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GMTO: Storingsdiagnose in de praktijk

Al is de injector nog zo snel…
John Philips, trainer bij GMTO, leverde afgelopen maand bij een buitenlandse Hyundai-impor-

teur een complete diagnoseset af. Het ging om een volledige GMTO-meetkoff er met als basis 

de GMTO 4-kanaals 50Mhz diff erentiaal Labscope, met daarbij het RFS400 CR continu retour-

fl owmeetsysteem en het FHP400 CR hogedrukpompcontrolesysteem. Tevens gaf Philips een 

korte training. Na uitleg over de scope en de ATIS-software (Automotive Test and Information 

System) werd een aantal dieselauto’s gemeten. En… in één daarvan zat zowaar een storing.

 Voor de training had de buitenlandse importeur 
auto's met twee typen common rail systemen 
klaargezet. Er waren auto's met het zogenaamde 
spoel- en auto's met het piëzo-injectorsysteem. 
Ieder inspuitsysteem heeft zijn typische eigen-
schappen. In het piëzosysteem heerst ook in de 

retourleidingen nog een druk van ongeveer tien 
bar. Eerst namen John en zijn trainees het spoelin-
jectorsysteem van een Hyundai iX20 onder han-
den. Nadat via de ATIS-software de juiste manier 
werd gevonden om de scope op de injector aan 
te sluiten, werd met een simpele druk op de knop 

GMTO traint de autotechnici bij een buitenlandse Hyundai-importeur. Die hebben een storing ingebouwd in een iX20. Leiden ze 
daarmee trainer John Philips en de GMTO-Labscope om de tuin?

de scope opgestart. Het grote voordeel van deze 
werkwijze is dat de scope in de juiste instellingen 
komt te staan en er daarbij altijd een correct voor-
beeldsignaal ingeladen wordt. De motor en de 
scope werden gestart en het injectorsignaal was 
direct aanwezig, zie fi guur 1 hiernaast.
In dit scopebeeld is te zien dat de injector tijdens 
één arbeidscyclus driemaal inspuit. Deze drie 
inspuitingen zijn zeer kortstondig en in een tijds-
bestek van 4 ms afgehandeld. De eerste inspuiting 
is de kortste en duurt niet langer dan 300 μs 
(microseconden).
Uit ervaring weten we dat een klep, in dit geval 
een retourklepje, pas opent nadat de eerste onon-
derbroken aanstuurperiode is verstreken. Na in de 
scope een meting te hebben uitgevoerd bedroeg 
deze aanstuurperiode maar net iets meer dan 100 
μs, dat is dus 0,0001 seconden! In deze korte tijd 
moet het magnetisch veld worden opgebouwd 
en de mechanische beweging van de klep in 
gang worden gezet. Als dit retourklepje opent 
zal de druk, die heerst boven de injectornaald, 
direct afnemen zodat er een verschildruk ontstaat 
tussen onderzijde en bovenzijde van de naald. Dit 
verschil 'drukt' de naald omhoog en de inspuiting 
kan beginnen. De mate van retourbrandstof-
stroom zegt dus veel over de totale openingstijd 
van de injector en dus over de hoeveelheid inge-
spoten brandstof. Daarnaast is in deze injector-
retouraansluiting ook de lekbrandstof te meten in 
geval van een overmatige injectorslijtage. 
   
 Stroomregeling voorkomt oververhitting 
 Als gezegd, die aanspreektijden zijn bijzonder 
kort en dat kan alleen goed functioneren als de 
spoel van een dergelijke injector een zeer lage 
weerstand heeft. Na het begin van aansturen 
loopt de stroom dan ook zeer snel op om een 
(veel te sterk) magnetisch veld op te bouwen 
om de klep supersnel te openen. Dat is de reden 
dat er zeer stevig geregeld moet worden in deze 
stroomtoename. Als dat niet gebeurt, raken de 
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1. Drie injecties in één verbrandingscyclus. Na afl oop van de eerste schuin afl opende aanstuurperiode opent het retourklepje. 
Daardoor valt de druk boven de injectornaald weg, zodat die opent. Daarna wordt de spanning steeds zeer snel in- en uitgescha-
keld om oververhitting te voorkomen. Als de spanning defi nitief wordt uitgeschakeld ontstaat de inductiepiek. Het ‘hoekje’ aan 
het eind daarvan geeft het sluiten van de naald weer.

2. De hogedrukregelklep is uitgeschakeld. Daardoor loopt de druk in de common rail op. De ECU grijpt in door de injectoren bijna 
500 keer per seconde heel kort aan te sturen. Dat wil zeggen, te kort om de injectornaald te lichten, maar lang genoeg om de 
retourfl ow op gang te brengen. Slim bedacht van Hyundai. En het werkt, de druk in de common rail daalt.

