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GMTO geeft u 
de oplossing
Sinds de auto vol zit met geavan-
ceerde elektronica,kampt de werk-
plaats nogal eens met moeilijk te
verhelpen storingen. In deze rubriek
vat GMTO een elektronisch pro-
bleem bij de kop en behandelt stap
voor stap de storingsdiagnose.
GMTO helpt regelmatig haar oud-
cursisten bij lastige defecten uit de
brand.Deze ‘praktijkstoringen’zijn
natuurlijk ook voor u bijzonder
leerzaam.

WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

Defecte lambda-regeling heeft grote gevolgen

Lambda ontregeld
Wanneer een katalysator-auto niet slaagt bij de

APK-viergastest kan de lambda-regeling de boos-

doener zijn. Hoe stel je in zo’n geval de juiste dia-

gnose? GMTO legt het u uit en beschrijft twee

‘praktijkgevallen’.

Inmiddels is de APK-viergastest
een feit. Katalysator-auto’s worden
gekeurd op een lagere CO-uitstoot
en, geheel nieuw voor de branche,
de lambdawaarde. Met deze ‘stren-
gere’ keuringsnorm hoopt men de
werking van het motormanage-
mentsysteem te kunnen controle-
ren en in zekere mate ook de kata-
lysator. Hoewel dat laatste niet
echt effectief is, omdat het beoor-
delen van een katalysator door al-
leen de CO-uitstoot te meten zeker
niet de meest betrouwbare metho-
de is. Men zal dan zeker ook de
HC-uitstoot in de meting moeten
betrekken. Ongetwijfeld zal dat in
de toekomst gaan gebeuren.

Maar goed, de eerste stap is in
ieder geval gezet en uit de CO-
waarde kan min of meer de wer-
king van de katalysator worden af-
geleid en het lambdagetal geeft
uitsluitsel over het al dan niet goed
functioneren van het motorma-
nagementsysteem. Vallen de test-
waarden buiten de APK-norm, dan
moet de oorzaak allereerst worden
gezocht in mechanische storingen,
zoals luchtlekkage van het in- en
uitlaatspruitstuk, brandstofdruk,
vervuiling injector(en) etc. Pas
daarna is het controleren van de
elektronische systemen zinvol.

Wat is lambda?
Bij de APK-viergastest moet de
CO-waarde bij stationair draaien
onder de 0,5 procent liggen en bij
een toerental tussen de 2500 en
3200 t/min minder dan 0,3 procent
bedragen. Het lambdagetal is niet

een op zichzelf staande meting,
maar wordt verkregen uit het me-
ten van de vier gassen CO, CO

2
,

HC en O
2
. De concentraties van

deze gassen worden in een speciaal
ontwikkelde formule gestopt en zo
ontstaat het lambdagetal. De for-
mule is zodanig opgebouwd, dat
een meting vóór de katalysator het-
zelfde lambdagetal oplevert als een
meting ná de kat. Het lambdagetal

zegt dus niets over de werking van
de katalysator!

Een lambdagetal van 1,00 staat
gelijk aan de stoïchiometrische
lucht/brandstof-verhouding. Hier-
bij wordt precies de juiste hoeveel-
heid brandstof ingespoten die no-
dig is voor een volledige ver-
branding met de aanwezige lucht.

Het lambdagetal waar de lamb-
dageregelde auto’s aan moeten
voldoen, ligt tussen 0,97 en 1,03.
Deze marge lijkt klein, maar zou in
de praktijk best nog wel nauwkeu-
riger kunnen. Bij deze norm kan
het voorkomen dat auto’s worden
goedgekeurd die toch een storing
verbergen en waarbij reparatie
noodzakelijk is. Alleen auto’s die
een ècht mankement vertonen, val-
len door de mand, omdat het lamb-
dagetal een grote afwijking ver-

toont. Jammer genoeg bezitten au-
to’s geen ‘lambda-schroefje’, zo-
dat bij afkeur altijd reparatie-han-
delingen vereist zijn.

Een deugdelijke reparatie aan
de elektronische regelsystemen
kan alleen worden uitgevoerd met
kennis van zaken en de juiste test-
apparatuur. We zullen een aantal
regelingen bekijken en beschrij-
ven, die bij het storingzoeken bij-
zonder belangrijk zijn.

