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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

Sporadisch optredende storing bezorgt monteur overuren

Chrysler Voyager met
onberekenbaar gedrag
Storingen die incidenteel voorkomen zijn een ware plaag voor de werk-

plaats. Zo ook de Chrysler Voyager, waarvan de motor gemiddeld één keer

per dag afsloeg. In de werkplaats vertoonde de auto natuurlijk een voorbeel-

dig gedrag. Een ware uitdaging dus om met kennis van zaken en veel meten

deze storing tot een oplossing te brengen.

Als het motormanagement continu
in de fout gaat, is met kennis van
het systeem en een simpel meetin-
strument de aard van de storing
eenvoudig te achterhalen. Het
wordt een ander verhaal als de sto-
ring slechts af en toe voorkomt. 

De oorzaak van deze lastige sto-
ringen is meestal niet met de ge-
bruikelijke foutcode uitleesappara-
tuur op te sporen, omdat het stuur-
apparaat deze fouten niet kan de-
tecteren. Dit komt doordat het sto-
ringsbeeld kortstondig aanwezig is
en niet in het foutcode-geheugen
opgeslagen wordt. 

Ook is de overdrachtsnelheid
van informatie tussen stuur-
apparaat en tester in de meeste ge-
vallen te traag om snel veranderen-
de sensorsignalen (lees storingen)
te kunnen waarnemen. In dit arti-
kel behandelen we zo’n sporadisch
voorkomende storing bij een 2.5 li-
ter viercilinder Chrysler Voyager.

De motor van de Voyager viel af
en toe stil en dat af en toe hield in
hooguit één keer per dag. En dat
gebeurde natuurlijk nooit op het
moment dat de monteur met de
auto reed, maar altijd als de klant
er zelf mee onderweg was. Het au-
tobedrijf had al het één en ander
gemeten, maar dat leverde niets op
omdat de storing zich op dat mo-
ment niet openbaarde. Besloten
werd de auto door GMTO aan een
nader onderzoek te laten onder-

werpen en met geavanceerde meet-
apparatuur te controleren.

Vertrouwen winnen
Natuurlijk kan men lukraak diver-
se onderdelen gaan vervangen,
maar als daarmee de storing uitein-
delijk toch wordt niet verholpen, is
de klant niet blij. Vooral de univer-
sele werkplaats moet het vertrou-
wen winnen van de klant. Het cor-
rect uitvoeren van reparaties is
daarbij een voorwaarde. Wat extra
tijd steken in het lokaliseren van de
storing en daarmee het probleem
boven water halen, is altijd beter
dan gokken. In de toekomst zal de
klant, voor het lokaliseren van sto-
ringen aan geavanceerde systemen,
een hoger uurloon moeten gaan be-
talen. Automobielbedrijven die
zich specialiseren kunnen dit, ge-
zien de extra investeringen in op-
leidingen en apparatuur, rechtvaar-
digen,

Geen foutcode
Natuurlijk had deze Voyager geen
defectcode opgeslagen in het ge-
heugen. Dit geheugen is bij
Chrysler op een simpele wijze uit
te lezen door het contact aan te zet-
ten en snel achter elkaar het con-
tact, driemaal uit en weer aan te
zetten. Via het storingslampje op
het dashboard zijn de codes ver-
volgens uit te lezen.
Meestal kwam de storing voor als

de motor stationair liep, op het mo-
ment van uitvallen gebeurden er in
een fractie van een seconde veel
dingen zodat het moeilijk was te
constateren welke functie het eerst
uitviel. Door de signalen zichtbaar
te maken en vast te leggen kan het
verloop van de storing in kaart
worden gebracht. Op het moment
van optreden van de storing begon
de motor een aantal keren te hape-
ren, alvorens geheel uit te vallen.
De klant had al aangegeven dat de
toerenteller op dat moment geheel
naar nul sloeg. Omdat de aanstu-
ring voor deze toerenteller uit het
stuurapparaat van het motorma-
nagementsysteem komt (dat is af te
leiden uit het schema van de auto)
kunnen we al een aantal zaken op
een rijtje zetten. Het toerentalsig-
naal is in dit geval afhankelijk van
de volgende componenten:
1 Toerental/positiesensor
2 Stuurapparaat
3 Systeemrelais
4 Contactslot
5 Bedrading van bovengenoemde

componenten

Controle van toerental/
positiesensor
In eerste instantie had de betreffen-
de monteur met een scope het sig-
naal van de toerental/positiesensor
gecontroleerd. Op deze 2.5 liter
Voyager bestaat deze sensor uit
een Hall-sensor die is gemonteerd

in de verdeler. Hall-sensoren wer-
ken allemaal volgens hetzelfde
principe, namelijk het naar massa
schakelen van een spanningvoe-
rende signaaldraad. Tegenwoordig
is de signaalspanning veelal 5 volt
en deze is altijd te meten met los
genomen stekker. Daarnaast heeft
deze sensor nog een voeding nodig
in de vorm van een vaste plus en
min. In dit geval bedraagt de voe-
dingsspanning ongeveer 8 volt. De
monteur was in de gelukkige om-
standigheid dat hij het scopebeeld
van deze sensor waarnam tijdens
het uitvallen van de motor. In deze
fractie van een seconde meende hij

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.
Deze ‘praktijkstoringen’zijn natuur-
lijk ook voor u bijzonder leerzaam.

