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ONDERDELEN
De luchtmassameter in de werkplaats

ACtronics test, bouwt, reinigt en repareert luchtmassameters

Iedere moderne auto met benzine- of dieselmotor heeft een luchtmassameter. Dat

apparaatje is onmisbaar bij een goede mengselvorming. Gaat het kapot, dan slaat het

MIL-lampje alarm. Goed geregeld, zou je zeggen. Niet helemaal. Al lang voor de fout-

melding jaagt een slechte luchtmassameter het brandstofverbruik stevig op.

Half september 2008. Auto-elektronicaspecialist
ACtronics presenteert zijn luchtmassametertes-
ter op de Automechanika in Frankfurt. Het ap-
paraat stuurt een steeds groter wordende
luchtstoom door een luchtmassameter (afge-
kort LMM of MAF-sensor van Mass Air Flow) en
vergelijkt het outputsignaal met de door de fa-
brikant voorgeschreven waarden. Blijft de afwij-
king voor alle meetpunten onder de 3% en laat
de sensor zich ook door grote temperatuurver-
anderingen niet van de wijs brengen, dan keurt
de tester hem goed. Al op de vakbeurs verkoopt 
ACtronics zes van deze apparaten en inmiddels
kan het bedrijf de vraag uit de hele wereld nau-
welijks meer aan. Opmerkelijk, want oorspron-
kelijk ontwikkelde ACtronics de ‘Cyclone’
MAF-sensortester alleen voor eigen gebruik.
Vanwaar die belangstelling voor de gezondheid
van de luchtmassameter? Om dat te kunnen be-
grijpen, legt directeur Léon Kleine Staarman
van ACtronics eerst uit hoe de luchtmassameter

werkt: “De meest gebruikte typen in benzine-
auto’s hebben twee sensoren, of eigenlijk twee
temperatuurgevoelige weerstanden. De eerste is
een platinadraadje met een lage weerstand,
meestal 10 tot 30 ohm. Het draadje wordt warm
als er stroom door loopt. Deze sensor wordt
daarom ‘heater’ genoemd. De tweede sensor
heeft een hoge weerstand, meestal tussen 200
en 2000 ohm. Hij wordt gebruikt om de tempe-
ratuur van de langsstromende inlaatlucht te
meten. Terwijl die inlaatlucht de heater afkoelt,
houdt de luchtmassameter de temperatuur van
de heater op een vastgesteld aantal graden
boven de temperatuur van de inlaatlucht. Hoe
meer inlaatlucht, hoe groter de stroom die
daarvoor nodig is. Die stroom, omgezet in een
spanningsverschil tussen 0 en 5V, is het output-
signaal van de luchtmassameter. Aan de hand
van dat signaal bepaalt het motormanagement
hoeveel brandstof de injectoren moeten inspui-
ten”.

De motor corrigeert zelf
Tot zover gaat het alles goed. Maar nu raakt het
luchtfilter vervuild. Niet vreemd met de lange
onderhoudsintervallen. En zo komen er vuildeel-
tjes in de inlaatlucht. Via de carterontluchting
komen daar nog eens oliedeeltjes bij. Een deel
van dat vuil slaat neer op de sensoren van de
luchtmassameter. En dan beginnen de proble-
men. “Want dat vuil isoleert”, legt Kleine Staar-
man uit. “Komt het op de heater, dan heeft die
minder stroom nodig om op temperatuur te blij-
ven. Een isolerend vuillaagje op de tweede sen-
sor heeft een omgekeerd effect. De sensor
overschat de temperatuur van de inlaatlucht en
dwingt daarmee de heater tot extra inspanning.
Kortom, de luchtmassameter gaat verkeerde
waarden aangeven. Maar te hoog of te laag, dat
is niet zeker.”
Gelukkig heeft de motor twee mechanismen om
verkeerde waarden van de luchtmassameter te
corrigeren: “Allereerst stopt de autofabrikant 
referentiewaarden in de motormanagement-
computer. De computer verwacht bijvoorbeeld
bij stationair lopen een outputwaarde van de
luchtmassameter van 1,7V. Stel, de werkelijke
waarde is 1,5V. Veel computers trekken dan de
hele lijn omhoog. Over het hele belasting-toeren-
gebied verhogen ze de LMM-outputwaarde met
een vast percentage”.
Is dat een goede correctiemethode? ACtronics
heeft dat onderzocht: “We hebben 100 willekeu-
rige luchtmassameters aangekocht uit jonge
schadeauto’s. Bijna allemaal produceerden ze
niet meer de originele waarden. Bij niet meer
dan 30% gaf upgraden met een vast percentage
weer de originele waarden”.
De tweede correctiemethode gebruikt de lamba-
daregeling: “Ziet die constant te veel of te weinig
zuurstof in het uitlaatgas, dan corrigeert het

