
MOTORSTORING BIJ ONDERBELASTING  

 

Alle dieselgeneratoren zijn gevoelig voor roetafzetting ( wet stacking) resulterend in 
prestatieproblemen als ze gedurende langere tijd bij onderbelasting werken. Typisch 

verschijnsel zien we op bouwwerven waar een over-gedimensioneerde generator een 
bouwkraan bedient. Eens de kraan niet werkt draait dezelfde generator voor een te lage 
belasting, een ijskast, een zaagmachine of wat lampen, met alle gevolgen naar levensduur 
van de motor. 
Euro-5 motoren zijn dan nog meer kwetsbaarder voor de effecten van roetafzetting dan 
oudere modellen. 
 
Een lang verhaal kort? Onderbelaste EURO-5 generatoren leiden tot natte stapeling en 
ernstige onderhoudsproblemen. De beste manier om dit te voorkomen is door uw generator 
op de juiste manier te dimensioneren, Dit ligt niet steeds voor de hand, zoals wij hier 

uiteenzetten. 

EEN SNELLE INLEIDING OP ROETAFZETTING 

Roetafzetting verwijst naar de opbouw van onverbrande brandstof op de cilinderwanden en 
in het hele uitlaatsysteem. Je kunt dit visueel detecteren door te zoeken naar een soort 



dikke, zwarte vloeistof in de uitlaatpijp, een natte uitlaat verraad meestal dit probleem. Deze 
vettige koolstofafzetting is de combinatie van onverbrande brandstof (roet) en uitlaatgassen. 

Oorzaak: onderbelasting van generator. 

Generatoren moeten bij relatief hoge temperaturen werken om diesel volledig te 
verdampen en te verbranden. Bij lichte belasting wordt er minder brandstof in de 
verbrandingskamer verneveld, wordt er minder warmte gegenereerd en blijft hierdoor een 
deel van de brandstof onverbrand achter. 
De onverbrande brandstof reist vervolgens als koolstof naar het uitlaatsysteem en 
verontreinigd de kleppen, turbolader en uitlaatpijpen met roet, waardoor slechte prestaties 
en voortijdige slijtage van deze componenten en de motor in het algemeen ontstaan. 
Het kan ook de injectors verstoppen, waardoor het vermogen om voldoende brandstof in de 
verbrandingskamer te injecteren in gevaar komt. Aangetaste injectoren injecteren druppels, 
en geen geatomiseerde mist in de verbrandingskamer. Gevolg druppels branden niet zo 
efficiënt. Dit verlaagt op zijn beurt de verbrandingstemperatuur verder en zorgt ervoor dat 
er meer onverbrande brandstof in het uitlaatsysteem kan migreren. 
Op deze manier resulteert de aanwezigheid van roetafzetting in een verdere natte stapeling 

- waardoor na verloop van tijd steeds ernstiger motorschade ontstaat. Uiteindelijk, als het 
niet wordt opgemerkt, zal het escaleren tot permanente schade of volledige motorstoring. 

EURO-5 generatoren nog gevoeliger voor roetafzetting 

De Europese gemeenschap begon in de jaren ‘90 met het faseren van emissievoorschriften 
voor o.m. dieselgeneratoren. Zoals u inmiddels weet,  is de meest recente EURO-5 verplicht 
voor de meeste generatortoepassingen, die de uitstoot van fijnstof (PM) en stikstofoxiden 
(NOx) met 90% trachten te verminderen. 
Om aan deze regelgeving te voldoen, moest de dieseltechnologie grondig veranderen. 
En hoewel de verbeteringen in de motor en de toevoeging van geavanceerde 
emissiebeheersingssystemen de EURO-5 dieselmotoren efficiënter hebben gemaakt. Hebben 
ze deze motoren ook kwetsbaarder gemaakt voor de effecten van onderbelasting. 
Een dergelijke verbetering die hierop van invloed is, is het uitlaatgashercirculatiesysteem  
In het nabehandelingssysteem van de meeste Euro-5 motoren. Het leidt deels uitlaatgassen 
terug naar de verbrandingskamer, die een deel van de zuurstof vervangt door 
koolstofdioxide en de piekverbrandingstemperatuur verlaagt. 
Dit bevordert de algehele brandstofefficiëntie van de motor, en het vermindert zelfs de 
koelbehoeften, waardoor de radiator kleiner wordt. 
Maar het betekent ook dat de EURO-5 onder hogere belasting moet werken, optimaal is 

minimaal75% van het stand-by vermogen, en bij voorkeur nooit onder de 60%. Om de 
temperaturen te bereiken die nodig zijn om roetafzetting te voorkomen. Bij onderbelasting 
komt de levensduur van de generator ernstig in gevaar. 

DIMENSIONEER DE GENERATOR CORRECT 

Het voorkomen van roetafzetting begint met het correct dimensioneren van uw generator. 
En het belangrijkste maatadvies dat we kunnen geven is dit: 
Laat de keuze niet zijn om uw generator een te hoog vermogen te hebben. 



