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 In het maanddossier op www.amt.nl/december2013 licht 
Jeroen de storingsdiagnose in een video toe. Kijken dus! 

Ook op video!

AMT BELGIË

Na het verwijderen van de olievuldop wordt de rook zichtbaar. 
De inlaatcollector blijkt inwendig te lekken.

Uit de meetgegevens met de vierkanaals scope blijkt dat de 
MAP-waarde oploopt tot slechts 3,21 volt bij vollast. De lucht-
massameterspanning en de vacuümdruk zijn wel in orde.

  Een klant van Sergoyne Diagnostics heeft 
een Renault Espace uit 2003 in de werkplaats 
staan. De auto wordt aangedreven door een 
2.2 dCI-motor die 110 kW hoort te leveren. 
Maar de auto levert te weinig vermogen en 
foutcode D301 keert steeds terug. Na telefo-
nisch advies komt de auto naar de werkplaats 
van Sergoyne Diagnostics.  

 Foutcode D301 staat voor ‘inlet air circuit, lack of 
air’. “Dat ontstaat door een luchtlek in het inlaat-
systeem”, zegt Jeroen Vertongen, eigenaar van 
Sergoyne Diagnostics. “Het tekort aan vermogen 
wordt veroorzaakt door te weinig turbodruk, daar-
over waren we het met de klant eens. We hebben 
het autobedrijf gevraagd om tijdens een proefrit 
de turbodruk te controleren. Die bleek 1,5 bar bij 
vollast te zijn. Er is dus een overdruk van 0,5 bar. 
Dat betekent dat het maar om een kleine lekkage 
gaat. Wij adviseerden het autobedrijf toen om de 
EGR-klep te controleren, blijft die niet open staan? 
Dat bleek niet het geval te zijn. Is er dan toch een 
lekkage in het inlaatsysteem? Om dat uit te sluiten 
heeft een autotechnicus met een rookmachine 
het inlaatsysteem gecontroleerd. Ook dat bleek 
in orde te zijn. In overleg hebben we de auto naar 
onze werkplaats gehaald voor verdere diagnose.” 

 Toch een scheur of barst? 
 Bij Sergoyne Diagnostics begon Jeroen met de ba-
sis: “Zijn alle signalen in orde? Met een vierkanaals 
scope hebben we de volgende signalen gecon-
troleerd: luchtmassa, MAP, de aansturing van de 
turbo, de elektronisch bediende gasklep en het 
vacuüm tussen de gasklep en de turbo. Voor dat 

Signaalspanning MAP-
sensor loopt slechts op 
tot 3.21V bij vollast!

Signaalspanning 
LMM-sensor loopt op 
tot 4.29V bij vollast, 
wat perfect is.

De elektroklep levert voldoende 
vacuüm aan de turbo tijdens vollast.

laatste hebben we de APS260 van GMTO gebruikt. 
Daarmee kun je drukmetingen uitvoeren. Tijdens 
een testrit hebben we gemeten wat er gebeurt tij-
dens de acceleratie. Het signaal van de luchtmas-
sameter bleef stijgen, maar de MAP-waarde bleef 
gelijk, terwijl het vacuüm op de turbo blijft staan. 
Het systeem probeert dus een hogere turbodruk 
te realiseren, maar de drukopbouw loopt maar 
op tot 1,5 bar. Er leek dus toch een scheur of barst 
in het inlaatsysteem te zitten, waardoor er pas bij 
een hogere inlaatdruk een lek ontstaat. Tijd voor 
een tweede controle met de rookmachine”. 
 
Kunststof inlaatcollector staat bekend om 
problemen 
 “Uit ervaring weten we dat de inlaatlaatcollector 
op deze 2.2 dCi-motoren wel eens scheurt. Het 
betreft namelijk een volledig kunststof exem-
plaar met geïntegreerd kleppendeksel. Een vrij 
complexe constructie met heel wat verlijmde 
naden. Eerst hebben we de toevoerslang van de 
inlaatcollector gedemonteerd. Daarna hebben 
we daar de aansluitmond van de rookmachine 

op aangesloten en kon de test starten. Na enkele 
minuten was er aan de buitenkant nog nergens 
rook zichtbaar. Misschien lekt de collector wel 
naar binnen? Het losdraaien van de olievuldop 
was voldoende om dat vast te stellen: de rook 
was direct zichtbaar. Dus toch de inlaatcollector. 
Het advies aan de klant is duidelijk: vervang de 
inlaatcollector.” 

Het inlaatsysteem lekt geen lucht naar buiten toe, zo bewijst 
een test met een rookmachine.

Sergoyne Diagnostics is een diagnose- en opleidingscentrum. “Het is onze 
missie ervoor te zorgen dat garagebedrijven gewapend zijn om diagnose 
te stellen aan moderne wagens”, zeggen diagnosetechnici Jeroen Verton-
gen en Niels Andries. Dit doet Sergoyne met knowhow en tools. Volstaan 
die niet, dan doen klanten een beroep op het diagnosecentrum.
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