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



WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

Motortemperatuursensor misleidt de ECU

Een kwestie van verzuipen
Een Nissan Maxima slaat gewillig aan, maar houdt

het tijdens het opwarmen weldra voor gezien. Veel

gepieker en tijdrovende metingen kunnen het euvel

niet verhelpen. Tot overmaat van ramp merkt het

ECU-zelfdiagnosesysteem de storing niet op, als ge-

volg van een goed bedoelde modificatie door de im-

porteur. GMTO mag de zaak klaren.

Een motortemperatuursensor heeft
als taak de temperatuur om te zet-
ten in een signaalspanning. Afhan-
kelijk van deze spanning regelt het
motormanagement onder andere
de brandstofverrijking, het ontste-
kingsmoment en stationair toeren-
tal. Tegenwoordig worden de zelf-
diagnose-systemen in de ECU’s
steeds slimmer en grijpen direct in
bij het constateren van een (te)
grote temperatuurschommeling. In
het geval van een storing in het
temperatuurcircuit blijft de motor
gewoon doordraaien op de laatst
gemeten waarden. Zelfs is het te-
genwoordig mogelijk om, in het
geval van een storing, een fictieve
temperatuursverhoging software-
matig door te voeren aan de hand
van de bedrijfstijd. De berijder
merkt dan niets meer van een der-
gelijke storing en wordt alleen ge-
waarschuwd door het diagnose-
lampje op het dashboard. We
praten in dit geval over diagnose-
systemen van de laatste jaren. De
oudere auto’s bezitten deze facili-
teiten niet en zullen daarom elke
forse temperatuurschommeling
meenemen in de regeling met alle
gevolgen van dien. 
Deze diagnosesystemen herkennen
alleen extreme afwijkingen, zoals
een volledige onderbreking in de
sensor en sensorbedrading of een
massasluiting in dit zelfde circuit.
We spreken van een noodloop als

er op de signaaldraad 5 volt of 0
volt staat.

Motor valt stil
De betreffende Nissan bleek een
Maxima 2.0 V6 met een VQ20 mo-
tor uit 1996 te zijn. Soms viel de
motor stil tijdens de opwarmfase
en dan duurde het enige tijd voor-
dat de motor weer aan wilde slaan.
Bij de laatste keer dat dit gebeurde
was de eigenaar ontzettend ge-
schrokken omdat zijn auto stilviel
op het moment dat hij een tram-
baan overstak. De betreffende tram
kon nog maar nauwelijks op tijd
stoppen en dat was voor de eige-
naar reden niet meer met de auto te

rijden totdat de storing definitief
verholpen was. Er was al een aan-
tal malen naar de auto gekeken en
aan gemeten maar zonder enig re-
sultaat. Ook het zelfdiagnose-sys-
teem had geen storing opgemerkt.

Problematisch is altijd dat een
storing alleen maar gemeten kan
worden op het moment dat het pro-
bleem zich daadwerkelijk voor-
doet. Het uitlezen van het foutcode
geheugen is soms een doeltreffend
hulpmiddel, maar het gaf in dit ge-
val geen aanknopingspunten. Ten
einde raad vroeg men GMTO om
helderheid te brengen in deze spo-
radisch optredende storing.

Veel te rijk
We hebben inderdaad de motor een
aantal keren moeten laten warm-
draaien voordat het systeem in de
fout ging. Natuurlijk hadden we
een labscope op de vitale compo-
nenten aangesloten, zoals de injec-
toren en het stuursignaal naar een
bobinemoduul, en constateerden
bij het uitvallen van de motor een
zeer lange inspuittijd. Normaal is
deze inspuittijd, tijdens stationair
toerental, ongeveer 3 á 4 milli-
seconden. Voordat de motor stil-
viel bedroeg de openingstijd het

dubbele, namelijk 6,8 millisecon-
den. Nu lijkt 6,8 milliseconden
weinig, maar een verdubbeling van
de inspuittijd geeft wel een zó rijk
mengsel dat de motor daar spon-
taan, zonder één klap meer te ge-
ven, van uitvalt.

In figuur 1 is het scopebeeld te
zien vlak voordat de motor uitvalt
met een te rijk mengsel. Dit is ver-
derop duidelijk te zien in het sco-
pebeeld doordat de tijd tussen de
pulsen steeds langer wordt omdat
het toerental afneemt. Het beeld
geeft een ruwe weergave over een
tijdsbestek van enkele seconden en
is op het moment van uitvallen met
een zogenoemde triggerknop vast-
gelegd.  