Op het eerste gezicht lijkt het logisch dat een generator van 100 kW een veilige optie is voor 
een toepassing die 40-50 kW continuvermogen vereist. Een eenheid van 100 kW geeft u 
immers de flexibiliteit om meer belasting toe te voegen als dat nodig is. 
Maar als u uw toepassing op deze manier over dimensioneert, garandeert u dat uw generator 
onderbelast gaat draaien door deze continu op 40-50% capaciteit te laten draaien. Na verloop 
van  (korte)  tijd  zal dit leiden tot roetafzetting, met als gevolg een voortijdige motorslijtage en 
systeemstoringen. Overleg met ons om onderbelasting te vermijden, veelal zal een PM-
alternator https://javac.eu/product/nanomag-alternator/ De ultieme oplossing betekenen 
en dus roetafzetting voorkomen. Een leidraad over het algemeen is dat u het startvermogen 
(het vermogen dat nodig is bij het starten van motoren)  en het continuvermogen van alle 

apparatuur die u op de generator laadt, toevoegt en vervolgens een buffer voorziet van 10%. 
Dit resulteert in de selectie van een generator die aan uw stroombehoeften voldoet en niet 
voortijdig verslijt. Met een Javac PM-alternator vermijdt U dit soort problemen in de meeste 
gevallen en reduceert u belangrijk het overdimensioneringsvermogen van de generator 

WAT ZIJN OORZAKEN VAN ROETAFZETTING? 

Zoals alle verbrandingsmotoren moet een dieselmotor, om op maximale efficiëntie te 
werken, precies de juiste lucht-brandstofverhouding hebben en in staat zijn om de 
ontworpen bedrijfstemperatuur te handhaven voor een volledige verbranding van 
brandstof. Wanneer een dieselmotor op te lichte belastingen wordt gebruikt, zal deze niet 
de juiste bedrijfstemperatuur bereiken. Wanneer de dieselmotor gedurende langere periode 
onder de aangegeven bedrijfstemperatuur draait, wordt onverbrande brandstof opgestapeld 
in de uitlaat en opgemerkt als nattigheid in het uitlaatsysteem, vandaar de uitdrukking 
"roetafzetting". 

DE EFFECTEN VAN ROETAFZETTING 

Wanneer onverbrande brandstof uit de verbrandingskamer wordt afgevoerd, begint deze 
zich op te bouwen in de uitlaatzijde van de motor, wat resulteert in vervuilde injectoren en 
een opeenhoping van koolstof op de uitlaatkleppen, turbolader en uitlaat. 
Overmatige afzettingen kunnen leiden tot een verlies van motorprestaties omdat gassen de 
klepzittingen omzeilen, uitlaatopbouw tegendruk produceert en afzettingen op de 
turbobladen de turbo-efficiëntie verminderen. 
Permanente schade zal niet worden opgelopen over korte periodes, maar over langere 
perioden zullen deze afzettingen schade veroorzaken en essentiële motoroppervlakken 
eroderen. Ook wanneer motoren onder de ontworpen bedrijfstemperatuur draaien, zetten 
de zuigerveren niet voldoende uit om de ruimte tussen de zuigers en de cilinderwanden 
voldoende af te dichten. Dit resulteert in onverbrande brandstof en gassen die in de oliepan 
ontsnappen en de viscositeit van de olie verminderen, wat leidt tot vroegtijdige slijtage van 
de motor. Additioneel ui dat de het AD blue additief de werking bij onderbelasting gaan 
zorgen voor extra problemen in het uitlaatsysteem  

 

 

https://javac.eu/product/nanomag-alternator/


VERMIJDEN ROETAFZETTING IS ESSENTIEEL 

Naast het nadelige motoreffect moet de gebruiker van een systeem rekening houden met: 
Extra kosten. Overmatig roetafzetting zal de levensduur van de motor met vele jaren 
verkorten en vele jaren vóór de geplande vervanging. 
Vervuiling:  Veel stedelijke gebieden beperken het niveau van rookemissies die natte 
stapeling veroorzaakt. 
Vermogen:  Zelfs voordat een motor beschadigd is, zullen afzettingen het maximale 
vermogen verminderen. Een voortijdig versleten motor zal een lager maximaal vermogen 
hebben dan waar het essentieel was voor ontworpen. 
Onderhoud - Een motor die natte stapeling ontwikkeld, heeft aanzienlijk meer onderhoud 
nodig dan een motor die voldoende is belast. 

o . 

OPLOSSINGEN VOOR ROETAFZETTING 

De meest eenvoudige oplossing is om de Generatorsets altijd te laten draaien met een 
elektrische belasting die de ontworpen bedrijfstemperatuur van de diesel bereikt, of 
ongeveer 75 procent van de volledige belasting. Opgebouwde brandstofafzettingen en 
koolstof kunnen worden verwijderd door de dieselmotor enkele uren op de vereiste 
bedrijfstemperatuur te laten draaien als het natte stapelen nog niet het niveau heeft bereikt 
Als dit niet lukt dan is er slechts een mogelijkheid , dat de motor een revisiebeurt krijgt 
waarop. De constante hogere belasting van de generator lijdt tot een gevoelig hoger 
brandstofverbruik. Deze verhoogde kost moet afgewogen worden tegen de onderhoudskost 
van de generator.  
 

EINDCONCLUSIE 
 
De meest voorkomende problematiek van roetafzetting, wordt gevormd op de bouwwerven 
waar een overdimensionering voor het bedienen van de torenkraan met een factor 3 of 
meer, meer regel dan uitzondering is. Indien U overgaat naar een PM alternator, wordt deze 
problematiek voor een zeer groot deel ondervangen. Niet alleen het verbruik daalt, het 
onderhoud daalt gevoelig, de logistieke kosten dalen, en tenslotte investeert u in en 
milieuvriendelijkere generator dan een conventionele 

 