3. De fl ow op injector 2 valt helemaal terug, terwijl die met de andere op moet lopen. Wat is er aan de hand met de Hyundai iX20?

 TEKST: RUUD METZELAAR 

spoel en de overige elektronica binnen de kortste 
keren oververhit. Dat stroomregelen is te zien in 
het zeer snel in- en uitschakelen van de spanning 
die duurt tot het einde van de inspuiting. De twee 
eerste inspuitingen zijn de zogenaamde voorin-
spuitingen. Ze zijn voornamelijk bedoeld om de 
hoofdverbranding in te leiden en de uitlaatgas-
sen schoner te krijgen. Tegenwoordig zijn er 
injectoren die nog een aantal malen vaker worden 
aangestuurd per arbeidscyclus. Waar ligt de grens 
van deze regeltechniek? 
   
 Druk verminderen via de injectoren 
 Deze pomp bezit een tweetal kleppen, te weten 
een lage- en een hogedrukregelklep. De lage-
drukregelklep is in de brandstoftoevoer van de 
pomp geplaatst en wordt zodanig gestuurd, dat 
net iets meer dan de te verpompen brandstofhoe-
veelheid doorgelaten wordt. De hogedrukregel-
klep is eigenlijk alleen bedoeld om de hoge druk 
te bewaken en om deze snel af te blazen wanneer 
een snelle drukdaling gewenst is. Dit alles om zo 
min mogelijk (pomp)vermogen te vragen van de 
motor.
Om de werking van de Labscope te demon-
streren, voerde John Philips bij de buitenlandse 
Hyundai-importeur een proef uit. Hij trok de 
stekker van de hogedrukregelklep eraf bij een 
wat hoger toerental. Nadat het toerental daalde, 
constateerde de druksensor een te hoge druk in 
de rail, maar de ECU 'ontdekte' dat dit niet meer 
met de betreff ende hogedrukregelklep te regelen 
was. Als reactie greep de ECU via de injectoren 
in. Hoe? In fi guur 2 is te zien dat de injectoren 
snel achter elkaar, met een frequentie van 470 
Hz, aangestuurd worden. Als de injectoren elke 
keer echt open zouden gaan, zou er een enorme 
hoeveelheid diesel ingespoten worden. En... op 
de verkeerde tijdstippen natuurlijk. De motor zou 
behoorlijk in toerental stijgen terwijl dat op dat 
moment zeker niet gewenst is. Na inzoomen op 
dit injectorbeeld is te zien wat er gebeurde. De 
sturing is dusdanig kort dat de injectorklep wel 
even open gaat, maar net niet lang genoeg om de 
injectornaald te lichten en brandstof in te spuiten. 
Er vindt dus wel een retourfl ow vanuit de rail 
plaats, maar dan alleen vanuit de bovenzijde van 
de injectoren. Deze korte aanstuurtijden zijn niet 
langer dan 100 μs. Duidelijk was te zien dat de 
druk redelijk snel afnam tijdens deze actie. Leuk 
gevonden van de fabrikant, deze manier om toch 
een drukdaling in de rail te bewerkstelligen. 
   
 Op de proef gesteld 
 Deze Hyundai iX20 had wel een probleem. Het 
starten en stationair draaien was goed, maar als 
er geaccelereerd werd, kwam het motortoerental 
niet hoger dan ongeveer 1000 t/min. Bij het uitle-
zen van de foutcodes bleek dat er geen foutcodes 
waren opgeslagen. Lastig natuurlijk, want dan 
moet je gaan kiezen met welke controle je begint. 
John Philips besloot de RFS400 retourfl owmeting 

De eerste 100 μs volledige 12 Volt sturing

Een hele trein van 
kortstondige 
aansturingen om de 
raildruk te laten dalen. 
Elke puls duurt 100 μs

Retour fl ow van 4 
injectoren tijdens 
accelereren

Derde en tevens hoofdinspuiting met 
duidelijk de stroomregeling. 
Deze aansturing duurt 500 μs (0,5 ms)

De motor moet wel 
blijven lopen dus ook 
normale inspuitingen 
tussendoor

Duidelijk te zien dat de fl ow van 
cilinder 2 zelfs minder wordt. Motor 
komt niet hoger dan 1000 RPM
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uit te voeren. Bij stationair toerental was de re-
tourfl ow van alle vier de injectoren redelijk gelijk. 
Totdat er gas gegeven werd. De fl ow op injector 2 
viel helemaal terug, terwijl die juist met de andere 
op moest lopen. Deze verschillen zijn duidelijk 
te zien in fi guur 3. Het betrof hier een nieuwe 
auto, dus wat was er aan de hand? De mannen bij 
Hyundai wisten het antwoord wel: zij hadden de 
tweede injector moedwillig verkeerd gecodeerd. 
De RFS400 en de GMTO-Labscope dolden ze er 
niet mee.
Overigens is het coderen bij veel injectoren te-
genwoordig noodzakelijk om de werking binnen 
het bereik van de ECU-leergebieden te brengen. 
Eigenlijk is dit een soort kalibreren, waarbij de 
onderlinge afwijkingen van de injectoren op de 
auto rechtgetrokken worden. 
   
