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GMTO STORINGSDIAGNOSE IN DE PRAKTIJK

Peugeot 307 valt stil
Een autobedrijf had een 
Peugeot met HDI-motor in 
reparatie. Deze garage is 
aangesloten bij de GMTO 
Technische Ondersteuning. 
Omdat dit bedrijf in de buurt 
zit, besloten we even langs te 
gaan. Het was in de periode 
dat we de nieuwe testappara-
tuur voor common rail-sys-
temen aan het ontwikkelen 
waren. Dan zijn praktijkgeval-
len altijd welkom.

De Peugeot 307 met 1.6 16V HDI motor (9HZ) van 2004 was 
stilgevallen. De motor met EDC16C34 CR-systeem met CP1 
H3 hogedrukpomp wilde helemaal niet aanslaan. Het eerste 
dat we in zo’n geval doen is meten van de injectoraanstu-
ring. Duidelijk werd dat de injectoren niet werden aange-
stuurd. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Ten eerste moet 
de ECU ‘weten’ dat er aangestuurd moet worden en op welk 
moment (timing) dat moet. Voor deze informatie is de ECU 
afhankelijk van de krukas- en nokkenassensor.

Krijgt de ECU signaal?
In figuur 1 is het scopebeeld te zien van deze twee sensoren 
en aan de hand van een voorbeeldsignaal konden we con- 
stateren dat deze signalen in orde waren en dat de nokken- 
astiming correct was. Bij de signalen die we met de scope 
meeleveren geven we ook een voorbeeldsignaal (combi-
meting) van de krukas en nokkenas in één scopebeeld 
gevangen. Daarin kan je als autotechnicus zien wat het 
moment is dat het signaal van de nokkenas schakelt ten 
opzichte van krukas. 
Dus twee dingen wisten we nu zeker, beide signalen waren 
aanwezig en de nokkenastiming was in orde. Ook wisten 
we dat beide signalen bij de ECU ‘aankwamen’. Immers, het 
gaat hier om Hall-sensoren die een spanning vanuit de ECU 
krijgen (hoge deel van het signaal), die door de Hall-sensor 
naar massa wordt geschakeld (lage deel van het signaal). 
Ten tweede moet er voldoende druk aanwezig zijn om de 
injectoren te laten aansturen. Deze druk wordt door de ECU 
via de CR-druksensor gemeten. Met een snelle meting op 
deze sensor kwamen we erachter dat er geen drukopbouw 
was. De spanning tijdens starten bleek gelijk te blijven aan 
die van een drukloos systeem. Nu kan deze sensor defect 
zijn, maar we besloten toch de CR hogedrukpomp te meten 
om een zekere diagnose te stellen.

Druk en flow
We sloten de FHP400 (drukmeting) en de RFS400 (flow-
meting) aan om de conditie van de pomp te achterhalen. 

Waarom beide metingen uitvoeren? Omdat alleen een druk-
meting niet voldoende is. Die kan toch een verkeerd beeld 
geven. De pomp zou net de gewenste druk kunnen bereiken 
maar geen flow kunnen leveren. De meetapparatuur 
wordt meestal rechtstreeks op de hogedrukpompuitgang 
aangesloten en tijdens de test worden er drie metingen 
gedaan. Druk, flow en motortoerental (via de accuspan-
ning). Er wordt alleen tijdens starttoerental gemeten en niet 
bij lopende motor. Tijdens starttoerental heeft de pomp een 
zeer laag toerental. Versleten delen kunnen zo beter worden 
gedetecteerd omdat er relatief veel lek kan zijn. Daarnaast 
gaan we tot maximaal 250 Bar om de gebruikte testappara-

1. De signalen van krukas- en nokkenassensor waren in orde. 2. Na het overschakelen op de stand met 250 bar druk slaagde de pomp er 
niet in om druk te leveren. De pompdruk bleef nagenoeg nul.

