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ONDERDELEN
Praktische werkplaatstips van Pierburg

Euro 3-diesels hebben een EGR-systeem. Bij veel
Euro 4-diesels is het EGR-systeem gekoeld en
Euro 5 maakt ook nog een bypass nodig. “De
strengere emissie-eisen zijn voor ons een heel
goede ontwikkeling”, zegt Alexander Meuters.
Hij is technisch trainer bij Pierburg. Dat bedrijf
heeft een marktaandeel van 72% in EGR-klep-
pen. Maar Pierburg is niet alleen groot in EGR-
kleppen. Nadat het milieu de Pierburg-carbura-
teur had achterhaald, maakte het bedrijf een
kans van een bedreiging en ontwikkelde zich
tot specialist in emissiegerelateerde componen-
ten.

Slimmer pompen
“Neem de elektrische waterpomp die we aan
BMW leveren. Die is emissiegerelateerd”, zegt
Meuters. “Een traditionele waterpomp is uitge-
legd op warm weer en file. Onder alle andere
omstandigheden levert hij meer opbrengst dan
nodig. Bij normale autobaansnelheid heb je de
pomp eigenlijk niet eens nodig.” Zo kan het ge-
beuren dat een mechanische waterpomp op een
zescilinder BMW een kilowatt aan vermogen op-
slurpt, terwijl een elektrische pomp genoegen
neemt met 200 watt. Meuters: “Dat scheelt 3%
in brandstofverbruik”.
Meer milieuvoordeel biedt de elektrische water-
pomp doordat hij de motor sneller op laat war-
men en, eenmaal warm, binnen een nauwer
temperatuurbereik houdt. Ook de kans op lek-
ken is kleiner: “Een mechanische aandrijving
eist een as naar buiten. De afdichting daarvan
moet je smeren met koelvloeistof. Bij een elek-
trische pomp dicht je naar binnen toe af”.
Bovendien kan de autofabrikant de elektrische
pomp naar eigen inzicht een plaatsje geven. Hij

is niet meer gebonden aan de aandrijfriem.
“Daardoor kon BMW overstappen van langs-
naar dwarsstroom en zo hotspots rond de ach-
terste cilinder voorkomen.”
Over hotspots gesproken: “Ze kunnen ook ont-
staan na het afzetten van de motor. Je voorkomt
ze door de elektrische waterpomp nog even
door te laten lopen. Om die reden werd naast de
mechanische pomp toch al vaak een aanvullend
elektrisch pompje gebruikt”.

Inlaatspruitstuk met drukvulling
Ook het inlaatspruitstuk is tegenwoordig steeds
vaker een high tech emissiegerelateerd onder-
deel. Meuters: “De eerste motoren met vier klep-
pen per cilinder hadden onderin te weinig
koppel. Dat veranderde met de introductie van
inlaatspruitstukken met variabele lengte. Daar-
bij maken klepjes het inlaatspruitstuk lang bij
laag toerental en kort bij hoog toerental”.
Meuters legt uit waarom: “De inlaatklep staat
open, de zuiger zuigt een lucht-brandstofstroom
aan. Dan sluit de klep en botst de stroom op de
klep. Er ontstaat een golf van verdichting die te-
rugkaatst. Aan het begin van het inlaatspruit-
stuk kaatst die golf opnieuw terug, nu weer

Blik onder de motorkap van een BMW 118d. Maar
wat zien we eigenlijk? Hoe heten de gekleurde on-
derdelen? Waar dienen ze voor? Kunnen ze kapot?
En welke storingen kunnen we dan verwachten?
Pierburg doet een boekje open.

Niet iedereen is blij met de steeds strengere emissiewetgeving. Pierburg wel. Dat

 bedrijf maakt het gros van de extra klepjes en pompjes die de emissies onder

 controle houden. Juist storingen in dit soort onderdelen drijven de autotechnicus

soms tot waanzin. Niet nodig. Als je de onderdelen maar herkent, weet waarvoor ze

zijn en weet hoe je ze moet testen. Pierburg helpt.

