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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

Defecte ECU brengt autotechnicus op dwaalspoor

Escort met hartkloppingen
Wat het hart is voor de mens, dat is de ECU voor een

moderne auto. Hapert het hart, dan valt alles stil. Een

Ford Escort vertoonde zeer vreemde kuren en daar

wees het storingsgeheugen van de ECU  diverse

boosdoeners voor aan. Die werden keurig vervangen,

maar dat had een financiële kater als gevolg en een

nog altijd sputterende Escort.

Toen destijds de stuurapparaten
nog als analoge elektronicadozen
waren uitgevoerd, werd hoopvol
uitgekeken naar de digitaal ge-
stuurde ECU’s van de huidige ge-
neratie die over een zelfdiagnose-
systeem beschikken. Die konden
de monteur immers bij storingen
snel op weg helpen. Maar ook zo’n
zelfdiagnose blijkt niet zaligma-
kend, zo ondervonden wij weer
eens bij de hier beschreven storing
met een Ford Escort.

Eigenlijk is het nog veel inge-
wikkelder om een goed werkend
zelfdiagnose-systeem te maken
dan de complete motorsturing zelf.
Bij zelfdiagnose heb je namelijk
met zoveel onbekende en onbere-
kenbare factoren te maken dat het
aangeven van de juiste diagnose
door de ECU nog vaak verkeerd
gaat. Door het ontbreken van de
juiste kennis bij monteurs wordt er
nog te veel geleund op de moge-
lijkheden van het zelfdiagnose-
systeem. Natuurlijk is het wel be-
langrijk om het zelfdiagnose-
systeem van een ECU uit te lezen
maar men moet in ieder geval al-
tijd sceptisch blijven staan tegen-
over deze informatie.

Geen storingscode
De betreffende Ford met een ZE-
TEC motor en motornummer L1E
bleek tijdens het rijden zeer vreem-
de kuren te vertonen. De motor ha-
perde af en toe erg en het rijden

met de auto was daardoor verre
van prettig. De klant in kwestie
ging naar zijn garage om de storing
te laten verhelpen. Deze was in het
bezit van een universeel uitlees-
apparaat om storingen te lezen uit
het zelfdiagnose geheugen. Er
bleek geen storingscode aanwezig
en dat was dus een tegenvaller.

Gelukkig was het betreffende
autobedrijf klant bij GMTO en
werd onze hulp ingeroepen. Een
dergelijk storingspatroon was in de
database van GMTO nog niet te
vinden, terwijl toch dagelijks on-
geveer 5 tot 10 storingen worden
afgehandeld. Diverse metingen
werden geadviseerd, maar het pro-
bleem is natuurlijk dat de storing

zich juist op het moment moet
voordoen wanneer er ook daad-
werkelijk gemeten wordt.

Advies inwinnen
Als een universeel garagebedrijf er
niet direct uitkomt is een goed con-
tact met de betreffende merkdealer
soms een uitkomst. Ook in dit ge-
val werd een Ford-dealer gebeld en
het probleem voorgelegd. Die had
direct een antwoord en vertelde dat
deze problemen altijd te maken
hebben met een defecte gasklep-
potentiometer. Ook werd erbij ge-
zegd dat een defect aan deze sen-
sor niet te meten was. Wij bij
GMTO denken daar heel anders
over want met een signalenscope is
alles te meten en zichtbaar te ma-
ken. Alleen moet men wel wachten
totdat de storing optreedt en daar
heeft men niet altijd het geduld
voor. In deze gevallen is er echter
geen andere keuze. De potentio-
meter werd bij deze auto op goed
geluk vervangen.

