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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

Elektronica leidt eigen leven

Raadselachtige spookauto 
GMTO werd geconfronteerd met een heuse ‘spookauto’. De motor haperde te

pas en te onpas, de centrale vergrendeling schoot ongewild op slot, de toeren-

teller sprong zomaar op 3000 t/min en relais begonnen spontaan te klapperen.

Elektronische systemen die onderling zijn gekoppeld, kunnen mysterieuze sto-

ringen veroorzaken. De diagnose van dit probleem is een verhaal apart.

Als je als werkplaats wordt gecon-
fronteerd met zo’n ‘spookauto’,
krab je als monteur even achter je
oren. Hoe breng je dat tot een op-
lossing? Zoals bij elke storing is
het belangrijk logisch na te denken
en stap voor stap te gaan meten.
De garagehouder in kwestie had al
een aantal metingen uitgevoerd en
de nodige vreemde zaken gecon-
stateerd. Toch kwam de oorzaak
van de storing niet aan het licht.
Ook het uitlezen van het storings-
geheugen met de Opel Tech 1 tes-
ter liep op niets uit.

Het probleem openbaarde zich
het eerst in het af en toe haperen
van de motor. Later was soms een
zoemend geluid van achter het
dashboard te horen. Dit zoemende
geluid werd heftiger en ging over
in een klapperend geluid, waarna
de motor op dat moment niet meer
wilde aanslaan. Gelijktijdig sprong
de toerenteller op 3000 t/min, ter-
wijl alleen het contact aan stond en
de motor niet liep. Tot overmaat
van ramp schakelde de centrale
portiervergrendeling spontaan in.
Lastig als de deuren en ramen ge-
sloten zijn en de sleutel in het con-
tact zit! Op naar de klant voor een
reservesleutel!

Klapperend relais
Na enig onderzoek bleek zowel het
systeemrelais als het pomprelais te
ratelen. In het begin gebeurde dat
zo nu en dan, maar later kon het
voorkomen dat deze relais constant
stonden te klapperen. In zo’n geval
kan de storingsdiagnose het best
beginnen bij het systeemrelais om-
dat dit in 99 van de 100 gevallen
het eerste component is dat wordt
ingeschakeld bij contact aan. Vroe-
ger werden de systeemrelais inge-
schakeld rechtstreeks vanuit het
contactslot (15) waarbij de andere
zijde van de relaisspoel met de
massa was verbonden. Tegenwoor-
dig, en zo ook bij deze Opel motor
(X20XEV met het SIMTEC mo-
tormanagementsysteem), wordt
het systeemrelais via het stuurap-
paraat ingeschakeld. Natuurlijk
moet het stuurapparaat ‘weten’ dat
het contact aan staat en daarom is

er een aparte draad van het con-
tactslot naar het stuurapparaat aan-
gelegd. Verder is de spoel van het
systeemrelais verbonden met accu-
plus en dus massaschakelend via
het stuurapparaat gestuurd. In fi-
guur 1 is het elektrisch schema te
zien van deze aansturing.

Voor deze schakelmethode is
gekozen omdat het stuurapparaat
nog een bepaalde tijd onder span-
ning moet blijven staan nadat de
motor is uitgezet. Dit is noodzake-
lijk omdat een aantal regelingen
enige tijd actief blijven na afzetten
van het contact. Het stuurapparaat
kan op deze manier het systeem-
relais (naar massa) ingeschakeld
houden en zelf voor de uitschakel-
tijd zorgen.

Stap voor stap meten
De eerst stap is het bekijken of de
spanning vanaf het contactslot wel

constant op de betreffende aanslui-
ting van het stuurapparaat staat.
Deze controle had de garagehouder
in kwestie al uitgevoerd en gecon-
stateerd dat dit in orde was. Belang-
rijk in dit geval is dat er wordt ge-
meten tijdens het optreden van de
storing. Duidelijk zal zijn dat wan-
neer er de meting plaatsvindt als het
systeem goed functioneert, er geen
afwijkingen worden gevonden.

