
Lekkende cilinderbus voetpakkingen – een bekend euvel 

Bij de introductie van de Traction in 1934 werd hoog opgegeven over het voor zijn tijd 
revolutionaire ontwerp van de motor: kopkleppen en zogenaamde “natte” uitneembare 
cilindervoeringen. Het eerste was een belangrijke bijdrage aan de verhoging van het rendement 
van de motor (simpel gezegd: meer pk’s per kubieke centimeter cilinderinhoud), de tweede 
voorziening zou het vervangen van versleten zuigers en cilinderbussen makkelijker maken. Welnu: 
dat is ook zo! Dat het gietstuk van het motorblok eenvoudiger en daarmee goedkoper te 
produceren werd, was vermoedelijk voor Citroën ook een belangrijke reden om voor dit ontwerp 
te kiezen, maar het is mede aan deze opbouw te danken dat onze Traction motoren zich 70-80 jaar 
later nog steeds relatief eenvoudig laten reviseren. 

Die losse  cilinderbussen brengen wel een extra risico met zich mee, namelijk dat koelvloeistof 
langs de afdichting van de bussen onderin het blok weglekt en bij de smeerolie terechtkomt. Dit 
laatste is hoogst ongewenst, omdat de smerende werking van de olie snel achteruit gaat als deze 
met water of een vergelijkbare vloeistof wordt vermengd.  

Hoe zit de constructie in elkaar en hoe kan lekkage ontstaan?  
De cilinderbussen van de Traction Motor zijn gemaakt van gehard gietstaal dat aan de binnenzijde 
exact op de maat van de zuigers (78 mm) is uitgedraaid en gehoond. De zuigers passen met een 
speling van 0,05 – 0,07 mm in de cilinderbussen. Aan de onderzijde zijn de bussen voorzien van een 
geslepen kraag (rand) die op een eveneens 
geslepen zitting onderin het motorblok past. 
Een in het blok geplaatste bus steekt 
gedeeltelijk door de boring heen en rust met 
zijn kraag (we noemen dit verder voet) op de 
voetzitting1. Op bijgaande afbeelding is e.e.a. te 
zien. 

Aan de bovenzijde worden de cilinderbussen op 
hun plaats gehouden en aangedrukt door de 
cilinderkop, waardoor een onwrikbaar verband 
ontstaat tussen het blok, de cilinderbussen en 
de cilinderkop. Dat is maar goed ook, want door 
de beweging van de zuigers en de energie die 
vrijkomt door het verbrandingsproces in de 
cilinders, worden grote krachten op het geheel uitgeoefend, voornamelijk in verticale richting. Maar 
hiermee zijn we er nog niet: hoe nauwkeurig alle metalen vlakken ook geslepen kunnen zijn, zonder 
een deugdelijke afdichting aan de boven- en de onderzijde van de cilinderbussen zou er van alles 
weglekken: om te beginnen de compressie in de cilinders, essentieel voor het functioneren van de 
motor. Ten tweede zou de koelvloeistof (populair “koelwater” genoemd) zowel aan de boven- als 
aan de onderzijde weglekken en op de verkeerde plaats terechtkomen. Voor de afdichtging wordt 
pakkingmateriaal gebruikt: speciaal papier, kunststof, rubber of –voor de cilinderkop- hittebestendig 
materiaal. Aan een motor zitten veel meer pakkingen, maar voor dit artikel beperken we ons tot de 
twee waar het hier iom draait: de cilinderkoppakking en de voetpakkingen van de cilinderbussen. De 
cilinderbussen zitten dus aan de boven- en de onderzijde tussen pakkingen ingeklemd, die ervoor 
zorgen dat verbrandingslucht, olie en water van elkaar gescheiden blijven. Het pakkingmateriaal 
moet zowel de druk als ook de sterke temperatuurwisselingen die bij een verbrandingsmotor 
voorkomen, kunnen weerstaan. Zo niet, zou na korte tijd alsnog lekkage optreden. Lekkage (of 
verlies) van koelwater kan in het inwendige van een Traction motor eigenlijk maar op twee plaatsen 

                                                           
1 Een gedateerd systeem, dat tot ver in de jaren ’70 is toegepast door o.a. Citroën en Renault. Vandaag de dag 
worden uitneembare cilinderbussen veelal door middel van O-ringen in motorblokken afgedicht. 

