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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

In de werkplaatsen begint er zo langzamerhand
een nare situatie te ontstaan met storingen die
het eigen diagnosesysteem van de auto niet kan
‘herkennen’. De seriële diagnose apparatuur,
die aangesloten wordt op de diagnosestekker en

vaak het enige diagnoseapparaat is in de werk-
plaats, levert in zo’n geval geen resultaten op.
Door het steeds complexer worden van de toe-
gepaste systemen wordt tegenwoordig elke sto-
ring een op zich zelf staand geval. Zeker bij af

en toe optredende storingen komt men terecht
bij het ouderwetse storing zoeken op compo-
nentniveau. Elk signaal en elke voeding moet
dan aan een nauwkeurige meting worden
onderworpen. Een storing ontdekken kan
alleen als deze daadwerkelijk voorkomt. Het
‘diepere’ storing zoeken is alleen weggelegd
voor monteurs die de basisprincipes van de
elektrotechniek en autotechniek goed op een
rijtje hebben staan. We spreken hier niet eens
over kennis op het gebied van elektronica,
want dat is eigenlijk niet nodig op dit niveau.
Pure elektrotechniek, dat is de kennis die men
nodig heeft.

Af en toe inhouden
Het probleem betreft een Renault Mégane met
een 1.6 liter motor van het type K7M van 1998
met een Siemens stuurapparaat. De motor
hield af en toe in op zowel benzine als LPG. In
zo’n geval ga je snel denken aan een probleem
in een gemeenschappelijk component, zoals de
toerental/positiesensor, voeding van de ECU of
de ECU zelf. Natuurlijk kan de bobine of bobi-
ne aansturing ook de boosdoener zijn omdat
deze bij beide brandstoffen goed moet functio-
neren. Met een scope had het betreffende gara-
gebedrijf al ontdekt dat er iets vreemds aan de
hand was met de aansturing van één bobine-
groep.
Het betreffende ontstekingssysteem is van het
type DIS. Met een tweekanaals meting was
geconstateerd dat de contacthoeksturing in de
ene groep veel langer was dan in de andere
bobinegroep (figuur 1). Een te lange contact-
hoek kan duiden op een te lage voedingsspan-
ning. Het stuurapparaat reageert hierop door
langer stroom door de bobine te sturen tenein-
de de juiste hoeveelheid energie in de bobine

1. De betreffende Renault heeft een DIS ontsteking. Met een tweekanaalssco-
pe werd vastgesteld dat de contacthoeksturing in één van de twee groepen
duidelijk te lang was.

Renault Mégane met vreemde kuren

Het belang van
goede massa
Hoe belangrijk een goede massaverbinding is, werd

weer eens bewezen tijdens het oplossen van een sto-

ring bij een Renault Mégane. De auto hield met regel-

maat in. Na een vergeefse zoektocht naar de oorzaak

werd ten einde raad de ECU vervangen, doch zonder

resultaat. De oplossing bleek verrassend simpel: een

slechte massa op het motorblok!
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Haperende ontsteking en inspuiting

Grotere contacthoek dan nor-
maal (boven). Duidelijk is de
stroomregeling te zien omdat
aan de bobine niets mankeert.
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Te grote contacthoek

2. Tijdens het inhouden van de motor blijkt er even geen bobine- en injector-
aansturing te zijn. Bijzonder is ook de schuin naar beneden lopende plus tij-
dens het wegvallen van de injectorsturing.

Bobineaansturing valt weg en bij
het op gang komen van de aanstu-
ring is de contacthoek erg lang

Injectoraansturing valt
ook weg en plus voeding
is ook niet in orde
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Slechte massa?
Laten we een aantal zaken op een rijtje zetten.
De plus viel weg na het uitvallen van de relais-
massasturing. Tevens zagen we een te hoog
niveau van de massa bij die zelfde relaisaanstu-
ring. Ook signaleerden we een af en toe grote
contacthoek van de bobineaansturing.
Het af en toe te hoge massaniveau was een aan-
wijzing die verder bekeken moest worden. In
het verleden hebben we ook dergelijke situa-
ties meegemaakt waaruit zeer vervelende sto-
ringssituaties konden ontstaan. Als de massa
een probleem was, zou dat ook te meten zijn
in de massa van sensoren. De gaskleppotentio-
meter werd gekozen en de meting gaf direct
een storingsbeeld. Een zeer rafelig scopebeeld
kan nooit bevorderlijk zijn voor de werking

te krijgen. Een ander probleem kan zijn dat het
stuurapparaat zelf problemen vertoont. Nadat
de garage toch voor de zekerheid nog even
langs de dealer was gegaan om daar, met de
aanwezige apparatuur, de storing te achterha-
len werd besloten het stuurapparaat te vervan-
gen. Het was een gok omdat niet aangetoond
kon worden dat dit daadwerkelijk de oorzaak
van het probleem was. Duidelijk zal zijn dat
het probleem niet opgelost was en de betref-
fende garage met de auto naar GMTO afreisde
om het probleem te laten opsporen.

