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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

Het nut van benzine-injectie werd in de tweede
wereldoorlog ontdekt omdat de vraag naar
hogere vermogens in onder andere vliegtuigmo-
toren steeds groter werd. Benzine-injectie was
namelijk één van de mogelijkheden om dit te
bereiken. De toegepaste systemen kunnen het
beste vergeleken worden met een dieselinspuit-
pomp, dus eigenlijk een mechanisch aangedre-
ven plunjerpomp. Ook voor automotoren zijn
dit soort pompen ontwikkeld. Een aantal stamt
direct af van de dieselpomp, inclusief toerenre-
geling. Sinds de jaren 60 zijn diverse automoto-
ren voorzien van een, voor die tijd, zeer geavan-
ceerd elektronisch inspuitsysteem genaamd ‘D-
Jetronic’. De wereld hield zijn adem in, want
wat moest een automonteur met elektronica?

Het was uiteindelijk te vroeg voor deze tech-
niek want de automobielfabrikanten stapten
later weer over op volledig mechanische
inspuitsystemen zoals de ‘K-Jetronic’. De D-
Jetronic verdween voorgoed van het toneel.

D-Jetronic met drukmeting
Veel systemen zijn tegenwoordig voorzien van
een belastingsensor die, of de hoeveelheid aan-
gezogen lucht of de druk in het inlaatspruit-
stuk meet. Aan de hand van deze informatie
kan het systeem de benodigde hoeveelheid ben-
zine injecteren of het ontstekingmoment bepa-
len. De naam D-Jetronic is ontstaan uit het
meetprincipe van dit systeem. Het D-Jetronic
meet namelijk de druk (D) in het inlaatspruit-

stuk en zet deze informatie om naar een elek-
trisch signaal. Meestal spreken we van vacuüm
in het inlaatspruitstuk, maar een vacuüm is
ook een druk maar dan lager als de buiten-
luchtdruk. Een grote regelkast, toen nog geen
chips maar alleen condensatoren, weerstanden
en transistoren, ontvangt naast de druk in het
inlaatkanaal ook signalen zoals de motor- en
luchttemperatuur, motortoerental, gasklep-
stand en CO-instelling. Dit injectiesysteem
regelt alleen de hoeveelheid ingespoten brand-
stof en niet de ontsteking zoals bij moderne
motormanagementsystemen wel het geval is.
De ontsteking was nog een gewone puntenont-
steking met vacuüm- en centrifugaalvervroe-
ging.

De D-Jetronic was de eerste generatie elektronisch gestuurde benzine-injectie. De werking berust op
meting van de inlaatdruk. In het stuurapparaat treffen we een bonte verzameling aan van condensato-
ren, weerstanden en transistoren.
Foto: Bosch

Eerste generatie elektronische benzine-inspuiting

Ouderdom komt
met gebreken
Benzine-injectiesystemen

zijn niet iets van de laatste

tijd. Zelfs op klassiekers

kom je al elektronische

benzine-inspuiting van de

eerste generatie tegen.

Dat werkt nog grotendeels

mechanisch en kan ook

kuren vertonen zo onder-

vond GMTO bij een ‘oude’

Volvo. Wie begrijpt hoe het

werkt, vindt gelukkig snel

de oplossing van het pro-

bleem.
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Mechanische drukdoos
Een bijzonder component is de sensor die de
inlaatdruk meet. In tegenstelling tot vandaag
de dag werd elektronica nog niet in sensoren
toegepast en alles moest op mechanisch wijze
verwezenlijkt worden. De zogenaamde druk-
doos is een aluminium component dat over
een membraan en een aantal barometerdozen
beschikt. Het membraan is het component dat
de buitenluchtdruk laat inwerken op het uit-
eindelijke sensorsignaal dus verzorgt de aan-
passing van het mengsel als de auto op grotere
hoogte rijdt.
De barometerdozen bevinden zich in het com-