Cilinderbussen staan op geslepen zittingen in het motorblok 



ontstaan: langs de cilinderkoppakking en langs de voetpakkingen van de cilinderbussen. Ik laat 
ernstige schades zoals gescheurde motorblokken, cilinderbussen of cilinderkoppen hier even buiten 
beschouwing. De cilinderkoppakking kan lek raken als de motor veel te heet wordt. Dat kan allerlei 
oorzaken hebben. Koelvloeistof die is gaan koken en in dampvorm is overgegaan, kan de hitte niet 
meer goed afvoeren. De temperatuur in de cilinderkop loopt dan zo hoog op dat het 
pakkingmateriaal bezwijkt, vaak op de plaats waar de pakking het smalst is: tussen twee cilinders in. 
Koelwater kan zodoende in de verbrandingsruimte(n) terechtkomen en via de uitlaat verdampen, 
compressie kan weglekken waardoor de motor niet meer goed op alle cilinders loopt. Lekkage van de 
cilindervoetpakkingen treedt vooral op na motorrevisies, als de (eventueel nieuwe) bussen niet op de 
juiste wijze in het blok zijn geplaatst, en/of als de cilinderkopbouten na het vervangen van de 
koppakking niet voldoende zijn nagetrokken. Vooral het laatste is een vaker voorkomende 
nalatigheid die de eigenaar van een kersvers gereviseerde motor na korte tijd op een tweede, dure 
reparatie kan komen te staan. 

Dit bleek ook het geval te zijn bij de zescilinder Traction motor van een Zwitserse kennis. De motor 
was nog geen twee jaar daarvoor uit elkaar geweest, waarbij de krukas en de hoofdlagers waren 
vervangen. De zuigers en de bussen waren al eens eerder vervangen en verkeerden nog in goede 

staat. Het revisiebedrijf had de cilinderbussen 
daarom in het blok laten zitten en deze m.b.v. 
bouten en ringen vastgezet zodat zij niet los zouden 
komen van hun pakkingen. Na de revisie was de 
motor weer in elkaar gezet en op een proefbank 
getest. De eigenaar had de cilinderkopbouten nog 
wel een paar keer nagetrokken, maar of dit 
voldoende was, valt te betwijfelen. Hij klaagde al 
geruime tijd over een licht verlies van koelvloeistof 
naar het oliecarter. Na een zomerse rit waarbij de 
motor flink heet was geworden –echter niet had 
gekookt- bleken, toen het geheel weer was 
afgekoeld, plotseling enkele liters koelwater bij de 

olie te zijn terechtgekomen. Eén of meer voetpakkingen van de cilinderbussen werden als 
verdachten aangemerkt. Om de eigenaar niet te lang met deze frustrerende situatie te laten tobben 
(je baalt behoorlijk als je na een dure revisie al vrij snel zo’n probleem hebt!), bood ik aan om hem te 
helpen met het uit elkaar halen van de motor en het oplossen van het probleem. Enkele jaren 
geleden had ik dit euvel zelf aan de hand gehad, en wist hoe ik althans een poging kon doen om de 
lekkage effectief te verhelpen. Of dit zou 
lukken zonder de zittingen onderin het blok 
door een revisiebedrijf machinaal te laten 
opzuiveren, was een onzekere factor. Ik kom 
daar later op terug.  

Het goede nieuws is dat de motor in drie 
dagen tijd weer in de auto stond en liep, en 
dat met de auto in de weken daarna zo’n 7 à 
800 km zijn gereden, waarbij olie en water nu 
strikt van elkaar gescheiden blijven. Dat lukt 
blijkbaar zo snel als twee ervaren mensen het 
karwei bij de kop nemen, én als er niets 
tegenzit. Voor de eigenaar is er nog wel wat 
nazorg aan de motor nodig –daarover later meer.  

