Inleiding

Gates’ klanten waarderen de grote keuze die ons uitgebreide gamma producten voor het
koelsysteem te bieden heeft. Het slangenassortiment omvat voorgevormde slangen, die als
“by-pass”-, radiator- of kachelslang in het koelsysteem kunnen worden gebruikt en
verzekert de grootst mogelijke marktbedekking. Gates levert eveneens verschillende soorten
slangklemmen en -koppelingen. Een volledig gamma radiatordoppen, evenals een uitgebreid
assortiment thermostaten, geleverd met pakkingen en dichtingsringen, vervolledigt
Gates’ gamma radiatoronderdelen. Gates’ productcatalogus voor automobieltoepassingen
E5/70130 geeft een beschrijving van het volledige gamma.
Deze handleiding voor montage en onderhoud geeft tips om radiatorslangen op de juiste
manier te installeren en te onderhouden. Het doel van deze handleiding is de mogelijke
problemen voortijdig op te sporen alvorens een defect optreedt. Dit is uitermate belangrijk
omdat een defect koelsysteem de voornaamste oorzaak is van motorpech. Dure en storende
herstellingen kunnen worden vermeden – als u weet waarop u moet letten. Het hoofdstuk
over foutopsporing helpt technici om de voornaamste oorzaken van slangdefecten te
herkennen. Het is eveneens een uitstekend verkoopmiddel om klanten te tonen hoe hun
slangen aftakelen en waarom het raadzaam is ze te vervangen.
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Eigenschappen van het koelsysteem
Interne verbrandingsmotoren produceren een enorme hitte, maar maken geen optimaal
gebruik van deze energie. De meeste motoren gebruiken minder dan 25% van de warmteenergie om het voertuig aan te drijven. Ongeveer 35% van de verbrandingswarmte verlaat
het systeem via de uitlaat, en nog 10% gaat verloren door interne wrijving. De overige 30%
moet geëlimineerd worden door het koelsysteem.
Gebruik van de warmte-energie
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Verbrandingstemperaturen kunnen oplopen tot 1300°C (±2400°F) en meer, maar worden door
het koelsysteem tot ongeveer een tiende hiervan herleid. Zonder koelsysteem zou motorolie
snel ontbonden worden, waardoor ze de eigenschap verliest om beweegbare metalen
onderdelen op een doeltreffende wijze te smeren.
De huidige radiatorslangen transporteren koelvloeistof naar veel componenten onder de
motorkap, en dus niet alleen naar de radiator, thermostaat, waterpomp en verwarming.
Bovenop de klassieke slangen die als “by-pass”-, radiator- of kachelslang kunnen worden
gebruikt, zijn voertuigen ook uitgerust met kleine slangen die koelvloeistof kunnen
transporteren naar de carburator, het smoorklephuis voor brandstofinjectie, de
turbocompressor, de oliekoeler en andere componenten. De koelvloeistof kan fungeren als
koelings- of warmtebron, afhankelijk van de uitrusting en de tijd van het jaar. In de winter
gebruiken de carburator en het smoorklephuis de koelvloeistof om de brandstof op te
warmen zodat deze niet bevriest. In de zomer wordt de koelvloeistof juist gebruikt om de
brandstof af te koelen en dampbelvorming te vermijden.
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Verwarming
Thermostaat
Verwarmingsventiel
Expansievat
Radiator
Waterpomp