De volgende controle was de
massaschakelende aansluiting op
het systeemrelais. Deze situatie is
goed met een voltmeter, maar nog
beter met een scope, te meten. Een
massaschakelende aansluiting van
een stuurapparaat moet, bij inge-
schakelde toestand, tussen de 0 en
de 0,7 volt bedragen. Dit is het best
te meten met de voltmeter of scope
tussen een goed massapunt (accu
min) en de betreffende aansluiting
van het stuurapparaat (zie figuur 1,
linkse scope). Nadat de garagehou-
der deze meting met een voltmeter
had uitgevoerd, kwam hij met de
mededeling dat deze spanning va-
rieerde tussen de 2,0 en 10,0 volt.
Dit is absoluut onacceptabel temeer
omdat een voltmeter de gemiddelde
waarden meet en in dit geval kun-
nen de pieken dus veel hoger zijn.

Massaschakelende 
aansluiting
Voor veel monteurs is het meten op
deze wijze onduidelijk omdat ze
niet weten wat het nut van een der-
gelijke meting is. Omdat aan de ene
zijde van de relaisspoel 12 volt ac-
cuspanning staat, zal op de andere
zijde van de relaisspoel die naar het
stuurapparaat gaat (als deze niet
naar massa is geschakeld) ook 12
volt staan. Als dan tijdens inschake-
ling nagenoeg 0 volt op deze aan-
sluiting staat, zorgt de resterende
spanning (12 volt) over de relais-
spoel voor een volledige bekrachti-
ging. Bij een meting van bijvoor-
beeld 5,6 volt ten opzichte van de
massa staat er nog maar 12 - 5,6 V
= 6,4 volt over de relaisspoel. Dit
kan te weinig zijn om het relais vol-
ledig aan te trekken. Een niet goed
naar massa schakelende aansluiting
van het stuurapparaat kan een aan-
tal oorzaken hebben:
1 Slechte verbindingen tussen

relaisspoel en stuurapparaat

1.Bij de X20XEV Opel-motor met
SIMTEC motormanagement wordt het
systeemrelais via het stuurapparaat in-
geschakeld.Het systeemrelais is ver-
bonden met accuplus en wordt dus
massaschakelend gestuurd via het
stuurapparaat.
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2 Een slechte massa van het stuur-
apparaat (draadverbindingen)

3 Geen goede aansturing vanuit het
stuurapparaat (stuurapparaat
defect).

Het advies naar de garagehouder
was het meten van de aansluiting
op het stuurapparaat die het sys-
teemrelais naar massa schakelt.
Ook deze spanning varieerde tus-
sen 2,0 en 10,0 volt, zodat kon
worden geconstateerd dat de ver-
binding tussen het stuurapparaat en
het relais goed was. Figuur 2 toont
het scopesignaal van het niet goed
naar massa schakelen van het sys-
teemrelais.

Duidelijk is te zien dat met een
bepaalde regelmaat het relais naar
ongeveer 2,5 volt wordt gescha-
keld. Bij een goed functionerend
systeem moet deze spanning een
constante waarde hebben van 0 tot
0,6 volt. Tevens is te zien dat de
spanningspieken boven de 12 volt
uit schieten. Dit komt door de in-
ductieve werking van een spoel als
de stroom wordt uitgeschakeld.
Dus telkens als het stuurapparaat
het relais deels naar massa schakelt
en weer uitschakelt, ontstaat er een
inductiespanning die ver boven de
12 volt uitkomt (gemeten zoals in
figuur 1, linkse scope).

Controle massaverbindingen
De volgende stap bij de diagnose is
het controleren van de massaver-
bindingen van het stuurapparaat.
Ook dit kan met een voltmeter of
scope. Gemeten moet worden tus-
sen een goede massa (accu min) en
de betreffende aansluitingen. Deze
meetmethode, waar spanning
wordt gemeten, kan alleen worden
gehanteerd terwijl het systeem in
bedrijf is of ten minste het contact
ingeschakeld. De garagehouder
kwam uit op een spanning van on-
geveer 2,0 volt op diverse massa-
punten. Bij GMTO hanteren we al-
tijd een maximale spanning van
0,1 volt op de aansluitingen van
het stuurapparaat die met massa
moeten zijn verbonden. Dit was
dus niet in orde. In figuur 3 is de
spanning te zien die op diverse
massaverbindingen van het stuur-
apparaat werd gemeten.