Veel water bij de smeerolie in het carter 



Cilinderbussen 
Ik concentreer mij verder op de cilinderbussen en de toestand van de zittingen in het blok, want daar 
zat hier –en naar ik vermoed ook bij andere Traction motoren- de bron van de narigheid. Aan de foto 
van een van de uitgenomen cilinderbussen is aan het roestspoor duidelijk te zien dat er al enige tijd 
water langs de gladde buitenwand van de cilinderbus naar het carter is gestroomd (deze eigenaar 
vult zijn koelsysteem nog met leidingwater + antivries). De ruwe buitenzijde van de bus –evenals het 
inwendige van het koellichaam- waren bovendien ernstig vervuild door roest en drab. Ik heb de 
eigenaar dringend in overweging gegeven, zijn koelsysteem in het vervolg alleen nog met kant-en-
klare koelvloeistof te vullen. Die roestige drab hoopt zich namelijk rond de cilinderbussen op en 
werkt zich geleidelijk ook tussen de rand bij de voetafdichting. Na demontage van de cilinderkop 
bleek de koppakking nog geheel intact te zijn. Daar had het dus niet gelekt! De cilinderbussen bleken 
bij controle nog enige –zij het wat weinig- overstand t.o.v. het blok te hebben. Deze constateringen 
leidden wat mij betreft maar tot één conclusie: de lekkage was het gevolg van onvoldoende 
natrekken van de cilinderkopbouten (of in dit geval: -moeren). De samendrukkende kracht van de 

cilinderkop op de bussen (via de pakkingen) 
wordt dan onvoldoende en de bussen komen –
overdreven voorgesteld- “los” te staan: er hoeft 
maar een fractie beweging van de bus t.o.v. zijn 
voet te zijn, om het proces van lekkage op gang te 
brengen. Eerst is de lekkage gering, als een motor 
–zoals in dit geval- een keer flink heet wordt, kan 
net het laatste duwtje worden gegeven en dan is 
de waterstroom niet meer te stuiten. Ziedaar, 
helaas! 

Kijken we na de demontage in het blok naar de 
zittingen van de cilinderbussen, dan blijkt dat 
deze niet alleen smerig zijn, maar bovendien –en 

dat is zorgelijk!- behoorlijk door putcorrosie zijn aangetast. Op sommige plekken langs de 
buitenranden is het gietijzer weggevreten. Dit proces komt bij allerlei metalen voor en wordt 
versterkt door de mineralen in het koelwater (zeker als leidingwater wordt gebruikt!), aangevuld met 
de temperatuurschommelingen waaraan het geheel blootstaat.  

 

Als deze putcorrosie zo ernstig is, dat het zittingsvlak niet door slijpen met kleppenslijppasta rondom 
strak is te krijgen, zit er niets anders op dan de zittingen door een revisiebedrijf op een freesbank te 
laten opzuiveren. Afhankelijk van hoeveel materiaal er weg gefreesd moet worden (enkele 
honderdsten tot wellicht tienden van mm), kan dit ook betekenen dat (ongeveer) dezelfde 
hoeveelheid materiaal van de bovenkant van het motorblok moet worden afgehaald. Anders 
ontstaan later problemen bij het terugplaatsen en op hoogte stellen van de cilinderbussen. Bij dit 
blok heb ik een oude cilinderbus en een daarin vast geklemde klos hardhout als hulpgereedschap 
gebruikt om m.b.v. kleppenslijppasta de zittingen in het blok op te zuiveren, zodat de bussen met 

Spoor van waterlekkage langs cilinderbus zichtbaar 



(iets dikkere) voetpakkingen en flexibel blijvende afdichtpasta2 lekvrij in het blok konden worden 
geplaatst. Op de foto’s is e.e.a. te zien.  

 

  
 

Overstand 
Bij het plaatsen van de cilinderbussen (omdat de bestaande bussen en zuigers zijn teruggeplaatst, 
diende alles bij de demontage zorgvuldig te worden genummerd 
en moesten de lagerschalen en –kappen bij elkaar worden 
gehouden), dient de voorgeschreven overstand t.o.v. het blok in 
acht te worden genomen. Voor de 15-Six motor is dit 0,09 – 0,14 
mm met een maximale afwijking van 0,03 mm rondom gemeten. 
De overstand wordt vergroot of verkleind door de dikte van de 
voetpakkingen te laten variëren. In het onderhavige geval bleek 
met een voetpakking van 0,15 mm dikte een overstand van 
ongeveer 0,12 mm –dus ruim binnen de tolerantie- te worden 
bereikt. Direct na het plaatsen van een bus wordt deze op 
tenminste twee tegenover elkaar gelegen punten m.b.v. een in 
het blok gedraaide  M10 bout, een brede ring en een moer 
tijdelijk vastgezet. Bij het terugplaatsen en monteren van de 
zuigers met de drijfstangen moet de krukas worden verdraaid om 
de lagerkappen goed te kunnen vastzetten. Als de bussen niet 
tijdelijk in het blok worden vastgezet, worden deze bij het 
verdraaien van de krukas door de zich omhoog bewegende 
zuigers van hun zittingen getild, waardoor naderhand 
gegarandeerd lekkage zal optreden. 