Emissiecontroleurs
onder de loep

EGR-klep

EPW

Smoorklep
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richting verbrandingskamer. Komt de golf daar
juist op het moment dat de klep weer open-
staat, dan heb je een vorm van drukvulling. Om
dat te bereiken moet het inlaatspruitstuk pre-
cies de juiste lengte hebben”.
Bij hoog toerental werkt deze vorm van drukvul-
ling niet: “Daarvoor gaat de golf te langzaam.
Dan heb je meer aan een kort inlaatspruitstuk.

ontwikkeld door Pierburg voor Fiat. Het werkte
probleemloos tot Opel het ging gebruiken in de
Vectra met 1.9 JTD. Zonder medeweten van Pier-
burg overigens. Het motormanagement van de
Vectra was anders geprogrammeerd, de klepjes
vervuilden en Opel paste net als Mercedes de
software aan. Nu drukt het motortje gewoon
door totdat de kunststof klepbediening af-
breekt. Vervelend, want die is niet te repareren.
Daarmee zit de klant vast aan een compleet
nieuw inlaatspruitstuk en moet hij hopen op
een beetje coulance van Opel”.

EGR-problemen
Een volgend emissiegerelateerd probleemkindje

De elektrische koelvloeistofpomp draait alleen
wanneer hij draaien moet. Dat spaart brandstof,
brengt de motor sneller op temperatuur en is op
den duur nog goedkoper ook. Deze BMW-pomp
heeft bijvoorbeeld een kunststof wieltje. Bij de
grotere belasting van een mechanische pomp vol-
deed dat niet.

Inlaatspruitstukken van een Opel Vectra 1.9 JTD-
motor en een Mercedes 200/220 CDI-motor. De
vervuiling belet de tumblevalves in hun bewegin-
gen. Uiteindelijk breekt de klepbediening af.

De toekomstige plaats van de elektrische water-
pomp: in de koelmodule.

Daar kan meer massa door”.
Om de inlaatlengte nog nauwkeuriger op het
toerental aan te passen kwamen na de spruit-
stukken met twee lengtes, uitvoeringen met
drie verschillende lengtes: “Daarvoor zijn per in-
laatbuis twee klepjes nodig.” Het summum op
dit gebied is het magnesium inlaatspruitstuk
voor de V8-motoren van BMW: “Daarvan is de
lengte volledig traploos verstelbaar. Erg mooi,
maar ook erg duur”.

Klepbediening breekt af
Ook diesels hebben steeds vaker kleppen in het
inlaatspruitstuk, zij het met een ander doel: “Bij
koude motor mengt de lucht onvoldoende met
de ingespoten brandstof. Daarom zorgt een half-
open ‘tumblevalve’ dan voor werveling van de
instromende lucht. Bij regeneratie van het roet-
filter gaan de klepjes helemaal dicht. Daardoor
stroomt minder lucht de verbrandingskamer in
en gaat de uitlaatgastemperatuur omhoog. Bij
normaal bedrijf staan de tumblevalves gewoon
open”.

Tot zover de theorie. Nu de praktijk: “Het in-
laatspruitstuk raakt vervuild en de

klepjes gaan een beetje vastzitten.
Het motortje heeft dan wat meer
tijd nodig om ze te sluiten. Het ge-
volg: een foutmelding. Mercedes

loste dat op met een softwarewijzi-
ging die het motortje iets meer tijd

gunde.”
Meuters geeft nog een voorbeeld: “Het inlaat-
spruitstuk van de 1.9 JTD-motor van Fiat. Dat is