Indien een katalysator-auto niet
voldoet aan de APK-norm,dus een
te hoge CO-uitstoot vertoont of
een verkeerde lambdawaarde,ga
dan eerst op zoek naar een mecha-
nisch defect of luchtlekkage.Lees
vervolgens het storingsgeheugen
uit en richt u vervolgens op de
lambda-regeling zelf
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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

Elektronisch geregeld
Vanaf pakweg bouwjaar 1989 zijn
motormanagementsystemen voor-
zien van interne regelingen die ver-
anderingen in het complete regel-
systeem, inclusief motorslijtage
kunnen corrigeren. Over het alge-
meen verloopt dit geheel automa-
tisch en de bestuurder merkt er
niets van. We kunnen stellen dat
het oude CO-schroefje, de hard-
ware-matige bijstelling, vervangen
is door een geavanceerd elektro-
nisch regelsysteem dat continu
veranderingen registreert, bijregelt
en onthoudt. Dit noemen we de
leerfunctie. De leerfunctie is alleen
toepasbaar als een lambdasensor in
de uitlaat is gemonteerd en aan-
geeft hoe de mengselbereiding en
verbranding is geweest. Vandaar
dat alle injectie- en motormanage-
mentsystemen die géén lambda-
sensor bezitten nog zijn uitgerust
met een CO-instelschroef en perio-
diek gecontroleerd en bijgesteld
moeten worden.  

Closed loop
Bij een injectiesysteem wordt de
brandstoflevering grotendeels ge-
regeld door de aanwezige sensoren
zoals:
1. Luchthoeveelheid-

of luchtmassameter
2. MAP-sensor
3. Toerentalsensor
4. Motortemperatuursensor
5. Gasklepsensor.
Als het systeem is voorzien van
een lambdasensor zal bij een rede-
lijk stabiele motorbelasting, zoals
bij kruissnelheid en bedrijfswarme
motor, de regelende werking van
de lambdasensor in het spel komen
en gaat het systeem over in de zo-
geheten closed loop (gesloten re-
geling). In deze situatie ‘kijkt’ het
stuurapparaat naar het signaal van
de lambdasensor en corrigeert het
mengsel als het nodig is. Deze sen-
sor meet de hoeveelheid zuurstof
in de verbrandingsgassen en geeft
het volgende signaal af: 0,8 volt bij
een rijk mengsel (geen zuurstof
meer in de uitlaatgassen) en 0,1
volt bij een arm mengsel (nog een
hoeveelheid zuurstof over in de
uitlaatgassen). Het stuurapparaat
regelt altijd contra aan de gemeten
situatie in het uitlaatsysteem. Bij

een lambdasignaal van 0,8 volt zal
de regeling het mengsel verarmen
en bij 0,1 volt het mengsel verrij-
ken. In afbeelding 1 is het regelen
van een lambdasensor te zien.
Dankzij deze regeling zal het
mengsel dicht bij de ideale
lucht/brandstof-verhouding komen
te liggen.

Leerfunctie
Naast de directe lambda-regeling
is er nog een andere regeling ac-
tief: de zogeheten integrator-rege-
ling. De gemiddelde spanning van
de lambdasensor bedraagt circa
0,45 volt en wordt door het stuur-
apparaat als omslagspanning ge-
hanteerd. De integrator-regeling
‘kijkt’ over een bepaalde periode
hoe lang het lambdasignaal hoger
is dan 0,45 volt (rijk mengsel) en
hoe lang het signaal lager is dan
0,45 volt (arm mengsel). Alle tij-
den van een rijk mengsel worden
bij elkaar opgeteld, evenzo de tij-
den van een arm mengsel. Als de
lambda-regeling goed functio-
neert, zal na het aftrekken van deze
beide tijden nul als uitkomst ont-
staan. (even lang rijk als arm). Als
bijvoorbeeld het signaal van de
lambdasensor langer arm dan rijk
weergeeft, en dat hoeft maar een
kleine afwijking te zijn, treedt de
zogenoemde leerfunctie in wer-
king en zal het basismengsel iets
worden verrijkt. Deze leerfunctie
wordt in de vorm van een correc-
tiefactor opgeslagen in een speci-
aal daarvoor gereserveerd geheu-
gen. Tijdens de volgende rit wordt