Bij de Voyager bestaat de toerental/po-
sitiesensor uit een Hall-sensor die in de
verdeler is gemonteerd.Hij was uitein-
delijk de veroorzaker van alle ellende.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

tot het laatste moment toe een
goed bloksignaal waar te nemen.

Aansturing bobine
Na overleg werd besloten het bo-
bine min signaal te controleren in
de speciale recorderstand van de
toegepaste scope. In de meting met
deze scope kunnen de signalen
over 26 scope pagina’s worden
vastgelegd en later worden beke-
ken. Het zogenoemde triggeren
(bevriezen van deze 26 pagina’s op
het moment van de storing) kan op
verschillende manieren worden ge-
activeerd.
1 Handmatig via een toets
2 Automatisch via het tweede

meetkanaal
3 Met een externe handdrukknop
Ook bij het meten van het bobine-
signaal had de betreffende monteur
geluk en kon op het moment van
haperen en uitvallen (nadat de mo-
tor ongeveer een uur had gelopen!)
de scope triggeren zodat 26 pagi-
na’s signaal konden worden beke-
ken. Gedurende deze meetperiode
van 5 seconden was het bobine sig-
naal van ongeveer 70 motorom-
wentelingen opgeslagen. In figuur
1 zijn de onregelmatigheden te
zien tijdens het optreden van de
storing. Duidelijk zijn de haperen-
de bobine-aansturingen waar te ne-
men en de sterk variërende con-
tacthoeken (massaschakelende
periodes).

In figuur 2 is het moment te zien
waarop de motor stilviel. Duidelijk
zichtbaar is dat de contacthoek
wordt ingezet maar niet meer
wordt beëindigd.

Hoe nu verder?
We waren op een punt aangeko-
men waarin we, aan de hand van
de gemeten signalen, moesten be-
redeneren in welke hoek we deze
storing konden vinden. Duidelijk
was te zien dat bij het overslaan
van de ontsteking (zie bobinesig-
naal) de volgende contacthoek-
cyclus met bijbehorende vonken
op het juiste moment kwamen (uit-
gemeten met een velletje papier op
het scopescherm). Dus het kon ab-
soluut geen probleem zijn van het
mechanische deel van de verdeler,
waar bij bepaalde auto’s de Hall-
sensorkooi op de rotor los komt te

zitten en daardoor iets verdraait.
Omdat de bobine rechtstreeks van-
uit het stuurapparaat wordt aange-
stuurd en het signaal van de Hall-
sensor (die een zeer belangrijke
functie vervult in het op het juiste
moment aansturen van bobine en
injectoren) in eerste instantie goed
leek te zijn, begonnen we het
stuurapparaat te verdenken. Het
vervangen van het stuurapparaat is
altijd een kostbare aangelegenheid
en dat stel je uit tot er absolute ze-
kerheid is dat het stuurapparaat de
storing daadwerkelijk veroorzaakt.
We besloten het Hall-sensorsignaal
aan een nader onderzoek te onder-
werpen om er zeker van te zijn dat
deze zijn werk echt wel goed deed,
zoals de monteur in eerste instantie
had geconstateerd.

Hall-sensor signaal
Ook de Hall-sensor lieten we me-
ten in de recorderstand van de
scope om zo over een langere pe-
riode het signaal te kunnen bekij-
ken. Maar toen sloeg het noodlot
toe en de motor viel niet meer uit.
Wat nu, geen meting meer te van-
gen van deze Hall-sensor tijdens
de storing. We besloten het toch te
proberen en de scope zo in te stel-
len dat hij uit zichzelf triggerde op
het moment van uitvallen. Het
tweede (trigger) kanaal moest wor-
den aangesloten op een component
dat onder normale omstandigheden
spanning krijgt en bij uitvallen van
de motor spanningsloos wordt.
Hiervoor kunnen we de brandstof-
pomp gebruiken omdat deze uit-
schakelt bij stilstaande of uitval-
lende motor. Met het eerste kanaal
kan men dan een sensorsignaal
over een langere periode contro-
leren.

Storingsbeeld vangen
Nadat de scope was aangesloten
moest er met de auto worden ge-
reden totdat hij afsloeg. Een kennis
van genoemde garagehouder werd
bereid gevonden met de auto te
rijden net zolang totdat de motor
spontaan uitviel. Het heeft veel ki-
lometers gekost om het signaal van
de Hall-sensor te vangen, maar uit-
eindelijk viel de motor uit en werd
de scope getriggerd op het moment
dat de brandstofpomp stil viel.