                                                           
2 De ouderwetse methode waarbij in lijnolie gedrenkte papierpakkingen worden gebruikt, is met de huidige 
kunststof voetpakkingen achterhaald. Bovendien dicht de pasta kleine oneffenheden in de pasvlakken af 
waardoor lekkage wordt voorkomen. De pasta dient in twee lagen aan weerszijden van de pakking te worden 
aangebracht. Dun opbrengen om verschuiven c.q. breken van de flinterdunne voetpakkingen te voorkomen! 

Overstand cilinderbus t.o.v. blok 



Wanneer eenmaal alle zuigers zijn teruggeplaatst en de bouten van de drijfstrang-lagerkappen met 
het voorgeschreven koppel (5 kgm voor drijfstanglagers met losse schalen) zijn aangehaald, mag de 
krukas onder geen voorwaarde meer worden verdraaid totdat de cilinderkop is geplaatst en de 
bouten (of moeren, al naargelang de uitvoering) met het voorgeschreven moment zijn aangehaald. 

Aangezien dit motorblok nog was voorzien van tapeinden en moeren voor het vastzetten van de 
cilinderkop (een degelijke constructie, jammer dat Citroën deze rond 1951 heeft verlaten!), dienden 
de tijdelijke bevestigingsbouten te worden verwijderd en de tapeinden (met de voorgeschreven 2 
kgm) in het blok te worden vastgezet, waarna de koppakking (met de gladde kant naar onderen) en 
vervolgens de cilinderkop werden gemonteerd.  

De –in het geval van een 15-Six 
motor: 18 stuks- moeren van de 
cilinderkop worden met een ring 
eronder in twee etappes in de 
voorgeschreven volgorde (zie 
werkplaatshandboek) 
aangehaald. Eerst met 3 kgm, 
vervolgens met 5,5 kgm. Daarna 
worden de stoterstangen van de 
kleppen teruggeplaatst en wordt 
de klepspeling voorlopig 
ingesteld op 0,20 mm voor de 
inlaat- en de uitlaatkleppen.  

Zuigers en cilinderwanden goed insmeren met motorolie, openingen van de zuigerveren gelijkmatig verdelen en een 
zuigerverenkraag gebruiken om deze samen te drukken. Denk ook om de stand van de schuine opening van de 
drijfstanglagers (richting nokkenas). Zuigers door licht kloppen met een houten voorwerp in de cilinders laten zakken. 



 

Motor met versnellingsbak gereed voor inbouw 

Klepspeling als indicator 
Na het terugplaatsen en weer geheel aansluiten van de motor + de versnellingsbak kan het carter 
met olie en het koelsysteem met koelvloeistof worden gevuld. M.b.v. een oliespuitje door de 
bougiegaten wat olie in de cilinders aanbrengen. Bougies nog niet monteren en de krukas op de 
startmotor zólang ronddraaien, dat de oliedrukmeter –de meeste Tractions hebben er tegenwoordig 
een- (flink) begint aan te wijzen. Hierdoor krijgt de oliepomp de kans om verse olie aan te zuigen en 
deze naar de krukaslagers te persen, zodat deze voldoende zijn gesmeerd als de motor aanslaat. 
Ontsteking volgens de procedure m.b.v. een 6 mm paspinnetje en de voorste zuiger in BDP op tijd 
zetten (niet vergeten het paspinnetje weer weg te halen!). Motor starten en deze rustig met een iets 
verhoogd stationair toerental laten opwarmen. Na ongeveer een kwartier (temperatuur moet ca 65° 
zijn) de motor stilzetten en even laten staan. Vervolgens de cilinderkopbouten (of –moeren) in de 
aangegeven volgorde telkens een kwartslag losdraaien en weer met 5,5 kgm vastzetten. Men zal zien 
dat de aanhaalslag een stuk langer is dan de losdraaislag. Vervolgens de klepspeling opnieuw 
afstellen, nu (voor de 15-Six) op 0,15 mm voor de inlaat- en 0,20 mm voor de uitlaatkleppen. De 
klepspeling zal door het aanhalen van de cilinderkop flink zijn afgenomen –wat aantoont dat de 
koppakking inderdaad verder is samengedrukt. De klepstoters en de stoterstangen blijven immers 
even lang, dus als de kop door het aanhalen van de bouten ietsje zakt, neemt de klepspeling 
navenant af. Na het aanhalen van de cilinderkop is kleppen stellen daarom een absolute “must”.  