Duidelijk is te zien dat het bobi-
ne stuursignaal aanwezig blijft,
wat te zien is aan de pulsen in het
bovenste scopebeeld. Dit geeft aan
dat toerental- en positiesensoren
goed functioneren en geen verdere
controle behoeven. Bij een pro-
bleem in één van deze sensoren
geeft de ECU geen stuurpulsen
meer af naar het bobine eindmo-
duul, omdat de ECU de positie van
de krukas niet meer kan herleiden
en onmiddellijk de aansturing stil-
legt om eventuele motorschade te
voorkomen (een totaal verkeerd
ontstekingsmoment).

In figuur 2 is een uitvergroting
van de signalen te zien waarbij
goed de overgang van een korte in-
jectiepuls naar een lange injectie-
puls is te zien.

Nadat de motor was afgeslagen,
sloeg hij niet direct weer aan maar
moesten we een aantal minuten
wachten voordat hij weer wilde lo-
pen. Tijdens deze startfase, waarin
de motor niet aansloeg, rook de
auto naar benzine wat aangaf dat
de motor verzoop. We constateer-
den aan de injectoropeningstijd dat
er tijdens deze startfase enorm veel
brandstof werd ingespoten. De
openingstijd bedroeg in deze start-
fase wel 70 milliseconden en er

1.Ondanks een goed bobine stuursignaal,duren de injectiepulsen te
lang.Dat heeft een veel te rijk mengsel tot gevolg.
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Veel te rijk mengsel

Bobine aanstuurpulsen

Motor gaat in de fout omdat 
injectiepulsen te lang worden
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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 op-
losbare storingen. In deze rubriek
vat GMTO een elektronisch pro-
bleem bij de kop en behandelt stap
voor stap de storingsdiagnose.
GMTO helpt regelmatig oudcursis-
ten bij lastige defecten uit de brand.
Deze ’praktijkstoringen’zijn natuur-
lijk ook voor u bijzonder leerzaam .

werd tweemaal per cyclus ingespo-
ten wat normaal éénmaal is en dat
is voor een redelijk op temperatuur
zijnde motor veel te veel. In figuur
3 is de lange openingstijd te zien
tijdens het starten.

Vreemde spanningspiek
Een te lange openingstijd van de
injectoren kan een aantal oorzaken

hebben. Belangrijk zijn de signa-
len van de belastingssensor, motor-
temperatuursensor en in mindere
mate de gaskleppotentiometer. Een
belangrijk gegeven is dat de sto-
ring zich alleen in de opwarmfase
manifesteerde en de verdenking
ging dan ook snel uit naar de mo-
tortemperatuursensor. Nadat de
motor weer afgekoeld was, werd

opnieuw de opwarmfase doorlopen
met de scope op de motortempera-
tuursensor aangesloten. Het was
direct weer raak en de motor sloeg
af bij een bepaalde temperatuur. In
figuur 4 is waar te nemen dat de
signaalspanning over de motor-
temperatuursensor omhoog schiet
en na 10 seconden weer de norma-
le waarden bereikt.

Duidelijk is de normaal dalende
signaalspanning te zien van een op
temperatuur komende motor. De
gebruikte sensor is van het type
NTC en de weerstand neemt af bij
oplopende temperatuur. Door de in
serie geschakelde referentieweer-
stand in de ECU ontstaat een da-
lende signaalspanning op deze sen-
sor. Na ongeveer 150 seconden
gaat het fout en schiet de signaal-
spanning omhoog. Dit kan alleen
gebeuren als er een onderbreking
in het circuit ontstaat. Deze span-
ning is gemeten aan de ECU dus er
kan nog van alles aan de hand zijn
zoals een onderbroken signaal-
spanning, sensor of massadraad.
Nu is het onmogelijk om de weer-
stand te meten tijdens bedrijf om-
dat dan een spanning over de sen-
sor staat en een Ohm-meter daar
absoluut door in de fout gaat. De
enige juiste manier is een continue
spanningsmeting. De spanning op
de signaaldraad van deze sensor
loopt met de weerstand mee van
hoog naar laag. Een beginspanning
van 3,7 volt vertegenwoordigt een
temperatuur van ongeveer 23 gra-
den. Na 750 seconden is de daling
gestabiliseerd en heeft een waarde
bereikt van 1,0 volt wat gelijk staat
aan 85 graden motortemperatuur.

Het vreemde was de 4,6 volt
piek van ongeveer 10 seconden.
Als namelijk een onderbreking op-
treedt schiet de spanning meestal
naar de maximale waarde van 5,0
volt. In de periode dat de motor in
de fout ging, hadden we met de
scope even snel de massa gemeten
van de betreffende temperatuur-
sensor en geconstateerd dat deze
goed was. Een onderbroken of
sterk afwijkende sensor kon eigen-
lijk de enige boosdoener zijn.

Modificatie met gevolgen
Wat was de oorzaak dat de span-
ning 4,6 bedroeg en geen 5,0 volt?