deze factor meegenomen in de to-
tale regeling en zal corrigeren waar
dat nodig is. Deze leerfunctie ver-
vangt in feite het oude CO-
schroefje en wordt ook wel ‘ken-
veldcorrectie’ genoemd en is
alleen met behulp van speciale uit-
leesapparatuur te controleren. Het
kan zeer nuttig zijn om de kenveld-
correctie te weten in geval van een
afwijkend lambdagetal. Gezegd
moet worden dat lang niet alle sys-
temen op een dergelijke manier
zijn uit te lezen. De kenveldcorrec-
tie is vaak ingedeeld in diverse be-
lastingsgebieden. Elk gebied kan
invloed uitoefenen op de mengsel-
verhouding zoals dat in de vorige
rit is geleerd en het is zelfs moge-
lijk tijdelijk zonder lambdasensor
te rijden, omdat het stuurapparaat
precies weet welke correctie er
moet worden toegepast in de over-
eenkomstige belastingsgebieden.
Vroeger hanteerde men twee be-
lastingsgebieden, nullast (onder
andere stationair) en deellast. Te-
genwoordig worden er veel meer
belastingsgebieden onderscheiden,
zodat aan de hand van de leerfunc-
tie, de mengselverhouding nog
nauwkeuriger is.

Open spanning
Veel systemen werken met een zo-
geheten open spanning op de sig-
naaldraad van de lambdasensor.
Dit wil zeggen dat het stuurappa-
raat een vaste spanning zet op de
signaaldraad wanneer er geen pen-
delend lambdasignaal wordt ont-
vangen. Deze spanning bedraagt

normaal ongeveer 0,45 volt en in
sommige gevallen, zoals bij de
Ford-systemen, ongeveer 4,0 volt.
Als de motor warm is en het stuur-
apparaat bovengenoemde spannin-
gen meet aan de lambdasensor-sig-
naaldraad, is de conclusie van het
stuurapparaat dat de lambdasensor
defect is òf er geen verbinding is in
de signaaldraad òf er een ondeug-
delijke massaverbinding is ont-
staan naar deze sensor. 

Leren in de praktijk
Om u een beeld te schetsen hoe je
het beste diagnose kunt stellen bij
mankementen aan de lambda-rege-
ling, behandelen we op de volgen-
de  pagina’s twee praktijkvoorbeel-
den bij een Ford en een BMW.
Leest u ze maar eens rustig door.

Van de Ford-systemen, en voor-
al die van de 2.0 liter DOHC moto-
ren, wisten we al lang dat de massa
van de lambdasensor voor proble-
men kan zorgen. Van de 1.4 liter
motoren is dit de eerste die wij
meemaken en daarom het vermel-
den waard.

Bij de BMW was een duidelijk
aanwijsbaar defect niet te vinden.
Wel weten we nu dat het stuurap-
paraat, bij dit type BMW, direct na
de start ‘kijkt’ naar het lambda-
signaal of de signaalspanning ho-
ger of lager is dan 0,45 volt. Nor-
maal is er een ingebouwde tijd
aanwezig voordat het lambdasig-
naal meegenomen wordt in de re-
geling, maar dat blijkt bij dit sys-
teem niet het geval te zijn. Zodra
het lambdasignaal ook maar iets
aangeeft in de vorm van een iets
hogere of lagere spanning, reageert
het stuurapparaat direct en pro-
beert altijd tegengesteld te regelen
en dat gaf bij deze auto nou juist
een groot probleem. Bij ons is nog
niet duidelijk of deze storing bij
meerdere BMW’s voorkomt of dat
het een eenmalig geval betreft.

We hebben de storingsanalyse
bij deze auto’s gedetailleerd be-
schreven, om u te laten zien op
welke wijze je het best te werk kan
gaan. Hopelijk heeft u er van ge-
leerd, ook al is in de praktijk elke
storing weer een verhaal apart!

R.H.M. Metzelaar

1.Zo ziet het lambdasignaal er uit bij een goed functionerende lambda-
regeling.Het signaal pendelt tussen 0,1 en 0,8 volt
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Ford met lambdasensor 
massa-probleem
Een Ford trekt schoksgewijs op en le-
vert te weinig vermogen.Na controle
met een viergastester bleek het
lambdagetal op 1,06 te staan.Te arm
dus en goed voor een APK-afkeur.
De eerste stap bij het storingzoeken
is het uitlezen van het eigen diagno-
sesysteem.De ‘probleem-auto’be-
trof een Ford Escort 1.4 SPI en het
uitlezen is eenvoudig te doen via de
diagnosestekker, door het aansluiten
van een LED-tester en het verbinden
van twee aansluitingen.
De enige storingscode betrof een
niet goed functionerende MAP-sen-
sor.Het betreffende probleem kan
daadwerkelijk door een niet goed
functionerende MAP-sensor ont-
staan en een controle is dus op zijn
plaats.De MAP-sensor van een
Ford-systeem is door middel van een
vacuümpompje en een universeel-
meter eenvoudig te controleren.Op
de signaaldraad van deze sensoren
staat een pulserende blokspanning
die schakelt tussen 0 en 5 volt.De
frequentie van het signaal varieert
met het vacuüm mee en na controle
bleek de sensor goed te functione-
ren.Tevens is aan te raden de gemid-
delde spanning te meten van dit sig-
naal en deze moet ten allen tijden 2,5
volt bedragen (zet de meter op gelijk-
spanning).Soms worden er hogere
spanningen gemeten en dat wijst op
een defecte transistor in de MAP-
sensor.Ook dit was echter in orde.
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat
deze sensor tijdens het rijden wél ge-
breken vertoont, hou dit bij de verde-
re storingsdiagnose altijd in uw ach-
terhoofd!