  



Natrekken… en nog eens natrekken! 
Nu komen we op het cruciale punt voor het succes van de hele operatie: het regelmatig natrekken 
van de cilinderkopbouten (of –moeren). Het navolgende geldt dus na elke reparatie waarbij de 
cilinderkoppakking is vervangen.  

 

Aanhalen cilinderkopmoeren m.b.v. momentsleutel. Volgorde volgens werkplaatshandboek. 

Het materiaal dat tegenwoordig voor cilinderkoppakkingen wordt gebruikt is niet meer hetzelfde als 
“vroeger”. Asbest, het beste pakkingmateriaal ooit –met alle kwalijke gevolgen van dien!- is 
vervangen door een andere vezelachtige hittebestendige substantie. Blijkbaar  gedraagt het 
tegenwoordige pakkingmateriaal zich anders en daar moeten we ons “aanhaalgedrag” op aanpassen. 
Mijn persoonlijke ervaring is, dat modern pakkingmateriaal goed te gebruiken is, mits we rekening 
houden met de wat “zachtere” eigenschappen. Kort gezegd: eerder en vaker natrekken van de 
cilinderkopbouten (of –moeren) vangt het wat snellere “inklinken” van het pakkingmateriaal op. 
Maar wees gerust: er is een grens, namelijk het punt waarop de pakking geheel is samengedrukt en 
dan is het ook genoeg. Dan hoeft er niet meer nagetrokken te worden, en ontstaat een stabiele 
situatie die het vele jaren (en tienduizenden kilometers) zal uithouden.  

Het navolgende schema is mij goed bevallen:  

KM  
0 Bij montage van de cilinderkop, volgens schema aanhalen met 3 kgm, daarna met 

5,5 kgm. Klepspeling voorlopig instellen op 0,20 mm 
0 Na het starten van de motor, ca 15 minuten rustig laten warmdraaien (temperatuur 

ca 65°), daarna bouten beurtelings ¼ slag losdraaien, vervolgens met 5,5 kgm 
aanhalen. Klepspeling opnieuw afstellen, nu op 0,15 mm (inlaat) en 0,20 mm 
(uitlaat). 

100 Zelfde als bij 0 km. Motor moet tot ongeveer 65° worden verwarmd c.q. afgekoeld, 
alvorens met het natrekken van de bouten/moeren te beginnen. 

300 - 400 Zelfde als bij 100 km 



750 - 1000 Zelfde als bij 300-400 km. Als de klepspeling niet blijkt te zijn afgenomen, is verder 
natrekken onnodig. Anders bij 1500 km nogmaals natrekken en klepspeling 
controleren. 

1500 Zelfde als  bij 750-1000 km. Steelregel: als na het natrekken de klepspeling niet 
verder is afgenomen, is de koppakking maximaal samengedrukt en kan verder 
natrekken achterwege blijven. Anders bij 2500 km opnieuw natrekken. 

 

Niet alle motoren worden aansluitend aan een revisie meteen proefgedraaid, alhoewel een goed 
revisiebedrijf dit wel zou moeten doen. Maak hierover met het revisiebedrijf altijd duidelijke 
afspraken en probeer bij dit proefdraaien persoonlijk aanwezig te zijn (het is ook altijd een mooi 
moment). Als zij geen mogelijkheid hebben om de motor te laten proefdraaien, weet u het 
tenminste. Er is dus altijd een kans dat men een motor voor zich heeft die na de revisie nog geen slag 
heeft gelopen, waarvan de kop slechts “koud” is aangehaald (zie eerste regel van het schema). Soms 
gaan er jaren overheen voordat een motor na een revisie voor het eerst draait. Mijn advies: laat het 
er nooit op aankomen en trek de cilinderkopbouten (of –moeren) altijd na, alsof het een net 
gereviseerde motor betreft. Je merkt gauw genoeg of de klepspeling na het natrekken niet of slechts 
marginaal afneemt. Doe je dit, en zijn de cilinderbussen zorgvuldig gemonteerd, wordt de kans op 
lekkage een stuk kleiner, en ben je voor jaren verzekerd van een “dicht” motorblok. 
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