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In noodloop een te hoge 
Duty-Cycle van 90% om 
brandstofdruk te verlagen

Retourflow van vier 
injectoren tijdens optrekken 
en overschakelen

Retourflow van twee injectoren 
schieten omhoog en systeem gaat 
in noodloop

Voedingsspanning 
op zelfde regelklep, 
geen probleem

Een Ford Transit 2,4 TDCi 16V, van het type 
geproduceerd van 2003 tot eind 2007 met 
motornummer H9FA en een vermogen van 101 
kW, hield in, leverde verminderd vermogen en 
ging in noodloop. De GMTO Diagnose Specialist 
las foutcode P0251 (Brandstofdrukpomp druk- 
controle fout) uit. Deze foutcode betekent vaak 
dat er problemen zijn met de injectoren (slijtage 
en dus overmatige retourflow) of problemen met 
de toevoerregelklep. Deze Bosch-pomp bezit 
namelijk één drukregelklep, en die bevindt zich in 
de brandstoftoevoer naar de pompplunjers. Het 
systeem regelt dus niet in het hogedrukcircuit 
maar in de toevoer. Deze manier van regelen 
vraagt minder motorvermogen om het common 
rail-systeem op de gewenste druk te brengen. 
In voorgaande en andere systemen wordt de 
brandstof onder druk gebracht en daarna deels 
afgevoerd naar de tank om de gewenste druk te 
verkrijgen. Dit gaat gepaard met extra warmte-
ontwikkeling en een hoger brandstofverbruik.

Controle van de injectoren
In eerste instantie werd de retour van de injecto-
ren gemeten met de RFS400 (GMTO). De injecto-
ren waren niet verkeerd, tijdens deze test ging het 
systeem niet meteen in noodloop. Maar nadat er 
even gereden was wel. Rijden kan namelijk ge-
woon met de RFS400, in tegenstelling tot bij een 
meting met de potjesmethode. Met de RFS400 

wordt de retourstroom per injector elektrisch 
gemeten. De brandstof gaat niet naar een (overlo-
pend) opvangpotje, maar gewoon terug naar de 
tank. De retourstroom kan daardoor ook continu 
gemeten worden, van stationair tot vollast.
Bij het in noodloop gaan sprong de retourstroom 
van twee injectoren zichtbaar omhoog. Het 
scoopbeeld toonde onderlinge verschillen tussen 
de injectoren, maar die waren acceptabel. Het ga-
ragebedrijf besloot de twee injectoren te vervan-
gen omdat de sprong omhoog afweek van wat ze 
normaal zien bij het gebruik van deze tester.

Meten aan de regelklep
Met twee nieuwe injectoren bleek het probleem 
nog niet opgelost. Waarom ging de retourstroom 
van de injectoren dan omhoog op het moment 
dat de motor in noodloop ging en dus minder 
vermogen ging leveren? Na het uitlezen van het 
systeem bleef de code P0251 terugkomen, dus 
was er een afwijking in gewenste en gemeten 
raildruk. Bij het observeren van de raildruk via 
parameteruitlezing viel op dat de gemeten druk 
soms hoger werd dan de gewenste druk. Vreemd, 
want vaak is de druk bij storingen lager dan de 
gewenste druk, en worden deze codes gezet.
Bij het meten aan de drukregelklep viel iets 
op: een regelklep wordt met een duty-cycle 
(massageschakelde spanning) aangestuurd en 
heeft veelal een regelgebied van 30% tot 70%. 

Daaronder staat de klep geheel open en daar-
boven geheel dicht. Vlak voordat het systeem in 
noodloop ging, werd de duty-cycle veel te hoog. 
De waarden bedroeg zelfs meer dan 90%.
Kortom, de regelklep stond dichtgestuurd, kon 
dus geen of weinig brandstof naar de plunjers 
sturen en tóch was er een te hoge druk in de rail. 
Hoe kon dat? Een slechte verbinding tussen 
voedingsspanning en regelklep zodat de span-
ning zakt tijdens de massa-aansturing? Nee, de 
voedingsspanning van de klep bleek bij meting 
in orde.