Dat is kassa!
Nadat de klant tevreden weer op
pad ging met zijn ‘gerepareerde’
auto bleek al snel dat de reparatie
geen verbetering tot gevolg had ge-
had en de storing nog exact het

zelfde was. Grote problemen dus
voor het garagebedrijf. Het uitlees-
apparaat werd opnieuw aangeslo-
ten en nu werd er wel een storings-
code gevonden. De lambdasensor
bleek de boosdoener te zijn, al-
thans volgens het zelfdiagnose sys-
teem. Het zelfdiagnose systeem
werd geloofd en de sensor vervan-
gen met alle financiële gevolgen
van dien. En u raadt het al, ook
deze reparatie gaf geen verbete-
ring. Zo werd er in korte tijd, aan
de hand van telkens andere defect-
codes die de ECU aangaf, de lucht-
massameter en uiteindelijk ook de
motortemperatuursensor vervan-
gen. Toen was het welletjes en het
betreffende garagebedrijf vroeg
GMTO om advies.

De weg op
Toen de auto door de betreffende
garage werd gebracht, wilden we
toch graag weten of er nog bijzon-
dere zaken te melden waren. En
die waren er! Het is altijd zeer be-
langrijk om gedetailleerde infor-
matie te krijgen omtrent de storing.
Elke (kleine) aanwijzing kan hel-
pen om een richting te bepalen
waarin gezocht moet worden. De
extra informatie betrof het volgen-
de: als de motor koud was waren er
nog geen problemen, maar als er
een langere periode met deze auto
werd gereden kwam deed de sto-
ring zich voor. Naar gelang de
temperatuur buiten opliep werd het
probleem erger en ook sneller be-
reikt. Deze aanwijzing konden we
goed gebruiken en gedacht werd
dat het probleem zich niet direct in
de sensoren of stelelementen zou
bevinden omdat deze meestal net
zo heet worden als de motor en
zich ook niets aantrekken van de
omgevingstemperatuur.

Als eerste werd de ATS 801
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Injectorpuls niet constant

Regelmatige primaire ontstekingspulsen
van de DIS bobine (cilinder 1 en 4)

Onregelmatige en van breedte
veranderende injectorpulsen

Moderne ECU’s beschikken over
een zelfdiagnose-systeem,dat
storingen aan de hand van codes
vastlegt.Maar wees voorzichtig
met deze ‘reparatietips’.Soms
blijkt de storing een geheel andere
oorzaak te hebben.

1.Ondanks de stipte ontstekingspulsen, is er sprake van onregelmatige
en van breedte veranderende injectorpulsen.
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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 .meetkoffer in de auto geplaatst en

aangesloten op één van de twee
primaire bobine signalen en op de
injectoren. In dit meetinstrument
zijn specifieke meetmogelijkheden
aanwezig om diverse signalen ge-
lijktijdig te meten en over een be-
paalde periode vast te leggen op
het moment van de storing. Hier-
voor wordt de zogenaamde trigger-
handknop gebruikt die door de be-
rijder, bij optreden van de storing,
moet worden ingedrukt.

De ervaring leert dat het meten
van ontsteking- en injectiesignalen
vaak al veel informatie geeft over
de aard van de storing. Na enige
tijd te hebben gereden hield de
motor verschrikkelijk in en de ATS
801 labscope werd getriggerd. Na
afloop van de rijtest kwam het in
afbeelding 1 getoonde scopebeeld
aan het licht.

Verdachte injectorpulsen
Het signaal was gemeten bij een
stabiele gasklepstand en dat is be-
langrijk bij het stellen van een goe-
de diagnose omdat de stand van
deze sensor dan niet de oorzaak
kan zijn van het variëren van de
gemeten signalen. Duidelijk is in
afbeelding 1 te zien dat het ontste-
kingssignaal stabiel was bij het op-
treden van de storing en dat het
aansturen van de injectoren grote
onregelmatigheden vertoonde. De
aansturing van de injectoren vindt,
onder normale omstandigheden en
bij deze motor, tweemaal per ont-
steekcyclus plaats. In het be-
treffende scopebeeld is te zien dat
de injectie éénmaal overslaat en di-
rect gevolgd wordt door een lange
injector opening. Daarna gaat het
helemaal mis en injectorpulsen
worden gemist of er zijn er te veel.
Het gevolg is een zeer onstabiel

draaiende motor onder te arme en
te rijke mengsels. Nu kan men
denken dat dergelijke kleine afwij-
kingen misschien weinig gevolgen
zullen hebben voor de motorloop,
maar als er maar één injector- of
ontsteekpuls mist is dit al zeer
goed merkbaar.