A. Thermostaat naar expansievat
B. Verwarmingsuitlaat
C. Thermostaat naar radiator
D. Verwarmingsinlaat
E. By-pass – thermostaat naar waterpomp
F. Radiator naar expansievat
G. Expansievat naar waterpomp
H. Radiator naar waterpomp; of tussenpijp naar waterpomp
I. Radiator naar waterpomp; of radiator naar tussenpijp
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Hoewel slangtoepassingen in de loop der jaren
geëvolueerd zijn, is het basisontwerp onveranderd
gebleven. Slangen bestaan uit drie delen: de
binnenwand (a), de versterking (b) en de
ommanteling (c). De binnenwand geleidt de
koelvloeistof, en de versterking voorkomt dat de
binnenwand door de druk gaat scheuren. De
buitenste ommanteling beschermt de volledige
b
slangleiding tegen extreme externe omstandiga
heden en vervuiling. Deze drie componenten zijn
door middel van speciale kleefstoffen aan elkaar
vastgehecht.
Hoewel het basisconcept van de slangen in de loop der jaren niet veel veranderd is, zijn de
slangmaterialen aanzienlijk verbeterd. Dankzij deze verbeteringen gaan radiatorslangen
langer mee dan vroeger. Natuurlijk kunnen ze nog stukgaan en als dat het geval is, dan is het
gewoonlijk de binnenkant die faalt. Aangezien men met het blote oog niet kan zien of een
slang interne schade vertoont, raadt Gates aan om alle radiatorslangen minstens één keer per
jaar te controleren en daarbij te letten op de volgende vijanden van de slang:
elektrochemische degradatie, hitte, olie, slijtage, ozon en lekken. Schenk vooral aandacht
aan slangen die reeds vier jaar of meer in gebruik zijn; vanaf vier jaar neemt het risico op
slangdefecten aanzienlijk toe (zie tabel).
Slangdefect in functie van ouderdom van voertuig
Voor de meeste voertuigen raden wij
aan om de slangen elke vier jaar te
0,5 miljoen
vervangen. Voertuigen die in extreme
omstandigheden gebruikt worden
vereisen wellicht meer vervangingen.
Wanneer u slangen vervangt, dring dan
aan op het gebruik van Gatesproducten van hoge kwaliteit. Ze
garanderen u een langdurige service en
versterken uw reputatie van
betrouwbare leverancier.
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Ouderdom van voertuig in jaren

Kort
Controleer het koelsysteem minstens één keer per jaar
■ Ga na of er tekenen zijn van:
➨ elektrochemische degradatie
➨ hitte
➨ olie
➨ slijtage
➨ ozon
➨ lekken
■ Adviseer uw klanten voor de meeste voertuigen om de slangen elke vier jaar te
vervangen
■ Dring aan op het gebruik van Gates-producten van hoge kwaliteit
■
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Foutopsporing
Wanneer u een radiatorslang controleert op schade, zorg er dan voor dat de slangverbinding
tussen de radiator en de motor niet geknikt is, en dat ze niet in contact komt met hete of
beweegbare motoronderdelen of scherpe randen. Een knik kan de doorstroom van
koelvloeistof verminderen, wat kan leiden tot een oververhitting van de motor. Het scherpe
oppervlak kan de slang uiteindelijk openscheuren of afschaven, waardoor koelvloeistof
verloren gaat.
Vaak kunnen installateurs controleren of het systeem goed functioneert door de
radiatorslangen aan te raken. Een radiatorslang moet enkele minuten na het starten van de
motor heet zijn. Als de verwarming aanstaat, moeten zowel de inkomende als de uitgaande
kachelslangen ongeveer dezelfde temperatuur hebben. Zo niet moeten ze vervangen worden.
Ga na of de motor afgekoeld is voor u aan een herstelling begint. Op die manier vermindert
de druk in het systeem.

Controleer op knikken
Controleer de temperatuur van de slang
De motor moet afgekoeld zijn om te kunnen beginnen met het onderhoud!

Let bij het controleren van de slang op de volgende tekenen van slijtage:
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Elektrochemische degradatie

Geen zichtbare symptomen
➨ Doe de compressietest om eventuele
gaten aan de binnenkant van de slang
op te sporen

Vervang de slang door een ECR-slang
(bestand tegen elektrochemische corrosie)

Symptomen
Aangezien de slang binnenin verzwakt is, zijn de symptomen uitwendig niet zichtbaar. De
compressietest is de beste manier om radiatorslangen te controleren op elektrochemische
degradatie. Alvorens de slangen te controleren op elektrochemische degradatie, zorg ervoor
dat de motor afgekoeld is.
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Neem vervolgens de slang dicht bij de koppelingen vast met uw duim en twee of drie vingers
en knijp erin (a). Elektrochemische degradatie is eerst voelbaar op 5 tot 10 cm (2 tot 4 duim)
van de slanguiteinden. Als de slang verzwakt is door elektrochemische degradatie, zou u
gaten of kanalen aan de binnenkant van de slang moeten voelen. Knijp daarna in het centrale
gedeelte van de slang en ga na of er een merkbaar verschil is tussen de uiteinden en het
middenstuk (b). Als u een verschil voelt, dan is de slang meer dan waarschijnlijk verzwakt
door elektrochemische degradatie.