partiment dat onder invloed staat van de
inlaatdruk. Aan deze barometerdozen is een
stalen kern bevestigd die dusdanig is opgehan-
gen dat deze vrijelijk kan meeschuiven met het
uitzetten of inkrimpen van de betreffende
dozen. Bij een hoog vacuüm in het inlaat-
spruitstuk (lage druk) zullen de barometerdo-
zen uitzetten. Om de metalen kern is een soort
transformator aangebracht die bestaat uit twee
spoelen (figuur 1). Om signaal beïnvloeding te
krijgen vanuit de ene spoel naar de andere is
een kern noodzakelijk. Een beweegbare kern
heeft een variabel signaal tot gevolg (denk aan
lastransformatoren waarbij de lasstroom gere-
geld kan worden door de kern te verschuiven).
Een trafo kan alleen functioneren als er een
pulserende of wisselspanning op staat. Ook bij
dit D-Jetronic systeem treffen we een wisselen-
de spanning aan. De elektronica zet de varia-
ties in de secundaire spoel om en gebruikt
deze om de hoeveelheid ingespoten brandstof
te doceren.
Vaak troffen we een lekkend membraan aan in
de drukdoos (geen vacuüm meer om de baro-
meterdozen) dus stond de kern op een vaste
plaats. Het gevolg laat zich raden. De doos
‘ziet’ een volledig geopende gasklep (vollast) en
de elektronica spuit de maximale hoeveelheid
brandstof in met als gevolg dat de motor zwar-
te rookwolken uitbraakt.

Gasklepsensor
Een ander opmerkelijk component is de gas-
klepsensor. Deze is verantwoordelijk voor de
extra brandstofbehoefte tijdens het accelere-
ren. Deze sensor is uitgerust met een loper die
over naast elkaar aangebrachte contactstripjes
schuift. Tijdens het gas geven maakt de loper
dus dan wel, dan geen contact met een stripje.
De stripjes zijn uiteindelijk met elkaar doorver-
bonden en elke keer als er contact wordt
gemaakt, tijdens het gas geven, spuiten de

injectoren extra in. Zie hier de elektrische
oplossing in plaats van de acceleratiepomp van
een carburateur. Nu moet alleen tijdens gas
geven extra benzine worden ingespoten en niet
tijdens het gas loslaten. Daarvoor is een mecha-
nische constructie bedacht. Als de gasklep naar
open wordt bewogen zijn de contactstripjes
verbonden met de betreffende uitgang en tij-
dens de dichtgaande beweging van de gasklep
is deze verbinding verbroken.

Slecht opwarmen
De motor liep koud erg slecht maar nadat hij
opgewarmd was kon er redelijk mee worden
gereden. Er waren door de garage wat ‘instel-
lingen’ veranderd zoals de brandstofdruk en de
CO instelling (potmeter op regelkast). De druk
bij dit systeem is vast in tegenstelling tot de
latere systemen waarbij de brandstofdruk ver-
andert met de druk in het inlaatspruitstuk. De
druk in de bewuste Volvo bleek 3.5 bar te
bedragen terwijl het 2.2 bar moest zijn. We
hebben eerst de druk op de juiste waarde inge-
steld. De motor was ondertussen wat opge-
warmd en liep weer redelijk. Kwam dit nu door
de juiste druk of dat de motor altijd wel goed
liep als hij warm was? Gewacht moest worden
op een afgekoelde motor. De volgende dag
werd de motor weer gestart en liep eigenlijk
nog slechter dan daarvoor.
De verhoging van de druk was dus een lapmid-
del geweest! Direct werd het signaal van de
motortemperatuursensor gemeten. Omdat de
juiste spanningswaarden van deze sensor bij
koude en warme motor ons niet bekend waren,
hebben we de weerstand gemeten en konden
daaruit opmaken dat deze sensor goed moest
zijn. Na al dat meten liep de motor weer cor-
rect en aan een goed lopende motor zijn geen
storingen te ontdekken. Weer wachten totdat
hij voldoende afgekoeld was en daar ging dus
weer een nacht overheen.

1. Voor de meting van de inlaatdruk wordt bij dit
D-Jetronic systeem een drukdoos toegepast.
Daarin bevinden zich barometerdozen die verbon-
den zijn met een stalen kern. Die beweegt op zijn
beurt in twee spoelen. De afgegeven spanning is
een maat voor de inlaatdruk.
Tekening: Bosch

2. Soms worden de
injectoren helemaal
niet aangestuurd en
spuiten dus ook niet in.
Een slecht lopende
motor is het directe
gevolg.

GMTO geeft u 
de oplossing
Sinds de auto vol zit met geavanceerde
elektronica, kampt de werkplaats nogal
eens met moeilijk oplosbare storingen. 
In deze
rubriek
vat GMTO
een elek-
tronisch
probleem bij de kop en behandelt stap
voor stap de storingsdiagnose. 
GMTO helpt regelmatig oud cursisten bij
lastige defecten uit de brand. Deze ’prak-
tijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor u
bijzonder leerzaam.