Beruchte snelloper in de aftermarket, de Renault
tweekleps EGR. Het vervuilde exemplaar zit voor
driekwart dicht. Kilometerstand: 17.500.
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is de EGR-klep. Meuters legt kort uit waar hij
ook weer voor dient: “In de dieselmotor drukt
de EGR de NOx-uitstoot door een lagere verbran-
dingstemperatuur. Dat doet hij door uitlaatgas
de plaats van lucht in te laten nemen. Dat bevat
geen zuurstof dus neemt het niet deel aan de
verbranding. Maar het moet wel opgewarmd
worden in de verbrandingskamer. Gebruik je nu
ook nog een EGR-koeler dan kan je meer uitlaat-
gas in de verbrandingskamer kwijt, tot 60% aan
toe, en kost het nog meer energie om het weer
op te warmen”.
Ook op benzinemotoren komt EGR voor, maar
om een andere reden: “Neem de 1.0 driecilinder-
motor uit de Opel Corsa. Bij zware motorbelas-
ting draait dat motortje met een rijk mengsel (λ
= 0,8), om temperatuurproblemen te voorko-
men. Koelen door spoelen heet dat. In plaats
van nu met het halfverbrande uitlaatgas de kat
op te warmen, voert Opel het deels terug om zo
wat brandstof te besparen. Dat gaat om veel
kleinere hoeveelheden dan bij diesels. Hooguit
20 tot 30%. De verbruiksvermindering kan een
procent of drie zijn. Niet alleen door hergebruik
van het halfverbrande gas, ook doordat de gas-
klep wat verder open moet”.
Terug naar de diesel. Het teruggevoerde uitlaat-
gas raakt in het inlaatspruitstuk soms even de
weg kwijt. Daarom wordt steeds vaker ook bij
diesels een smoorklep ingezet. Die creëert een
vacuüm en dwingt daarmee het EGR-gas direct
richting verbrandingskamer.
En omdat die gasklep er dan toch zit, gebruiken
de motorconstructeurs hem ook maar gelijk
voor andere doeleinden: “Door half te sluiten
helpt de smoorklep het mengsel te verrijken als
het roetfilter geregenereerd moet worden. Als
de motor wordt afgezet gaat de klep helemaal
dicht en daarna meteen weer open. Daardoor
slaat de motor mooier af”.
Hoe goed bedoeld ook, ook bij deze klep slaat
soms de vervuiling toe: “Dan blijft hij dicht
staan en slaat de motor niet meer aan.” Het
komt voor, maar veel beruchter is natuurlijk de
vervuiling van de EGR-klep. Meuters: “Als de be-
rijder ineens veel gas geeft, moet de EGR-klep ra-

zendsnel sluiten. Daarom wordt meestal een
sterke elektromagneet of een kleine gelijk-
stroommotor met overbrenging gebruikt. Re-
nault gebruikt een dubbele klep. Die hoeft niet
vol tegen de uitlaatgasdruk in te sluiten. De
tweede klep gebruikt de gasdruk om bij het slui-
ten te helpen. Heel slim, maar als de vervuiling
toeslaat werkt het niet meer”.
Zoals vaker, moet ook hier aangepaste software
te hulp schieten: “Renault laat de klep nu af en
toe snel open en dicht gaan om de vervuiling af
te schudden.” Maar echt helpen doet het niet:

“Deze klep is een enorme hardloper in de after-
market”.

Luchtmassameter verraadt 
defecte EGR
Bij oudere auto’s wordt de EGR-klep bij proble-
men nog wel eens buiten werking gesteld. Niet
altijd de oplossing voor het probleem en ook
niet erg netjes voor het milieu. Maar zolang hij
op ‘altijd dicht’ en niet op ‘altijd open’ staat,
kan de klant er goedkoop mee gered zijn. Sinds
de invoering van OBD werkt dit illegale trucje

De luchtmassameter rechts ziet er goed uit. Links
is defect.

Deze sensor meet alleen nog vuil.

Olie op de sensor vertroebelt de meting. Is er een
sportluchtfilter gemonteerd?

Sensor gebroken.

Zoutschade.
Zeefje verstopt, luchtmassa wordt verkeerd bere-
kend.

Deze secundairluchtpomp heeft het
begeven. Oorzaak: condens. Vraag:
hoe kwam het daar?

De klep verraadt dat aan pompzijde.
Een gezonde klep is hier schoon.
Deze niet.

Vandaar dat de klep zich op deze ma-
nier snel laat testen.

