
AMT | 2012 www.amt.nl

stekingsbeeld met gebruikmaking van de GMTO
ATS5004D-scope. Deze zaken gaven geen ver-
keerd beeld en zo kreeg EAD toch het vermoeden
dat het een mechanisch probleem moest zijn.
Daar heeft EAD een speciaal elektronisch druk- en
vacuümmeetsysteem voor. Dat maakt actuele
drukschommelingen in het inlaatspruitstuk maar
ook in de uitlaat zichtbaar met behulp van de
scope. Deze APS260-meetsensor heeft een zeer
snelle responstijd zodat alle druk (vacuüm)
schommelingen, die ontstaan tijdens het openen
en sluiten van de kleppen, goed zichtbaar worden
op het scherm. Met dit instrument is heel snel de
staat van de kleppen te controleren. Ook is dit
meetsysteem te gebruiken in de uitlaat om 
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Enige tijd geleden had een bij GMTO aangeslo-
ten garagebedrijf een Volvo 240 in reparatie voor
een onregelmatige stationaire loop. Het ging om
een Volvo 240 met een 2,3 L motor met motor-
nummer B230F, bouwjaar 1991. Het motor-
managementsysteem van die auto is opgedeeld
in een injectiestuurapparaat, LH-Jetronic en een
ontstekingstuurapparaat, de zogenaamde EZ
116K. GMTO’s diagnosespecialist, Martijn van Eck
van EAD uit Gameren, repareert veel auto’s voor
collega-garagebedrijven die even niet meer uit
de problemen kunnen komen. De motor van
deze auto was plotseling slecht gaan lopen en in
het bijzonder in het stationair toerentalgebied.
De collega was al te lang met deze auto bezig
geweest en het werd nu tijd voor een andere 
benadering. EAD Autodiagnose bezit alle meet-
en testapparatuur van GMTO en is dus goed uit-
gerust om de meest lastige storingen in automo-
bielsystemen aan te kunnen pakken en… op te
lossen. 

Zoekgeschiedenis
Het garagebedrijf dat deze auto in reparatie had,
heeft drie dagen gesleuteld en gezocht. Eerst ver-
ving het bedrijf de meeste elektronische- en elek-
trische componenten. Daarna zijn er lek- en com-
pressietesten uitgevoerd. Alles, zonder enig resul-
taat. Er is ook met een endoscoop in de motor 
gekeken. Ook toen werd niets afwijkends gevon-
den. Het bedrijf controleerde verder de nokkenas-
en ontstekingstiming en ook dat was in orde. 
De klant dacht dat de motor regelmatiger liep als
er stekkers van de injectoren werden omgedraaid,
maar dat was niet zo. Dat kon ook niet, want het
schema van het injectiesysteem laat zien dat alle
injectoren gelijk worden aangestuurd. En een ver-
keerde aansturing naar een injector is niet aanne-
melijk tenzij er een overgangsweerstand aanwe-
zig is. Maar dan moet het probleem meegaan naar
de andere cilinder en zeker niet beter worden. 
Eigenlijk was er heel veel aan deze motor gebeurd
zonder enig resultaat. 

De juiste meetapparatuur
EAD is aan de gang gegaan en heeft eerst wat 
basiszaken bekeken zoals timing, injector- en ont-

zodoende gebrekkige verbrandingen of misfire’s
te kunnen detecteren. 

Slechte cilindervulling
Nadat de APS260-meetsensor was aangesloten op
het inlaatspruitstuk was direct een afwijking te
zien. Bij stationair lopen vertoonde de vacuüm-
pulsen een regelmatige afwijking ten opzichte
van elkaar. Bij elke twee omwentelingen (vier keer
een inlaatslag) was er bij één cilinder een mindere
vacuümdip te zien. Figuur 1 toont die afwijking.
Dat betekent dat de zuiger van die cilinder minder
hard de lucht naar binnen trekt tijdens de inlaat-
slag. Tevens is het injectorsignaal gemeten en in
het scopebeeld over de vacuümvariaties heen

Een autobedrijf sleutelde drie dagen om een ruim twintig jaar oude Volvo 240 van zijn 

onregelmatige stationaire loop te genezen. Pas daarna kwam de meet- en testapparatuur 

van GMTO er aan te pas.