Hoge opvoerdruk
Na overleg met de helpdesk van GMTO besloot 
het bedrijf de interne opvoerdruk te controleren. 
De redenering was dat alleen bij een te hoge 
opvoerdruk nog een redelijke brandstoftoevoer 
mogelijk zou zijn naar de persplunjers. Het 
opvoerdruksysteem bestaat uit een tandwiel-
pomp die aangedreven wordt door de pompas 
(achterzijde pomp). In combinatie met een 
mechanisch drukregelventiel moet de interne 
pompdruk op 5 tot 5,5 bar worden gehouden. De 
interne druk is normaal gesproken niet te meten, 
maar deze pomp bezit een temperatuursensor. 
Door die te demonteren kan de druk wel worden 
gemeten. Met een FPS700 (GMTO) kunnen druk-
ken gemeten worden tot 7 bar. Nadat deze tester 
was aangesloten, vloog de meetwaarde tegen het 
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De duty-cycle van de regelklep is meer dan 90%. De klep laat geen of weinig brandstof naar de 
plunjers en toch is er een te hoge druk. De voedingsspanning op de regelklep is niet het probleem.

Ford Transit in noodloop

GMTO: storingsdiagnose in de praktijk
“Hij houdt in en hij levert veel minder vermogen”, klaagde de klant over zijn Ford Transit.  

Gelukkig bezit zijn garagebedrijf alle GMTO-opleidingscertificaten en testapparatuur. 

Maar zelfs daarmee bleek deze Transit nog een puzzel voor gevorderden.

De retourflow van de injectoren. De onderlinge verschillen zijn acceptabel. Maar let op het piekje 
dat twee injectoren geven in de noodloopsituatie.
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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 
natuurlijk ook voor u leerzaam. GMTO pakt 
hier een lastig probleem beet en behandelt 
stap voor stap de storingsdiagnose.

GMTO Opleidingen
Tel: 072-5622407
Fax: 072 5640568
www.gmto.nl
metzelaar@gmto.nl

Laatste normale 
inspuiting (1,5 ms)

Zeer korte aansturingen  
(150 μs) om druk af te blazen

Effectieve inspuiting 
tijdens noodloop  
(verminderd vermogen)

Temperatuursensor

Regelklep in de  
brandstoftoevoer

Drukregelventiel

Drukregelventiel

maximum van de meetschaal. De druk was dus 
hoger dan 7 Bar. De boosdoener moest wel het 
mechanische drukregelventiel zijn. Maar omdat 
dat niet los te verkrijgen is, werd de hele pomp 
vervangen. Daarna was het systeem weer in orde.

Slimme elektronica
Op de vraag van GMTO of nog even de aansturing 
van de injectoren gemeten kon worden, maakte 

het autobedrijf een extra proefrit. En ja hoor, daar 
kwam de verhoging van de retourstroom boven 
water. Omdat het systeem de druk niet meer 
omlaag kreeg via de normale methode, greep 
de elektronica in door de injectoren zeer kort en 
snel aan te sturen. Door deze sturing komt er wel 
een retourstroom op gang maar géén brand-
stofinjectie. De normale inspuittijd bedroeg op 
dat moment 1,3 ms, maar bij een te hoge raildruk 
begint het systeem de druk ‘af te blazen’ door de 
injectoren met 150 μs aan te sturen. Dit gebeurde 
veelvuldig en tussen de normale injectiepulsen 
door, dus de motor bleef wel lopen. Het gevolg 
was een noodloopsituatie. Kortom, de slimme 
elektronica houdt de motor langer aan de praat, 
maar vraagt ook meer slimheid bij de diagnose.

TEKST: RUUD METZELAAR

De Bosch CP3-pomp met 
tandwielopvoerpomp en 
drukregelventiel. Door de 
temperatuursensor te 
demonteren is de opvoer-
druk te meten.

Het drukregelventiel moet 
de opvoerdruk tussen 5 en 
5,5 bar houden. Deze liet 
de druk tot boven de 7 bar 
oplopen.

De opvoerdruk is te hoog, 
maar met ultrakorte, extra 
aansturingen van de in-
jectoren doet het systeem 
in noodloop zijn best om 
alles in goede banen te 
leiden. Dat geeft wel een 
verhoogde retour op twee 
injectoren.
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