(b)

(a)

Oorzaak
Elektrochemische degradatie is de hoofdoorzaak van de meeste defecten aan
radiatorslangen. Dit fenomeen doet zich voor wanneer verschillende metaalsoorten in het
koelsysteem een elektrische lading opwekken, die via de koelvloeistof van de ene component
naar de andere getransporteerd wordt. In geval van een hoge concentratie zal deze
elektrische lading de slangbinnenwand aantasten en binnenin scheuren veroorzaken, wat de
slang zal verzwakken.
Oplossing
Om slangdefecten te vermijden moet u onmiddellijk elke verdachte radiatorslang vervangen.
De meeste Gates-radiatorslangen weerstaan tegenwoordig aan elektrochemische degradatie.
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Hitte
Verharde en glanzende ommanteling
Zwelling
Zachte slang
Bescherm de radiatorslangen tegen hitte
en monteer ze op een zekere afstand van
een warmtebron
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Symptomen
Slangen die door hitte beschadigd zijn, hebben een verharde en glanzende ommanteling die
bedekt is met barsten. Een lichte zwelling is een teken van interne schade. Als de
binnendraad zwaar beschadigd is door hitte, zal de slang zacht aanvoelen en op sommige
plaatsen beginnen te zwellen.
Oorzaak
In geval van oververhitting kunnen de versterkingsvezels aangetast worden (verkleuring).
Aangezien motorcompartimenten steeds kleiner en compacter worden, neemt de temperatuur
onder de motorkap alsmaar toe. De omgevingstemperatuur van hete motoronderdelen, een
onvoldoende hoeveelheid koelvloeistof of temperatuurpieken zijn eveneens factoren die tot
beschadiging kunnen leiden.
Oplossing
Vervang door een Gates-slang. Bescherm radiatorslangen tegen stralingswarmte door middel
van een beschermhuls of een stuk oude slang. Sommige flexibele slangen kunnen op een
zekere afstand van de warmtebron gemonteerd worden, wat de luchtcirculatie verbetert.
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Olie
Zachte of sponzige slang
Zwelling
Extern:
vervang de slang en elimineer elke bron van olie
Intern:
vervang de slang en de koelvloeistof

Symptomen
De slang is zacht of sponzig. Bobbels en zwellingen zijn duidelijk zichtbaar.
Oorzaak
De combinatie van olie en rubbermengsels in de slang veroorzaakt een chemische reactie en
verzwakt op die manier de moleculaire verbindingen. Hierdoor zal de slang zachter worden
en opzwellen en zullen de lagen beetje bij beetje van elkaar loskomen, waardoor de slang zal
stukgaan. Olie kan zowel de externe als de interne mengsels aantasten.
Oplossing
Extern – vervang de slang en verwijder elke bron van olie. Als dit niet mogelijk is, monteer de
slang dan op een andere manier.
Intern – vervang de slang en de koelvloeistof. Gebruik de aanbevolen soort en hoeveelheid
koelvloeistof voor het koelsysteem. Als het voertuig een automatische aandrijving heeft, ga
dan na of de olie van de oliekoeler niet in het koelsysteem van de motor lekt.
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Slijtage
Versleten, uitgeholde of afgeschuurde ommanteling

Monteer de slang op een andere manier
Bescherm de slang door middel van een beschermhuls
Buig de slang lichtjes
Symptomen
Versleten, uitgeholde of afgeschuurde ommanteling.
Oorzaak
Slijtage treedt op wanneer deeltjes die van de weg opspringen in de slang snijden of deze
doorboren. Een neerhangende slang kan afslijten wanneer ze in contact komt met een
beweegbaar motoronderdeel, zoals een ventilatorblad of een roterende riem of riemschijf.
Oplossing
Als de slang een scherp oppervlak raakt of zich dichtbij een warmtebron bevindt, probeer dan
een van de volgende oplossingen:
1. Monteer de slang op zekere afstand van het contactpunt;
2. Bescherm de nieuwe slang door middel van een beschermhuls (bv. een stuk oude slang)
ter hoogte van het contactpunt;
3. Draai één of beide slanguiteinden lichtjes zodanig dat ze het scherpe of hete oppervlak niet
raken.
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Ozon
Kleine parallelle barsten

