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Audi A3 met adem-
halingsprobleem

OPGELOST DANKZIJ AMT GARAGEFORUM

AMT Garageforum-lid ‘Van-
denBosch’ heeft een Audi 
A3 van 2009 met een 1.6 TDI 
CAY-motor in de werkplaats 
gekregen. De eigenaresse 
van de A3 is gestrand langs 
de snelweg tijdens fi lerijden. 
Ze kon opeens geen gas meer 
geven. De A3 loopt inderdaad 
wel stationair, maar zodra je 
gas geeft valt de motor stil. 
Wat is er aan de hand?

 VandenBosch zoekt hulp op AMT Gara-
geforum en omschrijft nauwkeurig zijn 
tot nu toe gestelde diagnose: “Ik heb 
met de VAG-COM de auto uitgelezen, 
er zijn geen foutcodes. Ik heb vervol-
gens het brandstofsysteem gecontro-
leerd. De lagedrukpomp werkt goed, 
maar toch is de brandstofdruk te laag. 
Na wat zoekwerk heb ik de vacuümlei-
ding voor de schoepenverstelling op 
de turbo losgehaald. Toen was het wel 
mogelijk om weer gas geven. Zodra 
ik het vacuüm er weer op zet valt de 
motor na enkele seconden stil.”
Wanneer VandenBosch de stekker van 
de drukomvormer af trekt is gas geven 
weer mogelijk en dit bevestigt naar zijn 
idee een defecte vacuümklep. Omdat 

dit een prijzig onderdeel is vraagt hij 
andere Garageforum-leden om advies 
of hij de juiste diagnose heeft gesteld. 

 Controle op lekkage 
 Garageforum-lid ‘Hobbyman’ vraagt 
zich af of er geen lekkage zit in de 
vacuümleidingen. VandenBosch geeft 
aan dat hij zeker weet dat er geen lek-
kages zijn. Wanneer hij handmatig met 
een vacuümpompje de vacuümklep 
aanstuurt slaat de motor af. Topmon-

teur ‘Erwin20vt’ geeft het advies eerst 
het probleem met de lage brandstof-
druk op te lossen. Topmonteur ‘Pedroo’ 
denkt daar hetzelfde over: “Door de 
motor minder lucht te geven, zoals 
géén schoepenverstelling, lijkt het op 
een probleem met de vacuümregeling. 
Maar het zet je op een verkeerd spoor. 
Waarschijnlijk is gewoon je raildruk 
te laag. Begin bij de basis. Bekijk de 
parameters en ga de druk meten.” 
Klinkt aannemelijk vindt VandenBosch 
en dus besluit hij de druk van de 
opvoerpomp te meten. 

 Vervangen opvoerpomp 
 De druk van de opvoerpomp blijkt 
te laag. VandenBosch vervangt de 
opvoerpomp, maar helaas zonder 
resultaat. De schoepenverstelling blijft 
voor VandenBosch een heikel punt. 
Is dit toch de oorzaak? Wanneer hij er 
vacuüm op laat staan en de stekker los 
trekt van de schoepenverstelling is gas 
geven wel mogelijk maar op hogere 
toeren zakt de motor in. Er is ook geen 
mechanisch defect aan de verstelling 
zichtbaar, dus wat kan daar nog mis 
zijn? 

 Hoge tegendruk 
 Forumlid ‘webroautoservice’ gooit 
het over een andere boeg: “Lees de 
parameters van het roetfi lter uit. 
Luchtdoorstroom is heel belangrijk.” 
VandenBosch: “De drukverschil-
len stationair zijn 5 tot 8 kPa met 
het vacuüm aangesloten. Met het 
vacuüm afgekoppeld is bij 2500 tpm 
het drukverschil 21,6 kPa.” Forumlid 
Pedroo gelooft niet dat het probleem 
in de schoepenverstelling zit: “Indien 
je de motor meer lucht geeft dan slaat 
de motor af. De vraag is, indien de 
motor dan toch loopt zonder vacuüm, 
wat is dan de positie van de EGR-klep? 
Je hebt er geen foutcode op, maar 
misschien blijft de EGR-klep hangen? 
Of is het spruitstuk ernstig vervuild? 
De tegendruk bij 2500 tpm vind ik aan 
de hoge kant.” 

 EGR-klep 
 VandenBosch besluit de EGR en het 
inlaattraject de volgende dag te 
controleren. Hij monteert een plaatje 
om de EGR tijdelijk af te dichten en 
dat blijkt te helpen. De motor loopt 
weer goed. VandenBosch demonteert 
de gekoelde EGR-klep en –leidingen. 
Dan ziet hij wat het probleem is. De 
klep is afgebroken en de leidingen zijn 
sterk vervuild. VandenBosch maakt 
alles schoon en vervangt de EGR. Tot 
slot adviseert VandenBosch de klant af 
en toe wat hoger in toeren te rijden en 
voert hij nog een roetbehandeling uit. 
De A3 rijdt vervolgens weer als nieuw. 

Deze EGR-leiding is fl ink dichtgekoekt, met alle gevolgen van dien.

De EGR-klep blijkt de oorzaak. De klep is van de steel afgebroken.

Heb je een 
autotechnisch 
probleem waar je 
niet uitkomt?
Vraag je collega’s om raad 
op AMT Garageforum. 
En wellicht komt jouw 
kennis anderen van pas.
Op www.amtgaragefo-
rum.nl wordt iedereen 
wijzer. 
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