Slechte luchtmassameter
is brandstofslurper

Met horizontaal de luchtstroom en verticaal het
outputvoltage is dit het normale beeld van een
luchtmassameter. ACtronics past voor het gemak de
horizontale schaal aan om een rechte lijn te krijgen.

Digitale kalibratie. De witte lijn is de oorspronke-
lijke output, de processor krijgt opdracht de blau-
we lijn daarbij op te tellen zodat de LMM de gele
lijn als uitkomst geeft.
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motormanagement door de waarden van de
luchtmassameter iets te verhogen of te verlagen.
Maar ook dat systeem van korte- en langetermijn
brandstoftrim heeft zijn beperkingen. Allereerst
corrigeert het ook weer procentueel en ten
tweede blijft de correctie beperkt tot meestal
maximaal 3%”.

Slecht mengsel
Kortom, ondanks de correctiemechanismen lei-
den afwijkende outputwaarden van de lucht-
massameter in veel gevallen toch tot een
slechtere mengselsamenstelling. “Wij vermoe-
den dat vervuilde luchtmassameters de oorzaak
zijn van gemiddeld 5% extra brandstofverbruik,
voordat ze een foutcode geven”, zegt Kleine
Staarman. Hij kan dat cijfer nog niet hard
maken, maar: “Op dit moment proberen we een
universiteit te interesseren om het meerverbruik
door luchtmassameters die nog geen foutmel-
ding geven, wetenschappelijk te onderzoeken”.
Als dat onderzoek Kleine Staarman gelijk geeft,
dan heeft de luchtmassameter recht op meer
aandacht. We nemen alvast de proef op de som.
Kleine Staarman haalt een luchtmassameter van
het merk Denso uit zijn magazijn. “Deze heeft
op een Toyota Yaris gezeten”, leest hij van het
kaartje. De twee sensortjes zitten wat verborgen.
Maar als het TL-licht in het kanaaltje valt, is er
geen twijfel mogelijk: ze zijn vuil. De testkast
geeft de bevestiging. Stationair geeft de lucht-
massameter een prima waarde, maar bij grotere
luchtstroom wijkt hij sterk af.
Kleine Staarman reinigt de sensortjes voorzich-

tig met een bus remmenreiniger en een watten-
staafje. “In ons productiebedrijf reinigen wij
grote hoeveelheden van deze luchtmassameters
in een wasmachine. Daarna testen we ze hier.
Zijn ze goed, dan gaan ze naar de klant. Zo niet,
dan gaan ze in de afvalbak, repareren is onmo-
gelijk”. Dit exemplaar blijkt weer prima. De tes-
ter produceert een lijn die exact op de
‘golden’-lijn ligt.

Made in China
Niet alle luchtmassameters zijn zo eenvoudig te
reinigen: “Bij de veel voorkomende Bosch-types

Made in China in de eigen ACtronics-fabriek. Vanachter zijn bureau in Almelo kijkt directeur Léon Kleine
Staarman zijn Chinese medewerkers op de vingers via een webcam. Let op de twee sensoren. Omdat bij
een diesel het vacuüm achter de gasklep ontbreekt, heeft die een luchtmassameter met een derde sensor.
Die corrigeert voor terugstromende inlaatlucht. Op de printplaat zit de processor. De koelribben aan de
onderkant houden de printplaat op constante temperatuur en de temperatuurgevoelige weerstand daar,
meet de buitentemperatuur.