Monteer een Gates-slang met EPDM-ommanteling

Symptomen
Kleine, parallelle barsten in de ommanteling, doorgaans in de bochten.
Oorzaak
Verhoogde ozonconcentraties, veroorzaakt door vervuiling, tasten de verbindingen in
bepaalde rubbermengsels aan. Er treden kleine barsten op, voornamelijk waar de slang
onderhevig is aan spanning: in buigingen en op plaatsen waar slangklemmen gebruikt
worden. Verontreinigende stoffen dringen via deze barsten in de slang en vernietigen de
slang.
Oplossing
Monteer Gates-slangen vervaardigd uit EPDM-rubbermengsels, die bestand zijn tegen ozon.
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Lekken
Vocht, lekken of druppels
Span de klemmen opnieuw aan of gebruik
slangklemmen met constante spanning
Gebruik omkraalde koppelingen
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Symptomen
Vocht, lekkage of druppels op of rond klemmen en koppelingen.
Oorzaak
Lekkage wordt meestal veroorzaakt door onvoldoende aanspanning van de slangklemmen of
door een verslechterde staat van de koppeling. In het kort komt het erop neer dat metaal
uitzet onder invloed van warmte. Wanneer u een nieuwe slang installeert terwijl de motor nog
warm is, kan de slangklem niet voldoende aangespannen worden omdat de inlaat- of
uitlaatpijpen uitgezet zijn. Ook rubber zet uit onder invloed van warmte – ongeveer 20 maal
meer dan metaal. De klem houdt de slang op de pijp, maar de slang “zet zich” in deze
uitgezette toestand. Wanneer de motor afkoelt ontstaat er een gat tussen de “gezette”
binnendiameter van de slang en de gekrompen buitendiameter van de metalen pijp. Hierdoor
gaat de koelvloeistof lekken.
Oplossing
Slangen – Monteer Gates-slangen: Gates gebruikt mengsels die een betere weerstand bieden
tegen de negatieve effecten van permanente vervorming.
Aanspannen van slangklemmen – Om koudwaterlekken te vermijden, moeten klemmen met
regelbare spanning opnieuw aangespannen worden na een korte testperiode. Een andere
oplossing bestaat erin slangklemmen met constante spanning te gebruiken. Deze passen
zich automatisch aan wanneer het koelsysteem opwarmt of afkoelt.
Toestand van de koppeling – Een omkraalde koppeling biedt betere dichtings- en
onderhoudseigenschappen. Hoe gladder de afwerking van de koppeling, hoe kleiner de kans
dat de slangklem gaat lekken. Koperen en gietijzeren pijpen hechten na verloop van tijd vast
aan de gebruikelijke rubbermengsels, wat de kans op lekken vermindert. Dichtingsproducten
en kleverige gels kunnen gebruikt worden om lekken te vermijden.

Tips voor de montage van slangen
Een slang vervangen is eenvoudig zolang een paar richtlijnen gevolgd worden.

Maak de klem los en draai de slang van de pijp. Een
verroeste klem kan voorzichtig opengesneden en
verwijderd worden met een metaalschaar. Als de
slang vastzit aan de pijp, mag u ze niet forceren of
loswringen – dit kan de nippel beschadigen. Snijd de
slang voorzichtig in de lengte en trek ze van de pijp.

Controleer daarna of de nippel geen scherpe randen
heeft. U kunt best de pijp schoonmaken met een
staalborstel vooraleer u een nieuwe slang monteert.
Als de pijp goed gereinigd en glad is, kunt u de slang
installeren.

Schuif een nieuwe klem over de slang en duw de slang op de pijp, de kant van de motor
eerst. Als u de nippel insmeert met koelvloeistof, zal de slang gemakkelijker over de pijp
schuiven. Controleer of de slang ver genoeg op de pijp zit.

Klem de slang vast tussen de nippel en het
slanguiteinde. Opgelet: een klem die vastgezet is over
de nippel zal na verloop van tijd de binnenwand van
de slang beschadigen.

Als de vervangslang geen exacte kopie is van de originele, kan het soms helpen ze een
beetje te draaien of te buigen. Dit zal de slang niet beschadigen zolang ze niet knikt of
inzakt. Vermijd ook slangen te monteren op schurende oppervlakken of waar de temperatuur
zeer hoog is, zonder beschermende wikkels.
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Vervangproducten
Gates biedt een uitgebreid assortiment radiatorslangen. Voor meer informatie over alle
slangen, raadpleeg Gates’ productcatalogus voor automobieltoepassingen E5/70130.

