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Krukassignaal voor analyseren 
motorrondloop.

Motorrondloop waarin te lage 
toerentoename na brandstof-
injectie cilinder één.

Injectiesignaal van cilinder één.

Retourflow van injector één 
veel hoger dan de andere 
injectoren. Injector vervangen 
en motor liep weer als vanouds.

Deze common-rail diesel telt een reeks moderne 
componenten zoals een CAN-bus gestuurd 
turbodrukregelsysteem. In de nabije toekomst 
zullen we steeds meer rechtstreeks op CAN-bus of 
FlexRay aangesloten motorcomponenten aantref-
fen. Bij deze motor wordt de turbodrukregeling 
volledig gestuurd door de CAN-bus met, naast de 
twee busdraden, nog een voeding met de plus en 
de min. De EGR op deze motor is een hele ‘fabriek’. 
We vinden er achtereenvolgens de EGR-regelmo-
tor, de EGR-terugkoppelpotentiometer, een druk-
sensor om de drukverlaging van de vlinderklep te 
controleren en een vacuümgestuurde vlinderklep 
in het inlaatkanaal om een lichte onderdruk te 
creëren zodat de uitlaatgassen, via de EGR-klep, 
de inlaat in kunnen stromen. Tevens wordt deze 
vlinderklep geheel dicht gestuurd om bij uitzetten 
de motor rustig te laten stoppen. En tot slot is er 
nog een potentiometer die de stand van deze 
vlinderklep weer controleert.

Veel codes, geen samenhang
Zoals gezegd had deze auto al veel problemen 
gehad, waaronder trekkrachtvermindering. Dat 
gaf een foutcode die verwees naar de turbodruk. 
Na controle bleek een inlaatslang gescheurd 
te zijn. Het garagebedrijf waar de auto stond 
verving op aanraden ook de turbo. Ongelukkiger-
wijs scheurde een maand later een andere slang. 
Verder was er een probleem in de motorloop, 
de motor zaagde en af en toe viel de motor uit. 
Daarnaast kwam er een aantal foutcodes voor, 
zoals P244B (Partikelfilter drukverschil te hoog), 
P0488 (EGR-positiesensor, onjuist signaal), P0191 
(Common-railsensor) (waarschijnlijk gekomen 
na loshalen van stekker), P2288 (Injectiedruk te 
hoog).
Pfff, een hoop codes waar niet één-twee-drie een 
touw aan vast te knopen is. Na diverse metingen 
te hebben verricht besloot het garagebedrijf 
de auto bij de dealer neer te zetten. Ook dit 

bedrijf kreeg het lek niet boven en besloot er een 
specialist van Daimler (UK) bij te halen. Deze man 
oordeelde dat de ECU vervangen moest worden. 
Al snel bleek deze reparatie niet afdoende. Tijdens 
het terugrijden viel de motor alweer diverse 
malen stil. Ook het onstabiel lopen was niet ver-
holpen. Daarna kwam de auto bij GMTO voor een 
gedegen analyse.

Concentreren op de EGR
Eerst controleerden we de motor op het onstabiel 
lopen. Met het meten van de krukassensor kan 
het ‘rondlopen’ op de scope zichtbaar worden 
gemaakt. Daar zagen we een vaste, onregelma-
tige, cadans en met het meten van een injector-
signaal konden we achterhalen welke cilinder een 
probleem gaf. Het bleek cilinder één te zijn. Daar 
toonde het scopebeeld een te kleine toeren-
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Cilinder één draagt te weinig bij aan het handhaven van het motortoerental. Injector één vertoont een mechanisch defect. Dat is de verklaring voor het zagen. Maar waarom 
slaat de motor steeds af?

GMTO: Storingsdiagnose in de praktijk

Jaguar X-Type diesel 
met megaprobleem
Een Jaguar X-Type diesel 2.2 met 114 kW uit 2007 kreeg  

te maken met een reeks problemen aan zijn Peugeot 

dieselmotor. De motor met code QJBA kwam trekkracht 

tekort, liep ongelijkmatig en viel uit. Zelfs een specialist van 

Daimler UK kon het probleem niet oplossen. GMTO wel?
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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

Te lage EGR-potentiome-
terspanning (0,2 Volt)

Luchtmassameterspanning 
daalt bij openen EGR

Injectorsturing gevolgd 
door ‘afblazen’ van de rail

Motor valt bijna uit als gevolg 
van een te grote EGR-opening

EGR-potentiometer- 
spanning veel hoger met 
nieuwe unit (1,8 Volt)

