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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

V12 draait als zes-in-lijn

Op halve kracht
BMW past al enige tijd een V12 motor toe in haar top-

modellen. Zo ook bij de hier behandelde 850 CSI.

Maar als door een kleine afwijking in één van de sen-

soren het geen V12 meer is maar een Lijn 6, neemt

ook het vermogen en evenredig daarmee het rij-

plezier af. Tijd voor nader onderzoek!

Het begon allemaal vrij ‘onschul-
dig’ bij deze auto. Tijdens het rij-
den kwam er wat rook onder de
motorkap vandaan. Natuurlijk is de
auto snel aan de kant gezet en het
brandje kon vrij snel worden ge-
blust. Aan de linkerzijde van de
motor had zich een brandje voor-
gedaan met betrekkelijk weinig
schade. Zeer waarschijnlijk ver-
oorzaakt door een olielekkage
waarbij de olie op het uitlaatspruit-
stuk terecht kwam met de brand tot
gevolg. Bij dat brandje waren de
hoogspanningskabels van de ont-
steking in rook opgegaan.

De auto werd naar de werk-
plaats gebracht ter reparatie. Daar
werd, om de auto in ieder geval
weer op weg te helpen, de olielek-
kage verholpen en werden er nieu-
we bougiekabels gemonteerd.
Toen de motor echter weer gestart
werd, liep deze het eerste moment
wel op de 12 cilinders maar al snel
waren het er nog maar 6. Toen
eerst maar eens het motormanage-
mentsysteem van de auto uitgele-
zen. Er bleek ‘gelukkig’ een fout
geregistreerd te zijn. De nokkenas-
sensor van de linker cilinderbank
zou het probleem veroorzaken. Na
enig zoeken werd er op de nokke-
nas zelf geen sensor gevonden,
maar toen men eens ging vergelij-
ken met de rechter cilinderbank
werd al snel duidelijk dat de sensor
om één van de bougiekabels zou
moeten zitten. Hier was even geen
rekening mee gehouden. Op de ge-

monteerde kabels was geen sensor
gemonteerd. De sensor is ook niet
achteraf te monteren of los te ver-
krijgen, dus werd er een kabelset
specifiek voor deze auto besteld.
Die wordt dan ook geleverd met de
kabels en al voorgemonteerd in de
kabelgoot en mèt de genoemde
sensor.

Hoogspanningskabels
Na de nieuwe kabelset gemonteerd
te hebben werd de motor vol goede
moed weer gestart. De foutcodes
waren gewist uit het geheugen, dus
het zou goed moeten gaan. Grote
teleurstelling toen bleek dat het

probleem nog exact hetzelfde was.
Dan toch eerst maar weer de fout-
codes uitlezen. Gelukkig had het
systeem weer iets vastgesteld en
wel dat de nokkenassensor(!) van
de linker cilinderbank een pro-
bleem veroorzaakte. Maar dit was
toch haast onmogelijk omdat er al
een nieuwe gemonteerd was. Toch
is men eerst maar eens enige zaken
gaan meten.

Nadat de bedrading van de nok-
kenassensor was gecontroleerd en
goed bevonden, heeft de betreffen-
de garage de ontsteking gecontro-
leerd. Deze bleek in orde. Omdat
de bobine van de linker cilinder-
bank (dit systeem heeft twee bobi-
nes) dicht bij de brand zat, is deze
voor de zekerheid even uitgewis-
seld met die van de rechter cilin-
derbank. Er trad echter geen veran-
dering in het probleem op. Men
heeft zich toen geconcentreerd op
de injectie en de aansturing daar-
van. Hier constateerde men met
behulp van een LED-tester dat er
tijdens, en kortstondig na de start
aansturing was op de injectoren
maar daarna niet meer. Toen heeft
men nog even de ECU’s tussen de
cilinders uitgewisseld, maar ook
dat bood geen oplossing. Grote
vraagtekens bleven over en dus
werd GMTO gebeld. Na enig over-
leg werd besloten dat de specialis-
ten van GMTO zich maar eens
over deze auto moesten ontfermen.

