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“Ik merk vaak dat men er bij het
storingzoeken niet uitkomt,
omdat de monteur niet vanuit de
basis vertrekt. Zo kreeg ik een
Opel Movano aangeboden die
geen vermogen meer leverde. Als
foutcode gaf de computer aan
dat de turbodruk te hoog zou
zijn, met als gevolg dat het sys-
teem in noodloop ging. Je moet
dus gaan zoeken in de turbore-
geling. Hoe wordt de druk gere-
geld en welke onderdelen zijn
daarvoor verantwoordelijk?
Bij de Movano wordt de drukre-
gelklep vanuit het motormanage-
ment aangestuurd, de daadwer-

kelijke beweging van de klep ge-
schiedt met het motorvacuüm. 
Er zijn twee mogelijkheden in die
bediening, namelijk een systeem
dat met vacuüm de klep verder
open zet waardoor de turbodruk
toeneemt, en een systeem dat
net andersom werkt. Die laatste
regeling trof ik aan in de Mo-
vano.”

�Drukregelklep 
of  vacuüm?
“Nu konden er twee dingen aan
de hand zijn: de aansturing van
de klep of de klep zelf is niet
goed, of het medium, dus het va-
cuüm, is ontoereikend. Ik weet
uit ervaring dat die laatste oor-
zaak nogal eens voorkomt. Je
kunt dat bijvoorbeeld merken als
de rembekrachtiging te wensen
over laat. Maar dat was niet het
geval bij de Movano. Heb toen
als eerste maar eens gekeken
naar het oliepeil. Ik weet dat als

dit te laag is, de schottenpomp
niet goed afdicht waardoor de
‘opbrengst’ achterblijft. Dat was
in orde. Vervolgens heb ik het sys-
teem met een vacuümmetertje
doorgemeten. Dat gaf slechts 
200 mBar onderdruk aan, terwijl
het normaal 800 mBar bedraagt.
Oorzaak gevonden, en het pro-
bleem opgelost door een nieuw
pompje te monteren.”

�Aandacht voor 
luchtlekkages
Waarom we deze simpele storing
onder uw aandacht brengen is
het feit dat luchtlekkages vaak de
oorzaak zijn van een slecht func-
tionerende turbowerking. “En
dat terwijl het eigenlijk helemaal
niet moeilijk is om te achterhalen
of de slangen behorend bij de re-

geling dicht zijn. Met een simpel
handbalgje zet je het systeem
onder druk en vervolgens contro-
leer je of het op druk blijft. Als je
zo het hele systeem naloopt, kun
je die oorzaak uitsluiten en je
richten op de aansturing.”
Waarom je het hele vacuümsys-
teem moet nalopen wordt duide-
lijk als Bram een probleem met
een Peugeot 605 HDi aanhaalt.
“Die auto ging in noodloop bij
2500 t/min. Na resetten ging het
goed, totdat het toerental weer
opliep. Jan en alleman had er-
naar gekeken en men was er niet
uitgekomen. Maar ook hier weer
een lek in het vacuümsysteem.
Deze motor schakelde namelijk
bij dat toerental over op een an-
dere lengte van het luchtinlaat-
systeem. En de actuator van deze
regeling was vacuümgeregeld en
dus lek. Het vacuüm liep bij dat
toerental weg, waardoor de tur-
boregeling niet meer klopte en
de motor in noodloop ging.
Bedenk dat bij veel moderne au-
to’s tal van accessoires vacuüm-
gestuurd zijn, soms zelfs de mo-
torsteunen. Je moet het hele sys-
teem napluizen op lekkages om
er zeker van te zijn dat het va-
cuüm onder alle omstandigheden
toereikend is.” �

Diagnosetips
van Bram
Geen vermogen en toch volgens
de foutcodemelding een te hoge
turbodruk. Dat lijkt tegenstrijdig.
Troubleshooter Bram constateer-
de het bij een Opel Movano. De
oorzaak was logisch, net zoals de
foutcode...

Het motorvacuüm verlaagt of ver-
hoogt de turbodruk, dat is afhanke-
lijk van de keuze van de motorcon-
structeur. De regelklep wordt aange-
stuurd vanuit het motormanagement.

De vacuümpomp van de Opel Movano
leverde maar 200 mBar onderdruk.
Vreemd genoeg was dit niet te mer-
ken aan de rembekrachtiger, wel ver-
stoorde het de turbodrukregeling
waardoor de motor in noodloop ging.
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