Rijk mengsel?
Gezien de afwijkende lambdawaar-
de is vervolgens een controle van de
werking van de lambdasensor op zijn
plaats.We hebben het lambdasig-
naal gecontroleerd met behulp van
een scope, die aangesloten was tus-
sen de accu min en de signaaldraad
van de lambdasensor.We consta-
teerden direct dat het signaal niet
juist was.Het pendelde wel, maar op
een veel te hoog niveau.De span-
ning varieerde van 3,5 volt naar 1,5
(zie afbeelding 2).Als normaal ge-

sproken de spanning schommelt tus-
sen de 0,1 en 0,8 volt, ziet het stuur-
apparaat, met het signaal van afbeel-
ding 2, een over het algemeen rijk
mengsel.
In het voorgaande hebben we ge-
zegd dat de open spanning op de
lambda-signaaldraad, bij een Ford,
meestal 4,0 volt bedraagt en dat zou
de reden kunnen zijn dat het signaal
naar een hogere spanning wordt ge-
trokken.Het afgegeven signaal van
deze lambdasensor kan nooit zo
hoog zijn en bedraagt maximaal 1,0
volt.Het vermoeden bestond dat de
massa van de sensor problemen gaf
en dit is met een scope gemakkelijk
te meten.Elk probleem met de mas-
sa van een component is te meten
met een voltmeter of scope tussen
de accu-massa en de massa van het
betreffende component.Deze meet-
methode kan alleen worden toege-
past onder bedrijf, dus bij lopende
motor.Dan alleen loopt er een
stroom door het betreffende compo-
nent en een slechte massaverbin-
ding resulteert altijd in een verschil-
spanning.Een verschil van 0,1 volt is
nog acceptabel.Grotere verschillen
duiden op een ontoelaatbare over-
gangsweerstand.Het voordeel van
deze meting is dat er tijdens bedrijf
gemeten kan worden en geen ver-
bindingen hoeven te worden losge-
haald.

Spanningsverschil
Met een tweekanaals scopemeting,
waarbij via het eerste kanaal het
lambdasignaal werd gemeten en het
tweede kanaal was aangesloten op
de massa van de lambdasensor,
kwamen we tot het scopebeeld in af-
beelding 3.Duidelijk is te zien dat,
zodra het signaal van de lambdasen-
sor (bovenste lijn) omhoog ging, ook
de spanning op de massa van deze
sensor omhoog ging (onderste lijn).
De maximale spanning op de massa
van de lambdasensor bedraagt 0,8
volt (rechter schaalverdeling), terwijl
de spanning van de sensor 1,7 volt
bereikte.Nu is bekend dat bij bepaal-
de Ford-systemen de massa van de
lambdasensor gebreken vertoont,
ondanks een aparte massaverbin-

ding van deze sensor in de vorm van
een grijze draad.Dit probleem komt
vooral voor bij de 2.0 liter DOHC mo-
toren.Hier blijkt een ontwikkelings-
fout aanwezig te zijn in het stuur-

apparaat.De massadraad van de
lambdasensor komt wel aan in de
stekker van het stuurapparaat, maar
wordt daar niet daadwerkelijk met de
min verbonden.Deze fout komt in de

2.Het lambdasignaal van de Ford pendelt wel,maar op een veel te hoog
spanningsniveau.Het stuurapparaat concludeert dat het mengsel rijk is

3.Boven ziet u het lambdasignaal,onder de massa.Zodra het lambdasig-
naal stijgt,neemt ook de spanning toe op de massa van de sensor