Door de constatering van een
slechte massa konden we de moge-

lijkheid van een defect stuur-
apparaat vooralsnog uitsluiten (ge-
meten zoals in figuur 1, rechtse
scope).

Een slechte verbinding is te
overbruggen door een tijdelijke
draadverbinding. In dit geval lieten
we de garagehouder een draad aan-
leggen tussen de accu min en de
betreffende massa-aansluiting van
het stuurapparaat. En wat bleek,
het systeem begon weer optimaal
te functioneren! Figuur 4 laat het
scopebeeld zien waarbij een aantal

keren de massa in orde wordt ge-
maakt. Bij een goede massa daalt
de spanning naar 0 volt; zoals het
hoort.

Opsporen oorzaak
Natuurlijk kunnen we de extra
massaverbinding laten zitten, maar
omdat er allerlei andere zaken
raadselachtig functioneerden, zo-
als de portiervergrendeling en toe-
renteller, is het verstanding de
daadwerkelijke oorzaak van de
klacht te lokaliseren. Door de extra

massaverbinding weg te nemen en
de scope of voltmeter aan te slui-
ten, kan worden gemeten wanneer
de verbinding beter of juist slech-
ter wordt.

Na enig bewegen van de kabel-
boom, met contact aan, viel te con-
stateren dat bij bepaalde bewegin-
gen het probleem verergerde en bij
andere bewegingen juist afnam.
Uiteindelijk werd de oorzaak van
het probleem gevonden in een los
zittend kabeloog op het inlaat-
spruitstuk. Dit kabeloog bleek ach-
teraf de centrale massa van het
complete motormanagementsys-
teem en was dus de oorzaak van de
mysterieuze klachten.

Eerst denken, dan doen
Door een relatief kleine oorzaak
kan een aantal systemen behoorlijk
de kluts kwijt raken. Zo werd de
toerenteller aangestuurd vanuit het
stuurapparaat en omdat het in- en
uitschakelen van het systeemrelais
ongeveer 50 keer per seconden ge-
beurde stond de teller op 3000.
Omdat het diefstalalarm, met daar-
aan gekoppeld de centrale deur-
vergrendeling, ook een verbinding
heeft met het stuurapparaat was
ook het inschakelen van dit sys-
teem te wijten aan deze slechte
massaverbinding. Als laatste mer-
ken we op dat bij dergelijke pro-
blemen, waarbij hoge inductie-
spanningen ontstaan door het snel
in- en uitschakelen van het relais,
als gevolg van het ontbreken van
een goede massa op het stuurappa-
raat schade kan worden aangericht
in ditzelfde stuurapparaat. Dus het
is niet uitgesloten dat na het repa-
reren van de verbinding ook nog
het stuurapparaat moet worden
vervangen. Het is dus niet altijd
verstandig om te beginnen met het
uitwisselen van het stuurapparaat
omdat dit dan een tweede stuurap-
paraat kan kosten. Wees daarom
voorzichtig. Gelukkig konden wij
deze garagehouder snel uit de
brand helpen. Ook voor u kunnen
de GMTO storingen-database en
helpdesk een welkome hulp zijn!

R.H.M. Metzelaar
GMTO Opleidingen

☎ (072) 562 24 07 / FAX:(072) 564 05 68

Web pagina:WWW.GMTO.COM

3.Duidelijk is dat de massa-aansluitingen van het stuurapparaat niet in
orde zijn.Op de meeste aansluitingen staat een spanning van zo’n 2 volt.

2.Dit scopebeeld toont het niet goed naar massa schakelen van het sys-
teemrelais .Met een bepaalde regelmaat wordt het relais naar circa 2,5
volt geschakeld.Ook schieten de spanningspieken boven de 12 volt uit.

4.Na het aanleggen van een tijdelijke massadraad functioneert het sys-
teem weer goed,de spanning daalt keurig naar 0 volt.
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