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GMTO STORINGSDIAGNOSE IN DE PRAKTIJK

Volvo V40 hikt na aanslaan
Dat is er weer één, een echt 
lastige storing. Via de techni-
sche helpdesk kreeg GMTO 
van een aangesloten gara-
gebedrijf, scopebeelden van 
een Volvo V40. Direct na het 
aanslaan sloeg de motor af 
of dreigde dat te doen. Dat 
gebeurde één keer en verder 
de hele rit niet meer. Wat is er 
aan de hand met deze Volvo?

Het gaat hier om een V40 van 2002. De motor is een 
B4204T3 met 120 kW aan vermogen. De auto is door het 
betreffende garagebedrijf ingekocht. Maar duidelijk is dat de 
nieuwe eigenaar niet blij is met deze situatie en de auto niet 
meer vertrouwt. Er is geen historie bekend bij deze auto en 
die is ook niet te achterhalen. Duidelijk is wel dat deze auto 
het probleem al langer heeft en misschien wel juist daarom 
van de hand is gedaan. De krukassensor was al vervangen 
vanwege dit probleem.

Foutcodes
Natuurlijk las het autobedrijf eerst foutcodes uit. Een aantal 
codes was aanwezig omdat de stekkers van componenten 
eerder losgetrokken waren ter controle. Eén code die niet op 
die manier veroorzaakt kon zijn, sloeg op de nokkenasver-
stelling. Maar nadat de codes gewist waren, kwam ook deze 
niet meer terug. En de auto sloeg toch echt elke keer bijna of 
helemaal af, maar zonder een foutcode te genereren.

Meten met de scoop
Het aangesloten autobedrijf beschikt over een GMTO-scoop, 
zodat het bedrijf na overleg zelf diverse metingen kan 
uitvoeren. Zo meet het de garage de stationairstelmotor, de 
gaskleppotentiometer en de temperatuursensor. Die metin-
gen geven geen afwijkingen. Wel varieert de duty-cycle van 
de stationairstelmotor sterk, maar dat is het neveneffect van 
het (bijna) stilvallen van de motor. En zo laat GMTO het ga-
ragebedrijf nog tal van metingen doen: de voedingen (plus 
en min) van de ECU, voedingen van gaskleppotentiometer, 
voeding stationairstelmotor, injectoren en nog veel meer. 
Alle scopebeelden gaan naar GMTO ter beoordeling.
De laatste meting is de combinatiemeting van krukas-sen-
sor, bobine en injector. In figuur 1 is te zien dat het toerental 
in elkaar zakt (krukassensorspanning daalt) en dat slechts 

tijdens één krukasomwenteling de bobinepuls en de injec-
torpuls ontbreken. GMTO: “Omdat we verder geen enkele 
afwijking vinden, concluderen we voorzichtig dat de ECU 
misschien defect is”. Maar omdat ECU’s niet vaak stuk gaan, 
adviseert GMTO niet graag om ze te vervangen: “Uiteindelijk 
ligt het toch vaak aan een ander component, de bekabeling 
of de stekkers”.

1. Gedurende één omwenteling ontbreken ontstekings- en injectorsignaal. 
Daardoor valt de B4204T3-motor op een Volvo V40 uit 2002 bijna stil. Wat is 
de oorzaak?

2. Spanningspieken op het krukassensorsignaal. Vreemd, maar waarom 
brengt het ene piekje de ECU in de war en de andere niet?

GMTO geeft u  
de oplossing
Sinds de auto vol zit met geavanceerde elektro-
nica, kampt de werkplaats nogal eens met moeilijk 
oplosbare storingen. GMTO helpt regelmatig au-
tobedrijven bij lastige defecten uit de brand. Deze 
‘praktijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor u leer-
zaam. GMTO pakt hier een lastig probleem beet en 
behandelt stap voor stap de storingsdiagnose.
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Krukassensorsignaal zakt 
in elkaar omdat de motor 
dreigt stil te vallen

Spanningspiek die de ECU in de war 
brengt en injectie- en bobinesturing 
één omwenteling lang staakt

Primair ontstekingsignaal 
ontbreekt tweemaal

Scoop berekent toerental 
vanuit het krukassignaal

Injectoraansturing valt 
één omwenteling weg

Sturing van stationair-stelmotor 
gaat naar maximaal bij uitvallen
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3. Daar is het antwoord. Alleen een spanningspiek die door de nullijn van 
de wisselspanning van het krukassensorsignaal gaat brengt de ECU van zijn 
stuk.