Tijdens accelereren 
wordt de EGR-klep 
gesloten

Luchtmassameter-
signaal loopt op 

Waarom valt de motor bijna uit?
Het scopebeeld laat zien dat de spanning van 
de EGR-potentiometer oploopt van 0,2 Volt naar 
0,45 Volt. Deze terugkoppelspanning is veel te 
laag, dus de ECU stuurde de EGR-klep veel verder 
open dan gewenst. Afslaan is dan het gevolg. 
Verder is het signaal van de luchtmassameter te 
zien. Daarin is goed te zien dat de lucht pulserend 
wordt aangezogen (volle cilinders lucht) en dat de 
EGR-klep daadwerkelijk open gaat. Dat is te zien 
aan het dalende LMM-signaal op het moment 
dat de EGR-potentiometerspanning oploopt. Dat 
komt omdat er minder verse lucht wordt aangezo-
gen als de motor via de EGR-klep meer uitlaatgas 
aanzuigt.
Veel systemen gebruiken deze signaaldaling om 
de EGR-werking te controleren. Typerend is dat op 
het moment dat de EGR weer dicht gaat, de motor 
de neiging heeft stil te vallen. Dat is te zien aan de 
luchtinlaatpulsaties die in een lagere frequentie 
komen. De volgende injectie komt net op tijd 
en de motor blijft net lopen. Wel is te zien dat de 
injector, na de normale injectie, even een aantal 
keren met zeer korte pulsen wordt aangestuurd. 
Bij een andere scopemeting zagen we dat de ECU 
de common-raildruk fors liet oplopen tijdens dit 
bijna uitvallen. In deze fase wordt er geen brand-
stof ingespoten maar het effect is wel dat de druk 
via de injectorretour snel afneemt.

Nieuwe injector en EGR-unit
Het garagebedrijf heeft de slechte injector en 
de EGR-unit vervangen. Direct hebben we de 
spanning van de EGR-potentiometer gemeten en 
dat bleek al een wereld van verschil. De span-

ning in de rustpositie was nu 1,1 Volt en dus veel 
hoger dan de 0,2 Volt van de oude unit. Nadat 
we alle storingen hadden gewist, startten we de 
motor. En... hij liep direct weer prima. Het afslaan 
was verdwenen en de EGR reageerde zoals we 
verwachtten. Ook liep de motor weer mooi rond. 
De rondlooptest hebben we niet eens meer 
uitgevoerd. Al op het gehoor kon je merken dat 
het wel goed zat.

Wie niet meet...
Deze motor had meerdere problemen, en die 
moet je probleem voor probleem oplossen. 
Alleen met de juiste meetapparatuur kun je zoiets 
systematisch aanpakken. Wie niet meet, zoals 
de man van Daimler, moet gokken en dan kom 
je met verkeerde oplossingen. Lees, onnodige 
vervangingen.

TEKST: RUUD METZELAAR

De spanning van de EGR-terugkoppelpotentiometer is te laag. Daardoor stuurt de ECU de EGR-klep 
te ver open en krijgt de motor te weinig verse lucht.

Dat ziet er beter uit. De EGR is vervangen. EGR-potentiometerspanning toont nu normale waar-
den. De EGR-klep sluit nu wel bij acceleratie en het LMM-signaal laat zien dat de motor nu wel 
verse lucht naar behoefte krijgt.

De EGR op de Peugeot-motor in de Jaguar is 
een hele ‘fabriek’, met EGR-regelmotor, EGR 
terugkoppelpotentiometer, een druksensor, 
een vacuümgestuurde vlinderklep en een 
potentiometer die de stand van de vinderklep 
controleert.

toename na het inspuiten van de brandstof.
Daarna deden we een brandstofretourmeting met 
de RFS400. Ook hier kwam injector één als boos-
doener naar voren. Conclusie: een mechanisch 
defect. Oké, deze injector was niet goed maar 
waarom viel de motor dan zo nu en dan uit? We 
sloten de scope op diverse componenten aan en 
we concentreerden ons op het uitvallen, of bijna 
uitvallen, van de motor.
Zou de P0488 foutcode op de EGR-regeling dat 
kunnen veroorzaken? Om dat te controleren 
maten we het injectorsignaal (rood), het EGR-
terugkoppelsignaal (groen) en het signaal van 
de luchtmassameter (blauw). De 0,2 Volt van de 
EGR-terugkoppelpotentiometer viel direct op. 
Deze spanning vonden we wel erg laag want onze 
ervaring leert dat deze signalen zelden lager zijn 
dan 1 volt en nooit lager dan 0,5 volt.
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