Volvo met een onregelmatige motorloop

Slechte vulling in één cilinder

1. Drie keer een mooie
 vacuümdip, één keer niet:
slechte vulling in één cilin-
der.

Onregelmatig drukverloop aan de uitlaat

2. Na de waarneming aan
de inlaat niet verrassend:
onregelmatig drukverloop
aan de uitlaat.

Zeer onregelmatige drukpulsen
uit de uitlaat

3 normale vacuümdippen Vulling van deze cilinder
is onvoldoende

Injectorpuls

GMTO: Storingsdiagnose in de praktijk
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4. De boosdoener. Een duidelijk gebroken klepveer.

Mooi vacuümbeeld

5. Na montage van een
nieuwe klepveer: prachtig
vacuümbeeld.

Probleem opgelost

6. Mooie regelmatige uit-
laatdrukschommelingen,
de Volvo loopt weer als
een zonnetje.

3. Blik onder het klepbedieningsmechanisme: vreemde uitstul-
ping bij een uitlaatklep.

Vacuümwaarden worden
relatief weergegeven

Na reparatie is het 
vacuümbeeld weer perfect

Ook de uitlaatdrukschommelingen zijn weer
 regelmatig wat duidt op een mooie verbranding

gezet. Hiermee wordt duidelijk met welke regel-
maat dit probleem voorkomt. Wat kan de oorzaak
zijn van een slechte cilindervulling? De compres-
sie was gemeten en was geen probleem. Als een
slechte compressie ervoor zorgt dat de cilinder
slecht gevuld wordt, dan moet het wel heel erg
fout zijn met de zuiger en/of kleppen. Daarbij was
het zo dat de motor bij een hogere belasting wel
redelijk goed liep. Daarnaast is de APS260 in de
uitlaat gehangen. Ook daar was een duidelijke 
afwijking te zien. Dus de verbranding was ook niet
goed. Daar kwam het onregelmatige lopen 
natuurlijk vandaan, met de gebrekkige vulling als
oorzaak. Figuur 2 toont dit onregelmatige ver-
brandingsbeeld.

Onwillige klep
Voor EAD waren deze metingen aanleiding om
ernstig te twijfelen aan de werking van één van de
kleppen. In het scopebeeld is moeilijk te zien of
het een inlaat- of uitlaatklep betrof. Als daarnaast
ook nog de bougiewerking was gemeten en in
het zelfde scopebeeld gezet, dan was wel de 
gebrekkige cilinder boven water gekomen. 
EAD heeft dat niet gedaan, maar ging direct over
op het demonteren van de nokkenas. Nadat elke
klepstoter met een schroevendraaier ingedrukt
was kwam het probleem aan het licht. Eén stoter
van een uitlaatklep kon heel makkelijk 5 mm naar
beneden gedrukt worden. Die had dus geen 
tegendruk. 
Na het klepmechanisme gedemonteerd te heb-
ben was duidelijk wat het probleem was…, een
gebroken klepveer. Nog voor demontage gaf de
foto in figuur 3 al aan dat er iets met de veer aan
de hand was. Daar zit immers iets scheef. Na de-
montage was de gebroken veer duidelijk te zien,
zoals de foto in figuur 4 toont. De veer is vervan-
gen en de motor verder in de juiste staat terugge-
bracht. De motor liep nu weer als een zonnetje. 
In figuur 5 en 6 is te zien dat respectievelijk het 
inlaat- en uitlaatscopebeeld nu weer een duide-
lijke regelmaat vertonen. 

Conclusie
Met behulp van de tegenwoordige snelle meet-
sensoren in combinatie met een juiste scope-
instelling is een adequate diagnose snel gesteld.
Zo kan veel kostbare tijd bespaard worden en blij-
ven de reparatiekosten binnen de perken. De oor-
zaak van de mindere vacuümdip in figuur 1 is
waarschijnlijk geweest dat de uitlaatklep minder
snel sloot waardoor er weer uitlaatgassen de cilin-
der ingetrokken werden en niet de lucht uit het
inlaatspruitstuk. Toch jammer van het vele zoek-
en vervangwerk vooraf. Wat zal deze klant, aan
het einde van de rit betaald hebben?

TEKST: RUUD METZELAAR

Een vreemde uitstulping
aan de klepveer

GMTO geeft u 
de oplossing
Sinds de auto vol zit met geavanceerde elek-
tronica, kampt de werkplaats nogal eens met
moeilijk oplosbare storingen. GMTO helpt
 regelmatig autobedrijven bij lastige defecten
uit de brand. Deze ‘praktijkstoringen’ zijn
 natuurlijk ook voor u leerzaam. GMTO vat hier
een lastig probleem bij de kop en behandelt
stap voor stap de storingsdiagnose.

GMTO Opleidingen
Tel.: (072) 562 24 07 /
Fax: (072) 564 05 68
www.gmto.com,
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