Bij deze spanning gaat het eigen-
diagnose systeem nog niet in een
noodloop situatie, want dat gebeurt
meestal bij een spanning boven de
4,8 tot 4,9 volt. Omdat het systeem
niet in noodloop gaat bij een span-
ning van 4,6 volt ‘ziet’ de ECU een
zeer koude motor van misschien
wel -30 tot -40 graden. Een zeer
lange openingstijd is hiervan het
gevolg en daardoor een ‘verzopen’
motor. De conclusie was natuurlijk
al getrokken en de temperatuursen-
sor moest vervangen worden.

Het kan wel eens voorkomen dat
een dergelijke sensor een sterke af-
wijking vertoont maar we vonden
het toch gek dat de spanning diver-
se keren naar exact 4,6 volt steeg.
Na enig onderzoek bleek er tussen
de motortemperatuursensor en de
stekker een extra tussenstekker
(mannetje, vrouwtje) te zijn ge-
plaatst. Na het openhalen van de
bedrading kwam de oplossing te
voorschijn. Er was een extra weer-
stand over de sensor geplaatst. De
waarde van deze weerstand be-
droeg 10 kOhm. Dit wordt bij di-
verse merken wel meer gedaan om
het motormanagementsysteem
voor de gek te houden als de motor
‘verzuipt’ in de startfase bij lage
temperaturen. Door deze parallel-
weerstand wordt de totale sensor-
weerstand omlaag gebracht en dat
heeft tot gevolg dat ook de sensor-
spanning omlaag gaat. Hierdoor
‘ziet’ de ECU als het ware een an-
dere motortemperatuur maar dan
wel alleen in de koude situatie. Dit
komt omdat de temperatuursensor
in koude  toestand (lager dan -10
graden)  ongeveer een waarde bezit
van 4-5 kOhm. Door een weer-

2.Plotseling treedt er een overgang op van een (normale) korte injectie-
puls naar een lange puls.

3.Tijdens een vergeefse startpoging staan de injectoren veel te lang
open en spuiten bovendien tweemaal per cyclus in.

4.Bij oplopende motortemperatuur neemt de signaalspanning van de
sensor af,zoals het hoort.Plotseling is er echter sprake van een span-
ningspiek die door de ECU vertaald wordt naar een erg koude motor.
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Van korte naar lange pulsen

Extreme openingstijd tijdens starten

Piek in signaalspanning

Openingstijd is
nog goed

De injector openingstijd
wordt tweemaal langer 
en de motor slaat af

Bobine stuurpulsen
tijdens starten

Tijdens het starten injectoren 63 msec
open en dubbele frequentie inspuiten

Signaalspanning schiet omhoog waar-
door een zeer koude motor wordt ”gezien”

Normaal patroon tijdens het
opwarmen van de motor
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stand parallel aan te brengen van
10 kOhm wordt de totale sensor-
weerstand verlaagd naar ongeveer
3-4 kOhm en door de ECU als een
iets warmere motor aangezien.
Zodra de motor echter op tempera-
tuur komt wordt de sensorweer-
stand steeds lager door de NTC
werking tot een waarde van onge-
veer 200-300 Ohm.

De eigenschap van een parallel
schakeling van twee weerstanden
is dat de totale waarde altijd lager
is dan de laagste weerstand. Bij
warme motor betekent dit dat de
totale weerstand iets onder de 200-
300 Ohm komt te liggen maar de
invloed is dan minimaal. Deze mo-
dificatie was in opdracht van de
importeur als een zogenaamde
‘service fix’ uitgevoerd en had een
goed resultaat in de koudstartfase.
De motortemperatuursensor is bij
deze motor vervangen en het pro-
bleem heeft zich daarna niet meer
voorgedaan.

Geen foutcode
Door de ‘service fix’ met de extra
weerstand komt het zelfdiagnose
systeem nooit meer in een nood-
loop situatie bij problemen met de
motortemperatuursensor. Als een
systeem wèl in noodloop kan ko-
men, wordt er automatisch een
bruikbare vervangingstemperatuur
aangenomen in de ECU en de mo-
tor blijft lopen en, wat zeker zo be-
langrijk is, er wordt tevens een
foutcode vastgelegd.

De extra weerstand is in de be-
drading en voor de sensor geplaatst
en bij een onderbreking van deze
sensor is nog altijd de extra weer-
stand in het circuit aanwezig. Hier-
door komt de open spanning nooit
op 5,0 volt en blijft dus ‘hangen’
op 4,6 volt. Weliswaar heeft de
modificatie een verbetering in de
koudstartfase tot gevolg, maar
maakt deze het vastleggen van een
foutcode bij een defecte motortem-
peratuursensor onmogelijk. Dat lot
overkwam deze Nissan Maxima. 
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