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Goede analyse van meetgegevens helpt bij oplossen storing

Meten is nog niet alles weten
GMTO kreeg weer te maken met een lastig geval: een Golf III met AFS-motor uit 1997 die stil-

viel tijdens het opwarmen. Het garagebedrijf had wel een GMTO-scope, maar kon niet de oor-

zaak van de storing achterhalen. Meten alleen bleek hier niet afdoende.

 Het geval was dat deze motor tijdens de opwarm-
fase goed liep, maar bij een bepaalde temperatuur 
uitviel. Als er even gewacht werd en de motor 
weer wat afgekoeld was, kon de motor zomaar 
weer aanslaan. De autotechnicus van het autobe-
drijf zag op de scope precies waar de injector- en 
bobineaansturing in de fout gingen. Hij schakelde 
ons in om ook eens naar deze scopebeelden te 
kijken. De verdeler met Hall-sensor was al vervan-
gen, zonder resultaat. Nu moet je met dit soort 
oude auto’s voorzichtig omgaan met het lukraak 
vervangen van onderdelen, omdat een reparatie al 
snel te duur wordt. Meten is weten, en als dat snel 
en effi  ciënt kan, is de klant altijd tevreden. Nadat 
het autobedrijf de scopebeelden had gemaild, 
konden we beginnen met de analyse. 
 In fi guur 1 is alleen de injector te zien en dat beeld 
ziet er al zeer vreemd uit. Om dit type storingen te 
achterhalen, gebruiken we de recorderfunctie die 

in onze software ‘Continu meting’ wordt genoemd. 
Deze metingen worden uitgevoerd met de 
zogenaamde triggerknop en die moet ingedrukt 
worden op het moment van haperen of stilvallen. 
Op dat moment kunnen de signalen terug in de 
tijd bekeken worden en kan elke microseconde 
geanalyseerd worden.

Duidelijk is de overgang van een goed werkende 
injector naar een slecht werkende injector te zien. 
Het tempo waarmee de injector aangestuurd 
wordt, gaat ineens omlaag en het schakelen naar 
massa is bijzonder vreemd. Een dergelijke aan-
sturing zagen we nooit eerder: eerst een moment 
naar massa schakelen en dan naar een hoger 
niveau, om vervolgens toch geheel naar massa 
te schakelen. Tevens is de aanstuurtijd zeer lang 
geworden, wat absoluut niet bij een stationair 
draaiende motor hoort. 

 
       Meer rare signalen  
 Nu moest bekeken worden wat de oorzaak was 
van deze hapering. De garage had al meerdere 
metingen gedaan op alle belangrijke signalen die 
in de basis nodig zijn om een motor te laten lo-
pen. Denk aan de injector (CH1, kanaal 1), bobine 
(CH2), de krukassensor (CH3) en de verdelersen-
sor (CH4). Deze laatste twee zijn uitgevoerd als 
Hall-type en schakelen tussen 5 Volt en massa. In 
fi guur 2 is het scopebeeld van deze vier signalen 
te zien. Bij de eerste analyse valt op dat niet alleen 
de injectorsturing rare kuren vertoont, maar ook 
de aansturing naar het bobinemoduul hapert en 
er dan ook raar uitziet. En helemaal vreemd zijn 
de snel schakelende pulsen in deze sturing als die 
weer op gang komt. Maar de motor valt wel uit 
en dat is te zien aan het steeds langer worden van 
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Een Golf III uit 1997, hier op archiefbeeld, slaat af tijdens het 
opwarmen. Wat is de oorzaak ?
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3. De ‘laagperiodes’ van de krukassensor zijn niet 0 tot 0,2 V, maar tussen 1,3 en 1,7 V.

 GMTO geeft u de 
oplossing 

het krukassensorsignaal en het stoppen van het 
signaal uit de verdeler (kanaal 4 onderste). 
   