Twee motoren
Voor we de storing verder gaan
behandelen zullen we eerst wat
dieper ingaan op het MMS (Motor
Management Systeem) dat op
deze auto gemonteerd is. Zoals
eerder vermeld gaat het hier om
een V12 motor. BMW monteerde
al vanaf het begin, 1988, een vol-
ledig elektronisch gestuurd in-
spuit- en ontstekingssysteem op de
V12 motoren. Er is hier alleen een
iets andere structuur gebruikt dan
we gewend zijn. Voor deze ene
motor gebruikt men drie ECU’s en
wordt de motor eigenlijk opge-
deeld in twee 6-cilinder lijnmoto-
ren. Per cilinderbank wordt de in-
spuiting en ontsteking geregeld.
De inspuiting vindt semi-sequen-
tieel plaats. Dat wil bij deze V12
zeggen dat we per cilinderbank
twee maal een groep van drie in-
jectoren hebben. Op de complete
motor in totaal dus vier groepen
van drie injectoren.

De semi-sequentiële aansturing
houdt in dit geval in dat de ECU in
eerste instantie, dat wil zeggen in
de startfase, alle injectoren gelijk-
tijdig aanstuurt. Vervolgens gaat
de ECU over in de semi-sequen-
tiële aansturing van de injectoren.
Dat gebeurt als de ECU heeft vast-
gesteld wat de eerste cilinder van
de betreffende bank is. Per cilin-
derbank, dus per ECU, wordt te-
vens de bobine direct door de
ECU aangestuurd. Per cilinder-
bank hebben we dan weer een ver-
deler die de bobine-energie over
de 6 cilinders verdeelt. Per cilin-
derbank is er dus een ECU die,
bijna, alle informatie krijgt die we
bij normale Motor Management
Systemen ook zien. Dat wil zeg-
gen: motortemperatuur, luchtmas-
sa, toerentalinformatie enz., maar
bij dit systeem ook de eerste cilin-
der herkenning. Nu is BMW één
van de weinigen die dit type ‘nok-
kenassensor’ gebruikt. Het is na-
melijk een sensor die om een bou-
giekabel gemonteerd is. Op het
moment dat een vonk plaatsvindt
bij die cilinder/kabel, ontstaat de
ionisatiespanning. Deze piekspan-
ning wordt opgepikt door de sen-
sor en ook weer als piekspanning
doorgegeven aan de ECU zodat
die weet wat de eerste cilinder is
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Verschil injectoraansturing links-rechts

1.Het bovenste beeld betreft de injectorgroep van de rechter cilinder-
bank,het onderste beeld de linker bank.De laatste heeft een dubbel aan-
tal stuurpulsen en een extreem korte inspuitduur.

Let op het
verschil in
aantal en
duur van
de pulsen
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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 .

en of de ontsteking daar werkelijk
plaatsvindt.

De derde ECU is een soort van
overkoepelend orgaan. Beide regel
ECU’s zijn aangesloten op deze
derde (EML) ECU. De motor is
uitgerust met elektronisch bedien-
de gaskleppen. De gaskleppen
worden gestuurd vanuit de EML
ECU die informatie ontvangt van
de gaspedaal potentiometer maar
ook van beide regel ECU’s. Het is
namelijk zaak dat de beide cilin-
derbanken (of motoren, aangezien
we ze zo kunnen zien) evenveel
vermogen leveren in alle situaties.
Daarom zijn de belastingsensoren
ook zo belangrijk, in dit geval zijn
dat luchtmassameters. De EML
ECU zorgt ervoor dat de beide ci-
linderbanken dezelfde hoeveelheid
lucht krijgen door de gaskleppen
overeenkomstig te sturen. Als op
één van de cilinderbanken minder

luchtmassa gemeten wordt zal de
gasklep van die cilinderbank ver-
der opengestuurd worden teneinde
weer een gelijke situatie tussen de
twee cilinderbanken te bewerkstel-
ligen. Terugkoppeling hiervoor
komt vanuit de genoemde lucht-
massameters. De informatie tussen
de twee regel ECU’s en de EML
ECU wordt uitgewisseld door mid-
del van Data communicatie. Tus-
sen de twee regel ECU’s vindt
geen directe Data communicatie
plaats.