Na het analyseren van de gemeten
signalen bleek de Hall-sensor pro-
blemen te vertonen. Het signaal
schakelde niet op de juiste manier
naar massa. Alle typen Hall-
sensoren functioneren overeen-
komstig het volgende principe. De
signaaldraad wordt naar massa ge-
schakeld door de elektronica in de
Hall-sensor. Dit betekent dat de
signaaldraad, die vanaf het stuur-
apparaat komt, spanning moet voe-
ren die door de sensor naar massa
geschakeld kan worden. Hierdoor

ontstaat een blokvormig signaal. In
figuur 3 is duidelijk het gebrekkige
signaal van deze Hall-sensor te
zien, waarbij het massa geschakel-
de deel steeds hoger komt te lig-
gen. Het stuurapparaat ‘zag’ op
een gegeven moment geen duide-
lijke blokspanning en weigerde
alle activiteiten. Wel konden we
constateren dat de signaaldraad
tussen stuurapparaat en sensor
geen gebreken vertoonde, want er
bleven periodes van 5 volt zicht-
baar op het scopebeeld.

1.Het scopebeeld laat tijdens de storing bepaalde onregelmatigheden
zien,zoals missende bobine-aansturingen en sterk variërende contact-
hoeken.

2.Tijdens het stilvallen van de motor wordt de contacthoek wel ingezet,
maar niet beëindigd.

3.De Hall-sensor geeft een gebrekkig signaal af.Af en toe schakelt de
sensor niet goed naar massa.

Scopebeeld met onregelmatigheden

Bron: GMTO

Contacthoek wordt te�
snel ingeschakeld

Een volledige ontsteekpuls�
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te grote contacthoek
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meer beëindigd
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Hall-sensor vertoont kuren

Signaal van brandstofpomp

5 volt vanuit ECU is aanwezig Hall-sensor schakelt�
niet goed naar massa
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In figuur 4 is het moment te zien
waarop de motor even uitviel en
weer door ging (pomp uit en weer
aan) waarbij het signaal werd ge-
triggerd op het stilvallen van de
brandstofpomp.

Was het probleem 
gelokaliseerd?
Nee, het niet goed naar massa
schakelen van de signaaldraad kon
op dat moment nog twee oorzaken
hebben, namelijk de bedrading
(voeding) naar de sensor of de
Hall-sensor zelf.

Alvorens ertoe over te gaan de
sensor te vervangen, werd de scope
aangesloten op de voedingsdraden
van de betreffende Hall-sensor. Nu
werden gelijktijdig de plus en min
van deze sensor gemeten. Tevens
werd de scope weer getriggerd op
het uitvallen van de brandstof-
pomp. De chauffeur had nu meer
geluk en na een korte periode viel
de motor weer stil. Na het bekijken
van het scopebeeld was de consta-
tering dat deze draden in orde wa-
ren (zie figuur 5). Nu konden we
aannemen dat de Hall-sensor de
boosdoener was, omdat alle draden

inmiddels gemeten waren. De sen-
sor werd vervangen en de betref-
fende auto is niet meer terug ge-
weest. De rekening kon worden
opgemaakt en de betreffende gara-
gehouder kon met een gerust hart
zijn prijs bepalen in de wetenschap
dat de storing daadwerkelijk was
gelokaliseerd en verholpen.

Niet gokken
Achteraf kun je zeggen dat de sto-
ring veel sneller zou zijn verholpen
wanneer direct de Hall-sensor was
vervangen. Dat is gemakkelijk ge-
zegd. Het probleem is dat je in een
dergelijk geval nooit weet of de
storing daadwerkelijk is verholpen.
Het risico dat de klant na het beta-
len van een forse rekening toch te-
rugkomt met dezelfde klacht is
groot. Dit komt je geloofwaardig-
heid als werkplaats beslist niet ten
goede en dan komt je goede naam
als ‘specialist’ heel snel in het ge-
ding!

R.H.M. Metzelaar
GMTO OPLEIDINGEN

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

WEB PAGINA:WWW.GMTO.COM

4.De brandstofpomp valt even uit en schakelt vervolgens weer in.Op dit
moment wordt het signaal getriggerd en kunnen we conclusies trekken.

5.Tijdens het stilvallen van de brandstofpomp blijkt de voeding van de
Hall-sensor geen kuren te vertonen.De bedrading kan dus niet de oor-
zaak zijn.

Triggeren op brandstofpomp

Brandstofpomp�
valt even uit

Zeer onstabiel Hall-�
sensor signaal

Bron: GMTO

Voeding is in orde
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uitvallen motor

8 volt voeding op de Hall-sensor�
blijft aanwezig
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