Missende
Injectorpulsen

Direct na het naar
massa sturen loopt het
signaal op naar 10 Volt.
Dit is typisch het effect
van een voorschakel-
weerstand in stuurdraad

Bron: GMTO

Aansturing injectoren hapert
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Haperende injectoren
Na het opnieuw starten concentreerden we ons
op het gedrag van de injectoren. Met de scope
werd het signaal over een ‘lange’ periode vast-
gelegd (1,5 seconden). Bingo, daar vonden we
een zeer onregelmatige aansturing waarbij de
injectoren soms helemaal niet werden aange-
stuurd (figuur 2). Alle injectoren vertoonden
hetzelfde, gebrekkige beeld dus er moest iets
aan de hand zijn in de centrale aansturing.
Verdacht zijn dan het regelapparaat, toerental-
signaal of de verbindingen en stekkers van deze
componenten. Bij dit soort problemen met de
aansturing van de injectoren verdenken wij
meestal het toerentalsignaal. Immers, als het
regelapparaat (even) geen informatie ontvangt
van deze gever zal hij onmiddellijk zijn werk
staken en de injectoren niet meer aansturen.
U moet nog weten waar het toerentalsignaal bij
dit D-Jetronic systeem aan wordt onttrokken en
dat is ook weer ietwat bijzonder. We treffen in
de verdeler van deze systemen altijd een twee-
tal apart stel contactenpunten aan. Deze con-
tactpunten zijn tegenover elkaar geplaatst en
de nokverdeling is zo gekozen dat de contacten
om beurten worden gesloten bij het ronddraai-
en van de verdeler. Op dat moment wordt de
betreffende signaaldraad met massa verbonden.
De spanning op deze signaaldraad bedraagt
ongeveer 9.0 Volt, komend uit het regelappa-
raat, en wordt tijdens de ‘punten dicht’ periode
0 Volt. Hierdoor ontstaat dus een blokvormige
puls. Er worden bij deze systemen altijd twee
contactpuntensets toegepast omdat ook de

injectoren in twee groepen worden aange-
stuurd ongeacht het cilinderaantal. In figuur 3
is de verdeler afgebeeld met daarin de extra
contactpuntenset.

Gebrekkig signaal
Direct werd er een meting gedaan aan de con-
tactpunten omdat als de motor weer te warm
werd er geen storing meer geconstateerd kon
worden. Inderdaad, het signaal van beide con-
tacten was onstabiel en dat is in figuur 4 zeer
goed te zien. Het signaal is met de scope geme-
ten maar dan (jammer genoeg) met een te groot
spanningsbereik van 80 Volt. Hierdoor is het
signaal wat rafelig en iets onder de 0 Volt afge-
beeld. Belangrijk is de constatering van de onre-
gelmatigheid van dit signaal waarbij er hele
perioden niet naar massa werd geschakeld. Het
regelapparaat ‘deed’ in deze periode ook niets
want dacht dat de motor stil stond vandaar de
gebrekkige aansturing naar de injectoren.

Hinder door hard vet
De contactpunten bezitten drie draden waarvan
één massa en twee stuurdraden. De massa bleek
in orde te zijn en besloten werd de contactpun-
ten te demonteren. Direct werd het probleem
gevonden in de vorm van hard vet dat rondom
de contactpunten was gaan zitten. Duidelijk
werd nu ook het verschil in motorgedrag in
koude en warme toestand. Bij koude motor was
het vet hard zodat de contacten moeilijk kon-
den bewegen. Na het opwarmen van de motor
werd het vet zacht en konden de contacten

weer ongehinderd hun werk doen. In figuur 5
is het signaal te zien van de contacten nadat
het vet was verwijderd.
Zo zie je maar weer dat ouderdom soms met
gebreken komt. ●

R.H.M. Metzelaar
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3. In de verdeler van deze motor met D-Jetronic
treffen we extra contactpunten aan. Deze geven
een blokvormige puls af die het regelapparaat
vertaalt naar het motortoerental.
Tekening: Bosch

Signaal weer perfect na schoonmaken
van de D-Jetronic contactpunten

Bron: GMTO

4. De contactpunten worden in hun beweging gehinderd door verhard vet. Na
het opwarmen van de motor ‘smelt’ het vet en functioneert deze ‘toerental-
gever’ weer goed.

5. Na verwijdering van het vet blijken de contactpunten weer een betrouw-
baar signaal af te geven zodat het regelapparaat een juist toerentalsignaal
ontvangt.

Zonder vet werkt het beter
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1 Vacuüm vervroeging
2 Contactpunten voor 

D-Jetronic
3 Rotor
4 Contactpunten ontsteking
5 Centrifugaal vervroeging
6 Nok op verdeleras

3

4
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6

Signaalspanning blijft 9 Volt.Punten
blijven open staan door verhard vet.

Door uitvergroting
van het beeld komen
de pulsen onder de
nullijn te liggen.

Bron: GMTO

Contactpunten geven geen betrouwbaar signaal
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