 Piëzosturing uitgelegd 
 Bij een Hyundai Santa Fe 2,2L mat John Philips de 
piëzo-injectoren. Een piëzo is zeker geen spoel 

GMTO geeft u de 
oplossing
Sinds de auto vol zit met geavanceerde 
elektronica, kampt de werkplaats nogal eens 
met moeilijk oplosbare storingen. GMTO helpt 
regelmatig autobedrijven bij lastige defecten 
uit de brand. Deze ‘praktijkstoringen’ zijn na-
tuurlijk ook voor u leerzaam. GMTO pakt hier 
een lastig probleem beet en behandelt stap 
voor stap de storingsdiagnose.
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5. Tijdens het oplopen van de spanning loopt er grote stroom naar de injector. Terwijl de injector open staat, blijft de spanning 
op het piëzo-element staan. Op dat moment is het piëzo-element opgeladen, dus er loopt geen stroom. De injector wordt dicht 
gestuurd op het moment dat de lading in het piëzo-element wordt kortgesloten en de spanning naar 0 volt terugkeert. Dit gaat 
gepaard met een negatief gekeerde stroom.

4. Bij piëzo-injectoren wordt er een spanning op de aansluitingen gezet van ongeveer 120 Volt.

en de aansturing is ook volledig verschillend. Bij 
deze injectoren wordt er een spanning op de 
aansluitingen gezet van ongeveer 120 Volt, zie 
fi guur 4. Een piëzo-element kun je zien als een 
condensator die bij laden en ontladen een mecha-
nische verandering ondergaat. Het element wordt 
namelijk iets langer bij een aangelegde spanning. 
Tijdens het oplopen van de spanning loopt er 
een stroom naar de injector. Die kan wel zes tot 
tien ampère bedragen. De periode dat de injector 
open staat, blijft de spanning op het piëzo-ele-
ment staan. Maar de stroom daarentegen daalt op 
dat moment naar nul ampère. De injector wordt 
dicht gestuurd op het moment dat de lading in 
het piëzo-element min of meer wordt kortge-
sloten door de ECU en de spanning naar nul Volt 
terugkeert. Dit gaat ook gepaard met een stroom, 
maar dan negatief gekeerd, dus naar de ECU toe. 
In fi guur 5 is deze stroom te zien, maar dan van 
twee inspuitcycli, namelijk de voorinspuiting 
en hoofdinspuiting. Dus de piëzo-injector moet 

'actief' gesloten worden. Dat is ook waarom het 
niet aan te raden is om bij een lopende motor een 
injector te ontkoppelen. Als dat op het verkeerde 
moment gebeurt (bij open-stand), kunnen er nare 
dingen gebeuren, tot zelfs het stuk gaan van deze 
injector. 
   
 Piëzo retourfl ow onder druk 
 De meeste piëzogestuurde injectoren bezitten 
een tegendruk in de retourleiding. Zonder deze 
retourdruk functioneren deze verstuivers niet of 
zeer gebrekkig. Het controleren van de retour-
fl ow van deze verstuivers is dan ook niet met de 
gangbare 'potjes' uit te voeren. Die zijn immers 
open en meten dus drukloos. Er bestaan wel 
uitbreidingen voor deze potjesmethode in de 
vorm van drukregelaars voor elke injector, maar 
het RFS400-meetsysteem is zo geconstrueerd dat 
het probleemloos met de aanwezige drukre-
gelaar in de auto kan functioneren. Het gehele 
meetsysteem komt dan onder deze druk te staan. 
Dat geeft een goede meting terwijl de injectoren 
correct blijven functioneren. 
   
 Meten en systemen begrijpen 
 Al met al een leerzame dag voor John Philips en 
de mannen bij Hyundai. Na het zichtbaar maken 
van de signalen komen de theorie en de praktijk 
dicht bij elkaar en is heel duidelijk de werking van 
de systemen te achterhalen. En wat de vervanging 
van common rail injectoren betreft, vergeet niet 
de injectorcodering uit voeren. 
   

W E R K P L A A T S  &  O N D E R H O U D  > Diagnose & Reparatie & Revisie > Diagnose 

Over de injector gemeten
spanningspulsen van 120 Volt

Ook bij de piëzo-injectoren meerdere 
inspuitingen per cyclus

Kortsluitstroom om de lading in het element 
kwijt te raken en de injector te sluiten

Tijdens de geopende periode loopt er 
geen stroom, spanning wel aanwezig

Stroom naar piëzo-element voor het 
opensturen van de injector 
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