4.Hier ziet u wat er gebeurt na het aanbrengen van een goede massa-
verbinding.Het lambdasignaal pendelt keurig tussen de juiste  waarden
en er staat geen spanning op de massa
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BMW met te hoge lambda-signaalspanning
Een BMW met BOSCH Motronic 1.3
regelsysteem was ingeruild bij een
autobedrijf en vertoonde het volgen-
de mankement:de koude start en op-
warmfase verliepen probleemloos,
maar als de motor warm was en weer
opnieuw gestart werd, begon deze
na enkele seconden steeds slechter
te lopen en viel uit door een te arm
mengsel.Dit herhaalde zich diverse
malen achter elkaar en alleen als er
een paar keer flink gas werd gege-
ven, bleef de motor draaien.Het au-
tobedrijf had de kabelboom doorge-
meten en de volgende componenten
gewisseld: temperatuursensor,
lambdasensor, bougiekabels en ver-
deler en zelfs het stuurapparaat.
Het probleem bleef echter en uitein-
delijk werd de hulp van GMTO inge-
roepen.Ook al was er al veel ‘voor-
werk’gedaan, besloten we met het
testen van voren af aan te beginnen,
om vooral niets over het hoofd te
zien.We vonden geen echte proble-
men, alleen een te hoge open span-
ning op de lambda-signaaldraad.
Deze bedroeg 0,6 volt, in plaats van
de 0,45 die we normaal verwachten.
Het verschil is klein, maar we hadden
toch het vermoeden dat hier de oor-
zaak van het probleem te vinden
was, omdat het stuurapparaat deze
spanning kon zien als een rijk meng-
sel en daardoor het mengsel ging
verarmen met alle gevolgen van
dien.In afbeelding 6 is het verloop
van het lambdasignaal te zien, waar-
bij de spanning begint bij 0,6 volt en

na een bepaalde periode het uitval-
len van de motor tot gevolg heeft.Dit
is te zien in de tweede startpoging.
Een te hoge open spanning kan het
gevolg zijn van een slechte massa-
verbinding van het stuurapparaat.Dit
werd gemeten met de scope en goed
bevonden.Een te hoge open span-
ning kan ook door een probleem in
het stuurapparaat worden veroor-
zaakt, maar deze was al vervangen.
Uiteindelijk hebben wij een bijzonde-
re oplossing moeten bedenken om
de open spanning op de signaal-
draad van de lambdasensor naar be-
neden te trekken tot 0,45 volt.Het
verlagen naar 0,45 volt hebben we
bereikt door een weerstand tussen

7.Een weerstand van 100 kohm
brengt de signaalspanning keurig
naar de juiste waarde van 0,45
volt.Alle problemen zijn opgelost!

6.Het scopebeeld laat de te hoge lambdaspanning van 0,6 volt zien.Het
stuurapparaat denkt dat het mengsel te rijk is en gaat verarmen.Uitein-
delijk valt de motor stil door brandstofgebrek

eerste levensjaren van de auto niet
aan het licht, omdat de massa van de
lambdasensor via de uitlaatpijp
wordt gevonden.Bij het ‘verouderen’
raakt deze massa ondeugdelijk en
bovengenoemd probleem kondigt
zich aan.
Wij waren verbaasd dat dit zelfde
probleem ook bij de 1,4 liter motoren
met een SPI systeem voorkomt.De
oplossing is zeer eenvoudig, maak
een aparte massaverbinding vanaf
de accu-min naar de grijze draad van
de lambdasensor.
In afbeelding 4 is het signaal te zien
van de lambdasensor op het moment
dat er een goede massaverbinding

wordt gemaakt.Na deze reparatie
vertoonde de motor eerst nog wat
extra problemen, zoals het uitvallen
na gas geven, omdat de leerfunctie
moest worden aangepast aan de
nieuwe situatie.Na een flinke testrit
was de leerfunctie weer bijgeregeld
en liep de motor beduidend beter en
ook het optrekken verliep zonder 
haperingen.Onze oplossing is ver-
werkt in de afgebeelde modificatie-
tekening van Ford.

de signaaldraad en de massa te
plaatsen.Belangrijk was in dit geval
dat de te monteren weerstand niet
van een te lage waarde kon zijn, om-
dat dan de regeling te sterk zou wor-
den beïnvloed.Gelukkig was een
hoge weerstand van 100 kohm vol-
doende om de spanning van 0,6 volt
naar 0,45 volt te verlagen.De auto
bleek op deze modificatie zeer goed
te reageren en vertoonde geen pro-
blemen meer.Onze oplossing treft u
aan in de BMW modificatie-tekening.

5.Door het aanbrengen van een
goede sensor-massaverbinding
zijn alle storingen verholpen
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