De secundairluchtklep is de boosdoe-
ner. De lamellen sloten niet meer
goed af, zodat uitlaatgas naar de
pomp stroomde.
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niet meer. Meuters: “Probeer het maar bij, pak
’m beet, een VW Golf III. Je krijgt de foutmel-
ding: ‘Luchtmassa te hoog’. Oorzaak, die auto
heeft, net als iedere moderne auto, een lucht-
massameter (LMM) in het inlaattraject. Staat de
EGR-klep open, maar stroomt er geen uitlaatgas
door, dan passeert meer inlaatlucht de LMM
dan het motormanagement verwacht. Blijft de
EGR-klep open staan, terwijl het motormanage-
ment denkt dat hij dicht is, dan gebeurt het om-
gekeerde. De foutmelding is dan: ‘Luchtmassa te
gering’”.
De luchtmassameter is bijna altijd een hitte-
filmsensor. De sensor wordt verhit tot een con-
stante temperatuur, in de regel tussen de 120 en
180°C boven de temperatuur van de inlaatlucht.
De langsstromende inlaatlucht koelt de sensor
af. Om die afkoeling te compenseren moet de
sensor weer worden opgewarmd. De stroom die
daarvoor nodig is, meestal omgezet in een span-
ningsverschil tussen 0 en 5 V, is een maat voor
de luchtmassa. Een eventuele tweede sensor
compenseert voor terugstromen en pulsaties
van de inlaatlucht.
Die sensoren hebben het zwaar te verduren in
de inlaatlucht: “Als het inlaatsysteem lekt, bot-
sen voorbijsnellende vuildeeltjes de sensor
kapot. Ook een teveel aan olienevel uit de car-
terventilatie kan de sensor beschadigen. In olie
gedrenkte sportluchtfilters zorgen voor het
zelfde effect. Verder is binnenkomend spatwater
desastreus, zeker als het strooizout bevat.”
Andere oorzaken van een defecte luchtmassa-
meter: “Vuil werken bij vervanging van het
luchtfilter, een vervuild luchtfilter, een defect
tankontluchtingsventiel, een kapotte EGR-klep
of een te hoge turbodruk, bijvoorbeeld doordat
gemanipuleerd is met de openingsdruk van de
wastegate”.
Ten slotte een tip voor wie een vervuilde LMM
wil reinigen: “Gebruik geen compressor om
hem schoon te blazen. De sensor laat zich daar
gemakkelijk door vernielen”.

Tweede adem bij koude start
Onder de motorkap van een benzineauto
stroomt niet alleen gas van uitlaat naar inlaat
om de motor heen, maar ook andersom. Die

laatste stroom heet secundair lucht en ook deze
stroom wordt door Pierburg-onderdelen in gang
gezet.
Waarom secundaire luchtinjectie in de uitlaat?
“Meteen na de koude start werkt de katalysator
nog niet”, legt Meuters uit. “Je zult dan iets an-
ders moeten verzinnen om de CO- en HC-uit-
stoot terug te dringen. Lucht blazen in het
uitlaatspruitstuk helpt. Het werkt als lucht bla-
zen op gloeiende kolen.”
Dat ruimt niet alleen de onverbrande rommel
op, maar brengt bovendien de katalysator snel
op temperatuur. De secundaire luchtinjectie
stopt dan ook na maximaal 90 seconden. Niet
alleen wordt anders de kat te heet, bovendien
gaat de extra luchtstroom dan de lambdasonde

misleiden. OBD maakt van dat laatste effect ge-
bruik als het de werking van het secundair-
luchtsysteem test. Meuters: “OBD schakelt het
secundairluchtsysteem af en toe in. Reageert de
lambdasonde, dan is het systeem ok. Reageert
hij niet, dan gaat de MIL-lamp aan”.
In dat laatste geval zou de secundairluchtpomp
defect kunnen zijn. “Maar die gaat niet zomaar
kapot”, weet Meuters. “De oorzaak van een de-
fecte pomp zou heel goed een defecte secundair-
luchtklep kunnen zijn.”
Wat is eigenlijk de functie van die klep tussen
secundairluchtpomp en uitlaatspruitstuk? “De
klep voorkomt dat uitlaatgas de pomp in-
stroomt als het systeem niet draait”, legt Meu-
ters uit. “Dicht de klep niet goed af, dan

Hoe meer lucht passeert, hoe hoger de uitgangs-
spanning van de luchtmassameter. De afgebroken
lijn is van een defecte LMM.

Huiskamervraag: wat is hier aan de hand? 
Is de LMM defect of blijft de EGR openstaan? 
Antwoord: het kan allebei! 
Dus: eerst verder zoeken, dan pas vervangen.

Bij koude motor zorgt het
secundairluchtsysteem
voor naverbranding van
HC en CO.
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vernielen agressief uitlaatgas en condens de
pomp.”
Daarnaast moet de klep ook in de andere rich-
ting afdichten: “Als er inlaatlucht langs de stil-
staande pomp de uitlaat instroomt, ziet de
lambdasonde teveel zuurstof in het uitlaatgas
en raakt de mengselbereiding ontregeld”.

Oppassen met elektropneumatische
klepjes
Al met al hebben de steedse strengere emissie-
eisen de autofabrikanten gedwongen om tal van
extra kleppen toe te voegen om de gasstromen
rondom de motor te controleren. Veel van die
kleppen worden bediend door vacuümdozen,
die op hun beurt weer worden aangestuurd
door elektropneumatische klepjes. Waarom?