Aansturing op alle injectoren
Toen de auto bij GMTO arriveerde
controleerden we eerst of de ont-
steking op beide ‘motoren’ werkte.
Wij letten in dergelijke gevallen
voornamelijk op de vonktijd. Daar-
uit is direct af te leiden of een bo-
bine voldoende energie kan leve-
ren. De ontsteking bleek in orde te

zijn, de vonktijd was ruim vol-
doende, de vonklijn vertoonde
geen rare afwijkingen, hoewel er
natuurlijk niet te snel geoordeeld
moet worden in dergelijke geval-
len.

Zoals gezegd hebben we te ma-
ken met twee motoren waarvan er
één wel werkte maar de andere
niet. Dat wil dus zeggen dat er in
één van de twee geen ontbranding
plaatsvindt. Dit heeft invloed op de
vonkvorming en daarmee ook op
de vonklijn. Vooralsnog leek alles
qua ontsteking in orde. Daarna zijn
we met de ATS 801 labscope de
aansturing op de injectoren gaan
controleren. Eerst hebben we de
aansturing gecontroleerd op de
rechter cilinderbank. Op de beide
injectorgroepen was aansturing
aanwezig en de lengte van de
stuurpulsen was gelijk voor de bei-
de groepen. Ook waren er geen on-
regelmatigheden te zien in de in-
jectiepulsen. Daarna zijn we de
injectie aansturing gaan meten van
de linker cilinderbank. Ook hier
was op de beide injectorgroepen
aansturing. En ook hier waren
geen onregelmatigheden te vinden.
Het was ons echter al wel opgeval-
len dat er een verschil was tussen
de metingen aan de rechter cilin-
derbank ten opzichte van de metin-
gen aan de linker cilinderbank.
Daarom hebben we een twee-ka-
naals meting uitgevoerd (afbeel-
ding 1) waarbij we één injector-
groep van de rechter cilinderbank
op kanaal 1 uitvoerden en op ka-
naal 2 een injectorgroep van de lin-
ker bank zichtbaar maakten.

Nu werd al meer duidelijk. De
pulsbreedte op de rechter bank was
beduidend langer dan die op de
linker bank. Na even een meting
uitgevoerd te hebben in het scope-
beeld zagen we dat de inspuitduur
van de rechter bank 5,9 ms was,
terwijl die van de linker bank 0,6
ms was. Nu is een inspuitduur van
0,6 ms eigenlijk géén inspuitduur.
Die korte sturing die de ECU op de
injector geeft is namelijk te kort
om de injector werkelijk open te
krijgen aangezien er een mechani-
sche vertraging meespeelt in het
aansturen van een injector. Tevens
is duidelijk dat er op de linker bank
een dubbel aantal stuurpulsen is

ten opzichte van de rechter bank.

Eén bank op noodloop
Terugdenkend aan het verhaal van
semi-sequentiële inspuiting kun-
nen we dus stellen dat er op één
van de cilinderbanken iets niet
goed gaat. Daarbij komt ook nog
dat bij plotseling gasgeven er bij
de rechter bank extra stuurpulsen
kwamen om een acceleratieverrij-
king te verkrijgen terwijl dat niet
gebeurde bij de linker bank. We
hebben de signalen ook nog geme-
ten in de startfase (afbeelding 2).

Hier is te zien dat in de startfase
de aansturing voor beide cilinder-
banken gelijk is zowel qua duur
van de pulsen als het aantal pulsen.
Als de motor echter aangeslagen
is, gaat de rechter bank over in
semi-sequentiële injectie en blijft
de linkerbank gelijktijdige injectie-
aansturing uitvoeren en worden de
pulsen dus zo kort dat de injector
eigenlijk niet geopend wordt. Hier-
uit konden we concluderen dat er
sprake was van een noodloop van
de linker cilinderbank. Maar hoe
kan dit dan want er zijn wel stuur-
pulsen, zowel op de injectie als op
de ontsteking en daarnaast werkt
de ontsteking correct. Als er stu-
ring is op die componenten moet
er ook toerental informatie zijn.
Natuurlijk hebben we die even ge-
meten.

