riem in goede staat verkeert door hem
gewoon visueel te inspecteren.
Juist of fout?

5. Riemsprays kunnen problemen oplossen en de levensduur van een riem
verbeteren.
Juist of fout?

6. De twee belangrijkste oorzaken van riemlawaai zijn
A.
B.
C.
D.
E.

motortrilling en riemrek
riemslip en te grote belastingen
verkeerde riemspanning en verkeerde uitlijning van de poelies
uitlijning van de poelies en verglazing
verkeerde riemspanning en trilling
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7. Automatische spanrollen dienen om
A.
B.
C.
D.

een constante kracht uit te oefenen op de geribde riem
de riemslijtage te beperken
de riem en alle componenten met riemaandrijving te beschermen
al het vorige

8. Een verkeerde uitlijning kan de levensduur van de riem verkorten met
A.
B.
C.
D.

10 procent
25 procent
50 procent
75 procent

9. Welke toestand doet zich voor wanneer poelies buiten het vlak van andere poelies
liggen maar hun assen parallel blijven?
A. hoekvormige uitlijningsfout
B. evenwijdige uitlijningsfout
C. poelie-incompatibiliteit

10. Lawaai en trillingen zijn de eerste indicaties van een versleten
torsietrillingsdemper.
Juist of fout?

11. Welk onderdeel is het belangrijkste element om een torsietrillingsdemper goed te
laten werken?
A. bevestigingsbouten
B. rubberelement
C. lagering

12. Wanneer een alternatorvrijloopontkoppelpoelie wordt vervangen, kan ze worden
vervangen door
A. een alternatorpoelietype naar keuze, want het type is geen bepalende factor
B. een éénrichtingskoppeling of een alternatorvrijloopontkoppelpoelie, want
moderne alternatorpoelies hebben andere karakteristieken dan klassieke
vaste alternatorpoelies
C. alleen een alternatorvrijloopontkoppelpoelie, want alternatorpoelietypes
zijn niet onderling verwisselbaar

13. Speciaal aangepaste gereedschappen zijn vereist om een alternatorvrijlooppoelie
te demonteren en te installeren.
Juist of fout?

14. Wat is de gemiddelde verwachte levensduur van een geribde riem in kilometer/jaar?
A. 80.000 km / 3 jaar
B. 100.000 km / 4 jaar
C. 120.000 km / 5 jaar
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15. Omdat geribde riemen, spanrollen, meelooprollen en poelies ontworpen zijn
met een gelijkaardige levensduur, is het aan te bevelen alle componenten
tegelijk te vervangen.
Juist of fout?

15. Juist
Het vervangingsinterval van vier jaar of 100.000 km geldt als vuistregel, maar
is niet exact. Daarom is het belangrijk dat alle componenten regelmatig
worden geïnspecteerd!
14. B
13. Juist
12. C
Let op voor nagemaakte torsietrillingsdempers die slechts een rubberen
O-ring aan de buitenzijde hebben maar geen degelijk rubberen
dempingselement aan de binnenzijde!
11. B
10. Juist
9. B
8. D
7. D
6. C
Een spray kan de riem stiller maken want de riem gaat stilletjes glijden, maar
het EPDM-materiaal absorbeert deze spray en droogt het riboppervlak uit,
waardoor het lawaai terugkeert. Bovendien kan de spray het EPDM-materiaal
aantasten.
5. Fout
De voorbije 10 jaar heeft EPDM chloropreen vervangen als het
voorkeurmateriaal voor geribde riemen. Een visuele inspectie is nog steeds
aan te bevelen, maar moet worden uitgebreid met een materiaalverliestest
met behulp van de Gates ABDS-slijtageindicator.
4. Fout
3. B, C, E, A, D
2. B
1. F

SNEL EN BETROUWBAAR DIAGNOSES STELLEN
MET HET INVENTIEVE DIAGNOSEPROCES VAN GATES!
Met de eenvoudig te volgen diagnoseprocedures in de meegeleverde brochure
kunt u snel de juiste oorzaak van het probleem opsporen en beschikt u over een
logische procedure voor de aanbevolen reparaties!
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