“Allereerst omdat ze weinig ruimte vragen en
veel kracht bieden. Verder vragen ze niet meer
dan een minimum aan stroom van het veelal
toch al zwaarbelaste elektrische circuit. Boven-
dien is de energie voor de bediening in de
meeste auto’s al voorhanden in de vorm van het
vacuüm achter de smoorklep.”
Pierburg onderscheidt twee, of eigenlijk drie
typen. Het eerste is de EUV. Dat staat voor Elek-
tro Umschalt Ventil. Een EUV kent maar twee
standen: open of dicht. De secundairluchtklep
wordt door een EUV aangestuurd, maar ook de
aansturing van de turbowastegate is een veel
voorkomende toepassing. Meuters: “Dat geeft
twee mogelijke foutmeldingen. ‘Turbodruk te
hoog’ of ‘Turbodruk te laag’. Net in welke stand
de EUV kapot is gegaan”.
Het tweede type is de EPW, de Elektro Pneumati-
sche Wandler. “Een EPW werkt als een dimmer

of potentiometer in een elektrisch systeem. De
EPW mixt de onderdruk en de atmosferische
druk om de juiste uitgangsdruk te genereren.
Die wordt gebruikt om bijvoorbeeld een EGR-
klep of de vaantjes van een turbo met variabele
geometrie aan te sturen.
Het derde type is de EDW, de Elektrische Druck
Wandler. Meuters: “Die EDW is eigenlijk een tus-
senstap in de ontwikkeling van Aan-uit-schake-
laar (EUV) naar dimmer (EPW). Hij bestaat uit
een EUV met aangebouwde onderdrukbegren-
zer. In de Opel Astra wordt hij gebruikt om de
EGR aan te sturen. Onderdrukpieken groter dan
300 mbar geeft hij niet door aan de vacuüm-
doos”.
Helaas moeten die EUV’s, EDW’s en EPW’s hun
werk doen onder extreem lastige omstandighe-
den. De omgevingstemperaturen variëren sterk
en kunnen fors oplopen en bovendien zijn vuil
en nattigheid nooit ver weg. Slechte afdichtin-
gen zijn dan al gauw fataal. Gelukkig is het met
een scoop, een onderdrukpompje en een beetje
systeemkennis goed mogelijk te achterhalen
welk component nu precies de geest heeft gege-
ven. Pierburg helpt daarbij door EPW-kapjes in
twee kleuren te gebruiken. Een EPW die de AGR
bedient heeft een grijs kapje, alle andere EPW’s
hebben zwarte kapjes. Niet dat het daar nu echt
makkelijk van wordt. De elektropneumatische
klepjes zijn maar klein en vaak op de meest on-
bereikbare plaatsen weggestopt. 
Bij de twee EUV’s op het inlaatspruitstuk van de
Opel Astra valt dat echter wel mee. Maar daar
heeft Opel weer een ander grapje uitgehaald. De
ene EUV is voor de bediening van de klepjes die
de lengte van het inlaatspruitstuk variëren, de
ander bedient de secundairluchtklep. En laat ze
nu allebei precies hetzelfde stekkertje hebben.
Als het spul losmoet, zijn ze maar zo omgewis-
seld. Het blijft dus oppassen. Maar wie weet
waarvoor, heeft al veel gewonnen. �

Erwin den Hoed

Inlaatspruitstuk Opel Astra/Vectra, met daarnaast
twee EUV’s. De een stuurt via de er bovenliggende
vacuümdoos de kleppen voor de variabele lengte
van het inlaatspruitstuk, de ander bedient de se-
cundairluchtklep. De stekkers zijn precies gelijk...

Achteraanzicht inlaatspruitstuk Mercedes C. Onder-
aan twee EUV’s. In de overvolle motorruimte zijn
ze een stuk lastiger terug te vinden.

De EDW is een tussenvorm tussen EUV en EPW.
Deze stuurt de EGR-klep.

Drie EPW’s. Die met het grijze kapje bedient een
EGR-klep. Bovenaan zit de aansluiting naar het va-
cuüm of de vacuümpomp. Meteen daaronder de
uitgang, daar weer onder de atmosferische druk
en helemaal onderaan de elektrische aansluiting.

“Luchtmassa te gering”, zegt de diagnosetester.
Wie is de boosdoener, de LMM, de EGR of de EPW?
Scoop en onderdrukpompje geven het antwoord.
En waar het nieuwe onderdeel vandaan moet
komen? Havam is de importeur van Pierburg-on-
derdelen.
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