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PIERBURG PRODUCTEN
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ON-BOARD-DIAGNOSE
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EGR-koeler
Inlaatspruitstuk
Luchtmassasensor (LMS)
Pneumatische EGR-klep (benzine)
Elektrische EGR-klep (benzine)
Elektromotorische EGR-klep (diesel)
Pneumatische EGR-klep (diesel)
Drukomvormer (EPW) voor pneumatische
EGR-kleppen

Motorbesturingsapparaat
Foutlamp (MIL)
Diagnosestekker
OBD-scanner (Scan-Tool)

11

OBDSYSTEM
12

UITLAATGAS
RECIRCULATIESYSTEEM

UIT DE PRAKTIJK

Verstopte luchtmassasensor

Klemmende EGR-klep (diesel)

(LMS)

en in nieuwe toestand

Verkoolde EGR-klep (benzine) met zoom
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OBD-FOUTEN VINDEN EN VERHELPEN
FOUTCODE

P0400

P0401

P0402

P0403

P0404

P0405 – P0408

WEERGEGEVEN FOUTEN

EGR-systeem – Storing doorstroming
De EGR-klep gaat niet open:
• Uitlaatgasrecirculatie vindt niet
plaats of wordt niet herkend
• Eindcapaciteit wordt niet bereikt
• Motor gaat over op noodloop
• Rijgedrag gebrekkig
• Onrustig stationair toerental

EGR-systeem – Stroomsnelheid te laag
Er wordt te weinig uitlaatgas
gerecirculeerd:
• De EGR-klep opent niet ver genoeg
• Vernauwde doorsnede door
verontreinigingen (koolaanslag)
• Te korte openingstijd van de
EGR-klep
• Luchtmassasensor defect of
verontreinigd

EGR-systeem – Stroomsnelheid te hoog
Er wordt te veel uitlaatgas
gerecirculeerd:
• De EGR-klep opent niet conform
de streefwaarden
• De klep sluit niet volledig
• Luchtmassasensor defect of
verontreinigd

EGR-systeem – Storing stuurcircuit
EGR-signalen verkeerd of onplausibel:
• Slijtage/verontreiniging bij
potentiometer EGR-klep,
temperatuursensor

EGR-systeem – Meet-/
capaciteitsprobleem stuurcircuit
• Uitlaatgasrecirculatie buiten
streefbereik
• EGR-signalen verkeerd of onplausibel
• Slijtage/verontreiniging bij
potentiometer EGR-klep,
druksensor, temperatuursensor,
luchtmassasensor, elektrische
steekverbindingen en leidingen

EGR-systeem – Sensor A/B
schakelcircuit te klein/te groot
• EGR-signalen verkeerd of
onplausibel
• Slijtage/verontreiniging bij
potentiometer EGR-klep,
druksensor, temperatuursensor,
luchtmassasensor, elektrische
steekverbindingen en leidingen

VOLGENDE STAPPEN/
MOGELIJKE OPLOSSINGEN

• Pneumatische EGR-klep met
onderdruk-handpomp controleren:
als de onderdruk niet wordt
gehandhaafd, EGR-klep vervangen;
onderdrukleidingen op doorgang/
dichtheid controleren
• EGR-klep op zichtbare schade of
verkleuringen onderzoeken:
-- Tegendruk uitlaatgas evt. te hoog
of aansturing fout
-- Uitlaatgasinstallatie op vrije
doorgang controleren
• Bij klemmingen de EGR-klep
vervangen en het injectiesysteem
en de olienevelafscheider
(blow-by-afscheider) controleren
• Stroomvoorziening naar EGR-klep
en EPW controleren

• Elektrische aansturing controleren
• Pneumatische aansturing
(onderdruk) controleren
• Bij klemmingen de EGR-klep
vervangen en het injectiesysteem
en de olienevelafscheider
(blow-by-afscheider) controleren
• Vooral bij elektrische EGR-kleppen
de aansturing en sensoren
controleren
• Luchtmassasensor controleren en
evt. vervangen

• Sensoren en aansturing controleren
• Bij klemmingen de EGR-klep
vervangen en het injectiesysteem
en de olienevelafscheider
(blow-by-afscheider) controleren
• Luchtmassasensor controleren
en evt. vervangen

• Signalen controleren en met
streefwaarden vergelijken

• Signalen controleren en met
streefwaarden vergelijken
• Leidingen, steekverbindingen en
componenten controleren

• Signalen controleren en met
streefwaarden vergelijken
• Leidingen, steekverbindingen en
componenten controleren

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