Slangen voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens
Radiatorslangen
Gebogen slang
Voorgevormde slangen, die als “bypass”-, radiator- of
kachelslang in het koelsysteem kunnen worden gebruikt.
Dankzij het consolidatieprincipe – elke afmeting is
geschikt voor meerdere toepassingen – kan de voorraad
beperkt worden. Om het aantal toepassingen nog te
verhogen, zijn op bepaalde types markeringen voor het
op maat snijden aangebracht.

Vulco-Flex® II radiatorslang
Deze flexibele radiatorslang kan vele vormen aannemen,
is een duurzaam alternatief voor gebogen slangen en is
versterkt met gespiraliseerde staaldraad, wat voorkomt
dat de slang knikt. Deze slangen zijn, in tegenstelling tot
voorgevormde slangen, niet specifiek voor bepaalde
toepassingen, maar passen op meerdere automerken en
-modellen. Installateurs kunnen de slang buigen en de
vereiste vorm geven, zodat ze gebruikt kan worden op
vele personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Na
montage behoudt de slang de gewenste vorm (dankzij de
vulcanisatie onder invloed van de hoge bedrijfstemperatuur), zodat er geen onnodige belasting is op de
bevestigingspunten.
Flexcord Plus
Lichte, rechte slang ontworpen voor de huidige,
veeleisende omstandigheden onder de motorkap.
Deze slang met gebreide aramideversterking is bestand
tegen hoge temperaturen en barsten.

9

Kachelslangen
Rechte kachelslang
Buitengewoon duurzame kachelslang voor rechte en
gebogen verbindingen. Dankzij de veerkrachtige
versterking kan de slang worden gemonteerd op een buis
die tot 4 mm breder is dan de nominale binnendiameter
van de slang. De stevige en soepele constructie
garandeert een middelgrote buigradius.

Slangen voor vrachtwagens, bussen en tractoren
Radiatorslangen
Extra Service gebogen slang
Deze veelzijdige slang wordt gebruikt voor tal van zware
toepassingen. Ze is gemakkelijk op maat te snijden en
eenvoudig te monteren. Symmetrische 90° gebogen
slangen worden veel gebruikt in vrachtwagens, bussen
en tractoren of andere industriële toepassingen.

Extra Service Vulco-Flex® radiatorslang
Vulco-Flex® is een flexibele radiatorslang met
ingebouwde spiraalvormige staaldraad, die middelmatige
krommingen mogelijk maakt zonder knikken of
dichtknijpen. De Vulco-Flex® radiatorslang vervangt
gebogen slangen in de meest uiteenlopende maten en
vormen, en behoudt de gewenste vorm (dankzij de
vulcanisatie onder invloed van de hoge bedrijfstemperatuur), zodat er geen onnodige belasting is op de
bevestigingspunten.

Extra Service flexibele radiatorslang
Praktische, buigzame en lange radiatorslang die tal van
gebogen slangvormen aankan. De ingebouwde
staaldraadspiraal laat de slang in elke vereiste vorm
buigen, zonder noemenswaardige belasting op de
radiator- en motorverbindingen.
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Green Stripe® rechte radiatorslang
Deze stevige en soepele radiatorslang is ideaal voor
algemeen gebruik op rechte of licht gebogen
verbindingen in zware bedrijfswagens. Ze is bestand
tegen koudwaterlekken dankzij de geavanceerde EPDMbinnenwand die zacht en buigzaam blijft, zelfs in de
meest veeleisende omstandigheden.

Extra Service rechte siliconenslang
Deze rechte siliconenslang functioneert optimaal als
radiator-, kachel- of transportslang voor koelmiddelen in
een afgesloten of slecht geventileerde omgeving. Ze is
ongevoelig voor extreme temperaturen en is gemakkelijk
te snijden. De extra dikke en veerkrachtige binnenwand
biedt bescherming tegen koudwaterlekken en verharding
bij hitte.

Kachelslangen
Extra Service rechte kachelslang
Deze stevige kachelslang garandeert een lange,
probleemloze levensduur en is geschikt voor rechte
verbindingen of verbindingen met een grote buigradius.
Rubber ommanteling met textielafdruk (ommanteld
uitzicht), gevlochten textielversterking.

Extra Service rechte siliconenkachelslang
Buitengewoon duurzame en buigzame kachelslang voor
zware voertuigen. Uitstekend bestand tegen extreme
temperaturen in afgesloten of slecht geventileerde
motorruimtes.

Uw distributeur:

www.gates.com/europe
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