‘WAT HIER TELT IS 
DAT DE MOTOR
NU GOED IS,
DUS RIJDEN MET 
DIE KAR’

ECU vervangen
Korte tijd later belt het garagebedrijf: “De ECU is vervangen 
maar er is geen verbetering bereikt”. Daarmee is de twijfel 
bevestigd. Tijd voor een nog grondiger diagnose. De auto 
komt naar GMTO en de diagnose begint weer van voren 
af aan: “Je weet namelijk nooit of er toch niet iets over het 
hoofd is gezien”. Maar ook nu zijn er geen afwijkingen op de 
scopebeelden.
De specialisten van GMTO ontdekken wel iets anders: “Als 
we een foutcode op de krukassensor veroorzaken, door ‘m 
even los te halen, gaat de auto niet meer in de fout na het 
starten”. De oorzaak daarvan is niet zo één-twee-drie te 
achterhalen, maar het garagebedrijf had inmiddels ontdekt, 
dat als alle elektrische belasting aangezet was, de motor 
om de zoveel tijd ook in de fout ging: “Dus we kunnen het 
probleem nu ook op een andere manier opwekken. Het is er 
niet alleen net na het aanslaan”.

Dynamoprobleem?
Als volgende stap kijkt de specialist van GMTO op het 
schema. Hij wil weten of het laden van de dynamo via de 
ECU loopt (spanningsregelaar in ECU). Dan kan je namelijk 
bedenken dat daar iets niet goed gaat. Maar dat is niet zo, 
dus een dood spoor. De volgende stap is het loshalen van 
de D+ draad van de dynamo, om zo de dynamo niet op 
spanning te laten komen. En... geen problemen meer: “Zodra 
we de D+ weer aansluiten komt het probleem er direct weer 
in zoals we het hadden na het aanslaan. Het moest dus iets 
met de dynamo of met het laden te maken hebben”. Dus 
meet GMTO de dynamo na, maar daar zijn geen problemen 
te vinden.

Krukassensor
Hoe nu verder? “Tijdens het data uitlezen met een uitleesap-
paraat zien we het motortoerental, tijdens het probleem, in 
één keer naar nul dalen. Daarom kijken we toch nog eens 
goed naar het krukassensorsignaal, maar nu direct aan de 
stekker van de ECU.” Figuur 2 toont het resultaat: spannings-
pieken op het krukassignaal. Na inzoomen op het signaal is 

duidelijk welke piek het uitvallen van de motor veroorzaakt, 
zie figuur 3. Maar er zitten meer pieken op dit signaal. En 
waarom verstoren die andere de injector- en bobinesturing 
dan niet? Verder onderzoek maakt duidelijk dat de andere 
pieken niet door het nulpunt van de wisselspanning gaan 
(figuur 4). Dus alleen pieken op een bepaalde plaats in het 
signaal gaven deze problemen. GMTO: “Waarschijnlijk ‘ziet’ 
de ECU per omwenteling dan 59 krukaspulsen in plaats 
van de gebruikelijke 58. Deze ECU kan daar dan niets mee 
en staakt de aansturing van bobine en injector voor één 
omwenteling. Jammer dat er dan geen foutcode wordt 
opgeslagen”.

Hoe kan dat?
Het zijn dus nare pieken op het krukassignaal die het 
probleem veroorzaakten. Daarnaast was het probleem af-
hankelijk van de mate van laden van de dynamo: “Omdat de 
krukassensordraad van origine niet afgeschermd is, hebben 
we een afscherming van aluminiumfolie aangebracht, maar 
dat gaf ook niet de oplossing”. Dan trekt GMTO maar dom-
weg een nieuwe dikke draad tussen de accu en de dynamo 
B+ aansluiting: “En ja hoor, probleem helemaal weg. Dus 
de oude situatie waarbij de dynamodraad via de startmo-
torkabel, naar de accu liep, gaf deze problemen. Zo kunnen 
problemen hardnekkig zijn en in zeer enkele gevallen is de 
oplossing niet echt verklaarbaar”. Toch wil GMTO daar niet 
te lang bij stilstaan: “Wat hier telt is dat de motor nu goed 
is, dus rijden met die kar. Het was boeiend en leerzaam, 
maar alles bij elkaar hebben we al veel te veel tijd aan dit 
probleem besteed”.

4. Deze piek is voor de ECU niets anders dan een hoge top, en dus geen extra 
krukaspuls. Oké, storing verklaard, maar nu nog van die pieken af.
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ADVERTENTIE

Duty-cycle sturing 
stationair stelmotor

ECU ‘ziet’ een extra puls tijdens 
deze krukas-omwenteling en 
raakt in de war. 

Deze ‘stoorpuls’ gaat niet door het 
nulpunt van de wisselspanning. Dus 
geen extra puls in de ECU
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