Op zoek naar de oorzaak
Een injectorbeeld zoals in afbeel-
ding 1 weergegeven is natuurlijk
nooit de oorzaak van de storing,
want het betreft een aansturings-
probleem. Iets anders konden we
wel met zekerheid zeggen en dat is
dat de krukastoerental- en positie-
sensor en de, in dit systeem aanwe-
zige, nokkenassensor naar behoren
functioneerden. Logisch is name-
lijk dat een ontsteeksignaal alleen
kan worden uitgegeven als de ECU
exact ‘weet’ wat de stand van de
zuigers is. Het systeem is zo ont-
wikkeld dat als één van deze sen-
soren niet goed werkt er geen ont-
steking plaats vindt om back-fire
of pingelen te voorkomen.

Een sterk variërend injectorsig-
naal kan gezocht worden in het
niet goed functioneren van een an-
dere sensor. De meest belangrijke
sensoren zoals luchtmassameter,
motortemperatuur en de gasklep-
positiesensor werden gemeten met
de scope. Ook hier geldt: meten is
prima, maar wel tijdens het optre-
den van de storing anders wordt er
niets vreemds geconstateerd aan de
betreffende sensor. Na enige me-
tingen en uiteraard een investering
in de tijd werd er iets vreemds aan
het signaal van de gaskleppositie-
sensor gevonden. Tijdens het in-
houden bleek het signaal sterk te
variëren. Soms sloeg de motor ook
af als hij stationair moest draaien.
Nadat de motor was afgeslagen
kon deze sensor pas goed gemeten
worden. Door de gasklep lang-
zaam te openen en te sluiten kon
duidelijk een slecht signaal worden
waargenomen. In afbeelding 2
wordt het signaal getoond.

Haperende voeding
Vooral bij vol geopende gasklep
werd het signaal zeer onstabiel
(ruis). Ook is duidelijk te zien dat
tijdens het openen van de gasklep,
en de daarbij horende oplopende
spanning, de ruis steeds groter
werd. Dit duidt in de meeste geval-
len niet op een defecte potentiome-
ter, maar op een voedingsprobleem
van deze sensor. Gemeten werd
aan de voedingszijde en deze is bij
motormanagementsystemen vaak
5 volt. Er zijn systemen waarbij

deze spanning iets lager ligt en on-
geveer 4,6 volt bedraagt.

In afbeelding 3 is goed zichtbaar
dat de voedingsspanning van deze
gaskleppotentiometer, tijdens de
storing, zeer onstabiel was. Deze
storing was er niet altijd en als het
contact uit was geweest bleek de
storing voor enige tijd verdwenen
te zijn. Het zeer onregelmatige in-
jectorsignaal werd naar alle waar-
schijnlijkheid veroorzaakt door het
variërende gasklepsignaal waar-
door de ECU soms dacht dat er ge-
accelereerd werd en soms in de zo-
genoemde brandstof afschakeling
terecht kwam.

In afbeelding 3 is duidelijk de
gigantische ruis te zien die zich op
de 5 volt voedingsspanning be-
vindt. Het probleem met dit type
storingen is dat een dergelijke af-
wijking nooit met een universeel-
meter gemeten kan worden. Een
universeelmeter is niet zo snel en
geeft altijd een gemiddelde span-
ning aan. In dit geval zou de meter
een stabiele 5 volt op de schaal
hebben staan omdat de spanning
varieert tussen 4 en 6 volt, geen
problemen dus zou men denken.
Ook diagnose-apparaten die de
signalen parallel meten door mid-
del van een zogenaamde break-out
stekker zijn voor dit soort proble-
men te traag en bieden geen oplos-
sing. Eigenlijk zijn deze storingen
alleen met een goede signalensco-
pe te lokaliseren.

