espace technique

18

Benzine(k)luchten deel 2

Artikeltekst: Laurens Ebberink
Met dank aan: Albert-Jan Bulder, Dick Esselink,
Harry de Bliek, Leo van Valen, Peter Stiphout e.a.

Je gaat met allerlei mankementen aan je DS
gewoonlijk naar je vertrouwde DS-garage.
Maar er blijven altijd kleine ergernissen waar
je best eens zelf mee aan de slag kunt gaan.
Sleutelen aan je DS is ook leuk en bevredigend
als het je lukt om een probleempje op te lossen.
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Zo hebben we de vorige aflevering bij een ‘72-er DS de aansluitingsslangen op de benzinetank gecontroleerd en vervangen. Ik
hoor je al zeggen “Heb ik ook gedaan, maar de klacht blijft.” Er
zijn inderdaad meer oorzaken voor een irritante benzinelucht
mogelijk. Zo willen de vul- en beluchtingsbuizen ook nog wel
eens op diverse fronten problemen veroorzaken. Duidelijk is dat
een kapotte beluchtingsbuis voor vervelende benzinegeuren zal
zorgen. Maar het kan ook onhebbelijkheden veroorzaken van
andere aard.
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De zaterdagmiddagklus behelst ditmaal het controleren van de
beluchting van de benzinetank. De auto in de hoogste stand parkeren, of nog mooier op een brug zetten en het achterspatbord
verwijderen. (Doe eerst een doek, een sok of een stuk oude binnenband over de hoek van de bumper tegen krassen op het spatbord.) Maak de binnenzijde van de wielkast met een harde borstel
goed moddervrij zodat je schoon kunt werken. Daarna kun je met
sleuteltje 8 de schroefjes en moeren van de schutplaat verwijderen
waarachter diverse leidingen verwerkt zitten.

« Ik moet bij het tanken de vulsnelheid bijzonder laag houden, iets te diep het vulpistool inknijpen en ik krijg na enkele
tientallen seconden ineens een hele guts benzine terug uit de
vulpijp over mijn broek. Ik vermoed dat het hier gaat om een
slechte beluchting tijdens het tanken. De tank zet door het vullen uit en de achterblijvende luchtbel wordt in elkaar gedrukt
om vervolgens ineens samen met een flinke klots benzine terug
door de vulpijp de vrije lucht op te zoeken. »

21

uit: Citroën reparatiehandboek II DX.175-1

foto: Dick Esselink

Je ziet de dikke vulpijp (3) naar de tank met daarboven gemonteerd een dunnere pijp. Dit is de ontluchtingsslang (6). De ontluchtingsslang is van melkwit Rilsan en zit aan de voorkant met
een rubberen bocht op de benzinetank. Aan de andere zijde sluit
deze bovenaan, vlak bij de vulopening aan op de vulpijp (4).
Tevens zie je op de laatste 30 centimeter een dun Rilsan-slangetje
aansluiten dat via een soort tonnetje (5) een open verbinding
maakt naar de vulopening-ruimte onder het benzineklepje in het
spatbord. De beluchtingsslang sluit boven in de benzinetank aan

en biedt voldoende ruimte voor de lucht in de tank om tijdens
het tanken te ontsnappen. Het dunne slangetje is daar louter om
een beperkte open be- en ontluchting te bewerkstelligen terwijl de
tankdop gesloten is. Tijdens het rijden moet onttrokken benzine
vervangen worden door lucht, anders zou de tank vacuüm trekken. Het tonnetje in de dunne leiding is bij mijn weten slechts
een demper om te voorkomen dat vloeistof mee naar buiten kan
komen.

Opmerkingen:
• dit is een algemeen verhaal op
basis van de ervaring aan het
beschreven model
• check onze website voor meer
technische details voor de verschillende modellen
•
gebruik

Nu kan ik de beluchtingsslang alleen onderzoeken voor het deel
dat onder de wielkast zit. De aansluiting op de tank kan ik alleen
bereiken via de deksel onder de achterbank. Omdat ik een blokkade in de slang verwacht, kijk ik eerst of ik knikken in de slang
zie. Een eenmaal geknikte slang is overigens vaak ook gescheurd
en kan daarmee ook een oorzaak van benzinegeur zijn.

echte

benzinelei-

dingklemmen of bijvoorbeeld
Ligarex bandjes (De wartelslangenklemmen drukken gemakkelijker de Rilsan-buis in)
• in de praktijk heeft de club tot
nu toe ervaren dat alleen flexibele benzineslang van Cohline
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Ik heb de beluchtingsslang losgemaakt van de aansluiting bij de
vulopening en heb vervolgens het gaatje van de dunne beluchtingsslang met een vinger dichtgehouden. Heel rustig op de beluchtingsslang blazen en druk opbouwen. Let wel, snel loslaten
en van je afhouden want je wilt geen terugklotsende benzine in
je gezicht krijgen! In mijn geval was de beluchtingsslang bij de
doorvoer naar de tankruimte dichtgekneld, ik heb meteen een
hele nieuwe inclusief rubberaansluitingen geplaatst.

echt Ethanolbestendig is
•
Rilsan-slangen en aansluitsets
zijn bij de club verkrijgbaar
• het schutbordje is gemonteerd
met een foam-afdichting, dit
voorkomt dat de leidingen en
aansluitingen na langere tijd
toch onder de modder komen
te zitten en dat regenwater via

Nu ik toch zowel de tankruimte als de wielkast open heb liggen
heb ik meteen ook de met droogtescheurtjes getooide dikke rubber aansluiting tussen vulpijp en tank vervangen. Nu kan ik weer
zonder corona-afstand tot de benzinevulopening tanken!

de vulpijp naar de tankruimte
kan lopen. Als je geen (goede) originele hebt, kun je ook
foamband kopen met eenzijdige plaklaag bij het plaatselijke

« Het behoeft denk ik geen betoog dat werken aan de tank en
benzineleidingen alleen in een goed beluchte garage of buiten
dient te gebeuren en dat vuur uit den boze is. »

rubberhuis of geschikte antitocht band in de doe-het-zelf
winkel
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