GMTO geeft je de 
oplossing
Sinds de auto vol zit met geavanceerde elektronica, 
kampt de werkplaats nogal eens met moeilijk op- 
losbare storingen. GMTO helpt regelmatig auto-
bedrijven bij lastige defecten uit de brand. Deze 
‘praktijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor jou leer-
zaam. GMTO pakt hier een lastig probleem beet en 
behandelt stap voor stap de storingsdiagnose.
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Nokkenas-sensor-
signaal is goed.

Krukas-sensorsignaal is goed. 
Derde tand na markering.

Het schakelen van de flank gebeurt 
op de derde tand van de krukas.

Overschakelpunt 
naar 250 Bar.

Totale flow is correct.

Flow per plunjer is hier 
ongeveer 0,3 ml/slag.

Druk blijft nagenoeg 0 Bar.
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3. Was de druksensor op de com-
mon rail defect of zat de oorzaak in 
de hogedrukpomp?

‘ALLEEN EEN 
DRUKMETING IS 
NIET VOLDOENDE’

tuur betaalbaar te houden. Bovendien is hoger niet nodig.
Tijdens starten wordt eerst de flow gemeten in drukloze 
situatie. Hier berekenen we de opbrengst per plunjer onaf-
hankelijk van het toerental. Na een aantal seconden schake-
len we over naar de drukstand van 250 Bar. Belangrijk is dan: 
hoe snel bereikt de pomp deze druk, en is de plunjerflow 
hetzelfde als in drukloze situatie?
Figuur 2 laat zien dat tijdens de drukloze stand de flow in 
orde was. Maar na het overschakelen bleef de flow en bleef 
de druk nagenoeg nul. Foute boel met de pomp en dus 
geen defecte druksensor. Nu kunnen er nog verschillende 
zaken defect zijn zoals de hogedrukregelklep of plunjers en 
terugslagklepjes in de pomp zelf. Figuur 3 toont de pomp 
met de regelklep.

Is de regelklep oke?
We demonteerden de regelklep om te kijken of er iets mee 
aan de hand was en om eventueel een dummy te monteren. 
Een dummy monteren we om een defecte regelklep of zijn 
aansturing uit te sluiten. In dit geval zou de dummy het 

overstortkanaal volledig dicht houden om zo de pomp op 
druk te laten komen.
Gevonden! De onderste O-ring op deze klep bleek behoor-
lijk beschadigd. In figuur 4 is deze beschadiging te zien.  
We vervingen de O-ring en monteerden de klep weer. 
Daarna nogmaals de meting gedaan. En ja hoor, na het 
overschakelen vloog de druk in 1,5 seconden naar 250 Bar. 
De flow bleef gelijk aan de drukloze situatie (zie figuur 5). 
De Peugeot had weer een fijn pompje.

Kan dat niet sneller?
Je zou kunnen zeggen dat we beter direct een eerste 
controle van de regelklep hadden kunnen doen. Dat was 
immers veel sneller geweest. Maar je weet nooit wat er aan 
de hand kan zijn. Gissen is vaak missen en het klakkeloos 
vervangen van onderdelen vergt achteraf meestal meer tijd 
dan de juiste meetapparatuur aansluiten en een paar testen 
te doen. Tevens was dit voor ons een mooie test van de ap-
paratuur die we ontwikkeld hebben.

4. De regelklep van de hogedruk-
pomp. Let op de O-ring. 
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ADVERTENTIE

5. Zo’n 1,5 seconde na het over-
schakelen op de hogedrukstand 
zit de pompdruk op 250 bar. De 
Peugeot had weer een fijn pompje.

Bosch CP1 H3  
common rail-pomp

Hogedruk 
regelklep

Duidelijk beschadigde O-ring van de regelklep

250 Bar wordt na 1,5 seconden 
bereikt. Pomp weer in orde.

Flow per plunjer hetzelfde 
als bij drukloze situatie.

Motortoerental 
ongeveer 130 t/min.
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