Maar de oorzaak was ook met
deze meting nog niet boven tafel.
Een storing als deze kan eigenlijk
alleen uit de ECU zelf komen of
van zijn 12 volt voedingsdraden.
Ook deze werden gemeten en we
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Gebrekkig signaal gaskleppotentiometer

Ruis op ECU-voedingsspanning

Bij lage spannings-
waarden een nog 
redelijk potentiometer-
signaal

Bij oplopende signaalspanning 
begint de ”ruis”zichtbaar te worden.
Dit heeft een effect op de hoeveel-
heid ingespoten brandstof

Nadat de ECU in fout gegaan is ontstaat
een ”ruis”op de 5 volt voedingsspanning
naar de gaskleppotentiometer

2.Bij oplopende signaalspanning gaat het potentiometersignaal nogal
fluctueren.Er is sprake van een ‘ruis’die effect heeft op de brandstoftoe-
diening.

3.De 5 volt voedingsspanning naar de gaskleppotentiometer is weinig
constant.Deze varieert tussen de 4 en de 6 volt.
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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

constateerden dat zowel de plus 12
volt als de massa stabiel waren
(ook gemeten tijdens de storing).
De massa kan het beste gemeten
worden met een scope tussen deze
massadraden en de accumassa.
Tijdens bedrijf moet de gemeten
spanning dan 0 volt bedragen. Ho-
gere spanningen als 0,1 volt geven
een probleem aan.

Toch de ECU
De oorzaak van deze 2 volt brede
ruis op de 5 volt voedingsdraad
van de gaskleppotentiometer
moest echter nog gevonden wor-
den. Gemeten werd aan de ECU en
ook daar was deze ruis aanwezig.
De ECU werd opengehaald om te
kijken en te meten waar het pro-
bleem vandaan kwam. De 5 volt
komt van een zogenoemde span-
ningsstabilisator en we vermoed-
den hierin een probleem. Soms is
een dergelijk elektronisch compo-
nent te vervangen.

Na diverse metingen constateer-
den we op meerdere componenten
in de ECU een ruisspanning en
konden niet achterhalen waar de
bron van de storing te vinden was.
Tevens konden we op een gegeven
moment de storing zeer snel op-
wekken door hete lucht te blazen
op een deel van de ECU print. Dit
bevestigde het gegeven dat bij ho-
gere omgevingstemperaturen de
klacht eerder en vaker optrad door-
dat de elektronica in de ECU dan
warmer werd. De storing moest in
de ECU gezocht worden en de be-

treffende garage heeft verder zorg
gedragen voor de (echte) reparatie
door een ruil ECU te monteren.
Afbeelding 4 toont nog een signaal
dat gemeten is aan de aanstuurpuls
voor de eindtrap van de injectoren.
Aan dat signaal is ook te zien dat
er grote ruis problemen zijn.

Laat u niet misleiden
Omdat de ECU defect was, gaf
deze allerlei verschillende defect-
codes. Maar ook in het gvale dat
een ECU niet de bron van een sto-
ring is, kan deze verschillende co-
des geven die misschien uiteinde-
lijk niets met de werkelijke storing
te maken hebben.

In elke defectcodelijst zijn co-
des te vinden die aan kunnen ge-
ven dat de ECU zelf defect is maar
die codes hebben wij bij GMTO
nog nooit gehad in het geval van
een echte ECU storing. Ook in dit
geval bij de Ford was dat zo. Voor-
zichtigheid is altijd geboden wat
betreft de defectcodes, maar dat is
voor een ondeskundig persoon
moeilijk te beoordelen. Kennis van
de systemen blijft altijd voorop
staan. Daarnaast komt het aan op
goed omgaan met testapparatuur
en het tot de beschikking hebben
van testgegevens, schema’s en de
systeembeschrijvingen.

R.H.M. Metzelaar
GMTO OPLEIDINGEN

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

WWW.GMTO.COM

GMTO@GMTO.NL
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Onregelmatige aansturing injector-eindtrap

Aansturing naar de injectoreindtrap (in de ECU
gemeten) tijdens onregelmatig lopen van de
motor.De ”ruis” is hier ook zichtbaar.

4.Ook de aansturing naar de injectoreindtrap vertoont dezelfde span-
ningsvariatie van 4 tot 6 volt.
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