Hetzelfde type na een wasbeurt in de Actronics-
wasmachine.

Een vuile Denso-luchtmassameter uit een Toyota
Yaris scoort rode cijfers.

Een Chinese aftermarket-luchtmassameter. Bij sta-
tionair toerental (1,7V) zit hij perfect op de gouden
lijn. Bij 2,7V opnieuw. Daartussen en daarboven
wijkt hij sterk af. Oorzaak: “Analoog gekalibreerd”.

ACtronics ontwikkelde een luchtmassameter-
controleapparaat voor eigen gebruik. Maar toen
steeds meer revisiebedrijven en dealerholdings
 belangstelling toonden kwam er een productie -
model, de Cyclone 4. ACtronics verwacht er jaar-
lijks, wereldwijd 30 tot 50 aan de man te brengen.
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gaat dat niet. Daarom hebben wij daarvoor een
vervangend exemplaar ontwikkeld”. Die eigen
luchtmassameters bouwt ACtronics in China:
“Anderhalf jaar geleden zijn we daar onze eigen
productie gestart. Inmiddels maken we daar nu
meer dan 2000 luchtmassameters per maand.
Het grootste deel gaat naar Amerika en er
komen iedere maand zo’n 400 naar Nederland.
Zo’n luchtmassameter kost netto 59 euro plus 5
euro verzendkosten”.
Oké, dat mag een stuk goedkoper zijn dan de
OE-exemplaren, maar voor dat geld zijn wel
meer Chinese luchtmassameters te koop. Oei,
dat is tegen het zere been. “Iedere sensor heeft
een tolerantie”, legt Kleine Staarman uit.
“Daarom zit er een processor op. Als de sensor
na de productie wordt gekalibreerd vertel je die
processor wat hij bij de outputwaarden op moet
tellen. Kijk maar eens hoe die Chinezen dat
doen.” Hij haalt een bak met Chinese aftermar-
ket-LMM’s uit zijn magazijn en gaat ze een voor
een beproeven. Steeds zien we hetzelfde beeld.
Op twee of drie punten scoort de sensor perfect,
terwijl de afwijking daartussenin groot is. Hoe
dat komt? “Deze sensoren hebben geen proces-

sor, ze zijn analoog gekalibreerd op twee of drie
punten. Heel mooi, maar in de praktijk vraagt
de motor ook tussen die punten om het juiste
lucht-brandstofmengsel. Met deze sensoren
krijgt hij dat niet.”

Geld verdienen
Daarmee blijft nog één vraag over: wie zijn de
kopers van de ACtronics-luchtmassametertes-
ters? Daar doet Kleine Staarman niet geheimzin-
nig over: “Vooral grote Duitse dealerholdings.
Als een slechte luchtmassameter de automobi-
list brandstof kost, kun je met testen geld ver-
dienen. Dat hoef je die jongens niet te
vertellen”. �

Erwin den Hoed
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Luchtmassameters testen 
en  repareren
De gecombineerde motormanagement-
computer-luchtmassameter uit de Merce-
des A is berucht. “Gemiddeld eens per vier
jaar geven de sensortjes uit de LMM de
geest”, weet Léon Kleine Staarman. Reme-
die: een nieuw gecombineerd apparaat.
Kosten: meer dan € 1.000,-. 
ACtronics vervangt alleen de sensortjes 
en test het ‘gereviseerde exemplaar’ voor
€ 160,-. De video op www.AMT.nl (rubriek
Video) toont hoe.

ACtronics demonteert de gecombineerde motormanagementcomputer-luchtmassameter uit de A-klasse
en soldeert er nieuwe sensoren in. Volg het hele proces op www.AMT.nl.
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