      Geen goede massaschakeling  
 Op het eerste gezicht zijn op het moment van 
uitvallen de beide signalen van krukas en verdeler 
in orde. Nu heeft een dergelijke motor wel in 
eerste instantie zijn verdelersensor nodig, maar 
als de motor eenmaal loopt, blijft hij gewoon 
lopen als hij dit signaal mist. Wat kan dan de 
oorzaak zijn van het uitvallen? Nu moet u weten 
dat een Hall-sensor tijdens activering inwendig 
de signaaldraad naar massa schakelt. En dat al-
leen deze ‘laag periode’ door het stuurapparaat 
gebruikt wordt. Toen we heel kritisch naar deze 
‘laag periodes’ van de krukassensor keken was het 
raak. Deze periodes waren soms niet laag genoeg;  
dus geen goede massaschakelingen. Te zien is dat 
het ‘laag niveau’ even extra opwipte en dat daarna 
de injector- en bobinesturing in de fout gingen. 
Daar lag dus het probleem; het stuurapparaat 
kreeg geen goede informatie van deze sensor en 
stopte met aansturen van injector en bobine. In 
fi guur 3 hebben we het krukassignaal uitvergroot 
en een meting losgelaten op dit ‘laag niveau’. Wat 
bleek: de spanning in deze periodes was al te 
hoog en lag op zo’n 1,3 volt terwijl het hooguit 
0,2 volt mag zijn. Op het moment dat de motor in 
de fout ging, was de spanning in de ‘laag periode’ 
opgelopen tot wel 1,7 volt. 

 
   Kan dat kwaad?  
 Normaal zou je denken: “Ach zo’n klein beetje 
meer, dat kan toch geen kwaad.” Toch wel. Het 
enige dat nog uitgezocht moet worden, was de 
oorzaak van de te hoge ‘laag periode’. Er kunnen 
twee oorzaken zijn. Oorzaak 1: de sensor is defect. 
Oorzaak 2: de massa naar deze sensor is niet in 
orde. Bij het eerste geval gaat het om het scha-
kelcomponent in de sensor zelf en in het tweede 
geval wil de sensor wel naar massa schakelen, 
maar als deze massa niet goed en dus een beetje 
spanningvoerend is, kan de sensor heel erg zijn 
best doen maar lager dan de aangeboden massa 
kan hij nooit komen. In beide gevallen kan het 
stuurapparaat dus in de fout gaan. 
   
      Massa of krukassensor?  
 We hebben de garage nog een laatste meting la-
ten doen en de massa laten meten van de krukas-
sensor tijdens het optreden van de storing. Je 
kan natuurlijk metingen doen met contact aan 
of terwijl de motor goed loopt, maar het is van 
groot belang dat de meting wordt gedaan op 
het moment van het in de fout gaan. In fi guur 4 
is te zien dat de massa van deze sensor nul volt 
blijft. Dus de bedrading was goed en de oorzaak 
moest in de krukassensor worden gezien. Deze is 
vervangen en de motor ging niet meer in de fout. 
Natuurlijk zou je in eerste instantie niet zo kritisch 
kijken naar dit soort signalen, maar nu blijkt toch 

maar weer dat het absoluut noodzakelijk is om de 
signalen goed te analyseren. 

4. Ook tijdens de storing blijft de massa 0 V. De storing zit dus in de krukassensor zelf.

1. Vreemd injectiebeeld. Het tempo gaat ineens omlaag en er is een hapering bij het schakelen 
naar massa.

2. Van boven naar onder de signalen van injector, bobine, krukassensor en verdelersensor. Conclu-
sie: niet alleen de injectorsturing vertoont rare kuren.

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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Injectorpuls stopt Zeer vreemde injector- 
sturing tijdens het uitvallen

Wegvallende 
injectorsturing 

Nauwelijks niet te zien maar het 
‘laag-niveau’ loopt iets op

Tijdens uitvallen 
een zeer onstabiele 
bobinepuls-sturing

Krukas-signaal 
bij uitvallende 

motor 

Verdeler Hall-
signaal, geen 

probleem

Na uitvergroting is te zien dat 
niveau oploopt op het moment 

dat de motor uitvalt

Het ‘laag-niveau’ van deze puls 
moet normaal op 0 Volt liggen 

Nogmaals de drie signalen 
gemeten tijdens uitvallen

De massadraad van de 
krukas-sensor blijft in orde, 

dus sensor defect
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