Het mooie van deze V12 is dat
je te maken hebt met twee aparte
systemen waarvan er één goed
werkt en de ander niet. Je kunt de
signalen namelijk direct met elkaar
vergelijken, dat hebben we gedaan
en de signalen van de toerental

Bron:GMTO

Linker cilinderbank op noodloop

2.Hier is de situatie tijdens de startfase te zien.Eerst is de aansturing van
beide cilinderbanken gelijk.Na het aanslaan gaat de rechter bank over in
semi-sequentiële injectie, terwijl bij de linker bank niets verandert.

Rechter cilinderbak gaat over
in semi-sequentiële injectie
terwijl de linker cilinderbank
(onder) gelijktijdig blijft in-
spuiten.
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Zwak signaal linker nokkenassensor

3.Bij het meten van de ‘nokkenassensor’van de linker cilinderbank valt
op hoe zwak dit signaal is.Hier wordt gemeten met een snelheid van
500.000 metingen per seconde!

zwak signaal van de ’Nokkenassensor’
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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

sensoren waren gelijk. Daarna
hebben we het signaal van de ‘nok-
kenassensor’ gecontroleerd. Eerst
hebben we het signaal van de lin-
kerbank gemeten. Hier zagen we
wel een signaaltje maar het stelde
niet veel voor (afbeelding 3).

Nu zijn de signalen die van deze
sensoren komen toch al niet zo
sterk. Wil je het signaal überhaupt
zichtbaar kunnen maken, moet je
minimaal met een snelheid van
250 KS/sec (250.000 metingen per
seconde) meten. Vervolgens heb-
ben we van dezelfde sensor, maar
dan van de rechter bank, het sig-
naal gemeten. Hier was een duide-
lijk sterker signaal te zien (afbeel-
ding 4).

De eerste piek die ontstaat is ten
gevolge van de ionisatiespanning,
de tweede piek die we zien is het
gevolg van de ‘uitslingering’ die
altijd te zien is als de vonk niet
meer overspringt (uit gaat). Nu
was de sensor natuurlijk nieuw en
wat kun je anders doen dan er van-
uit gaan dat die goed is. Dat heeft
het garagebedrijf dus ook gedaan.
Tevens was de bedrading al ‘door-
gemeten’ waarbij er geen afwijkin-
gen naar voren kwamen.

Oorzaak gevonden
Het was voor ons nu wel duidelijk
waar de oorzaak van het probleem
lag. Toch wil je zekerheid. Nu zijn
we geen reparatiebedrijf en geven

daarom in dit soort gevallen alleen
een reparatie-advies. Daarbij komt
nog dat dit soort auto’s ook niet
van het type is dat iedereen dage-
lijks in de werkplaats heeft staan
en waarvan ook niet iedere auto-
materialengrossier de onderdelen
op voorraad heeft liggen. Maar wij
hebben geluk, want we kunnen im-
mers beschikken over een set goe-
de hoogspanningskabels met een
goede ‘nokkenassensor’, namelijk
die van de rechter cilinderbank.
Het geval wil dat het nagenoeg
exacte kopieën van elkaar zijn.
Dus hebben wij de kabelsets even
uitgewisseld (links-rechts) en het
probleem verhuisde mee.

Conclusie: de (nieuwe) sensor
om de kabel is niet goed. Het sig-
naal dat nu van de linker bank
kwam was sterk en dat van de
rechter bank was zwak. Het blijkt
dus maar weer dat je niet altijd
kunt vertrouwen op gewisselde
(vervangen) onderdelen. Door ge-
degen te meten en de juiste kennis
kun je pas vaststellen wat er gaan-
de is en je conclusie trekken. Ko-
men we toch weer terug op die
oude spreuk: meten is weten!

J.C.N. Bakker
GMTO OPLEIDINGEN

(072) 562 24 07

FAX:(072) 564 05 68

WWW.GMTO.COM

GMTO@GMTO.NL
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Sterker signaal bij rechter bank

4.Bij de rechter cilinderbank wordt een duidelijk sterker signaal geme-
ten.De eerste piek is een resultaat van de ionisatiespanning,de tweede
piek het gevolg van de ‘uitslingering’als de vonk dooft.

Duidelijk sterker signaal
van de goed werkende sen-
sor.Ook de piek van de ’uit-
slingering‘ is hier te zien.
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