Geen ontsteking en injectie
Eerst gaan we altijd met zo’n auto rijden om
het probleem duidelijk te constateren en met
behulp van de labscope het ontstekings- en
injectorbeeld vast te leggen. Na enig rijden
hield de auto inderdaad in en het scopebeeld
werd bevroren door op een triggerknop te
drukken. In figuur 2 is duidelijk te zien dat
zowel de ontsteking als de injectoren een
moment uitvielen. Dit scopebeeld geeft één
van de langere uitvalperiodes weer van + 250
msec, dus een kwart seconde. Tevens is te zien
dat tijdens het wegvallen van de injectoren de
plus in een schuine lijn naar beneden loopt. De
normale vlakke lijn in het scopebeeld tussen
de injector pulsen in, geeft de plus voeding
weer die op dat moment, door de injectorspoel
heen, aanwezig is. De aflopende lijn hadden
we pas later gezien en gaf eigenlijk al het pro-
bleem weer, namelijk het wegvallen van de
plus. Een aantal andere storingsperiodes duur-
de niet langer dan twee of drie injectorpulsen.
Omdat beide aansturingen wegvielen zijn we
het krukassignaal gaan meten maar tijdens het
optreden van de storing bleef dit signaal 100%
in orde tot aan het stuurapparaat. Ook de plus-

voeding van de bobine werd gemeten maar er
werd geen afwijking geconstateerd. Toch maar
even de plus van het stuurapparaat op aanslui-
ting 52 gemeten en daar vonden we wèl een
afwijking.

Accu plus viel weg
In eerste instantie zagen we een vreemd beeld
tijdens het wegvallen van de plusvoeding
(figuur 3). De spanning liep in een schuine,
rafelige, lijn naar beneden. Na bestudering van
het schema zagen we dat deze plus geschakeld
is via het systeem/pomprelais. Dus één relais
voor voeding van stuurapparaat, injectoren,
brandstofpomp, koolstofklep en lambdaverwar-
ming (zie figuur 3). De spanning loopt schuin
naar beneden door het dynamo effect van de
brandstofpomp. Het anker van de pomp wekt
een spanning op tijdens het stilvallen.
In figuur 3 is ook een ander signaal gemeten
en dat is de massa-aansturing van het
systeem/pomprelais. In deze aansturing zagen
we, naast het wegvallen van de massasturing
over 80 milliseconde, ook een constante puls
staan. Grote verwondering alom want dat had-
den we nog nooit gezien. Na bestudering van
het schema bleek deze massasturing ook ver-
bonden te zijn met de toerenteller. Een teken-
fout of werkelijkheid, maar hier moest meer
aandacht aan worden besteed omdat dit de
bron van de storing kon zijn. Na een aparte
meting kwamen we er achter dat de puls het
toerentalsignaal was en in frequentie mee ging
met het toerental van de motor. Omdat de puls
erg kort duurt blijft het relais gewoon volledig
aangestuurd. Wat we ook zagen in het scope-
beeld is het oplopen van het massaniveau van
de relaisaansturing. Dit gebeurde vlak voor het
optreden van de storing en later nog een keer.

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.

Massasturing relais
spoelzijde valt weg

Korte verhoging van het
geschakelde massa niveau

Weer een verhoging van het
massa niveau. Geen goed teken

Bijzondere aansturing van de
toerenteller in combinatie met
de massasturing van het relais

Bron: GMTO

Gebrekkige voeding stuurapparaat

Op deze punten wordt er even
gas gegeven en stijgt het signaal
normaal naar 4,5 Volt

Bron: GMTO

Onstabiel signaal gaskleppotentiometer

3. De bovenste lijn is de voeding van het stuurapparaat, die geschakeld is via
het systeem/pomprelais. De onderste lijn is de massa-aansturing van dit
relais. De massa valt even weg.

4. Dit signaalbeeld van de gaskleppotentiometer is verre van volmaakt. Ook
het motormanagement ondervindt daarvan de gevolgen.

Plus uit het systeem/pomprelais valt een
moment weg. duidelijk is het “dynamo
effect” van de brandstofpomp te zien
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van het motormanagement. In figuur 4 is dui-
delijk het zeer onstabiele signaal te zien waar-
bij het verschil tussen top en dal in de ruis
ruim 1.0 Volt bedraagt. Ook viel op dat het sig-
naal in de basis te hoog was en zo’n 1.3 Volt
bedroeg. Normaal staat de spanning van een
dergelijke sensor op 0.5 Volt bij een gesloten
gasklep. Ook hier kwamen we tot de conclusie
dat de massa het probleem moest zijn, want
een massaprobleem heeft altijd een verhoging
van de signaalspanning tot gevolg.

Schoonmaken en vastzetten
De massa van de gaskleppotentiometer werd
nog even gemeten en daar werd het probleem
duidelijk zichtbaar (figuur 5). Diverse massaver-
bindingen werden gecontroleerd en gemeten
en uiteindelijk bleek een massaverbinding op
het motorblok de boosdoener te zijn. Met de
scope werd deze draad opgespoord en het zelf-
de beeld als van figuur 5 kwam op de scope
tevoorschijn. Het probleem in deze massa had
dus invloed op het gehele systeem en een slech-
te verbinding werkt altijd spanningsverhogend
voor onder andere de sensoren. Het af en toe
inhouden van de motor kwam hoogstwaar-
schijnlijk door het zeer onstabiele signaal van
de gaskleppotentiometer. Na het schoonmaken
en goed vast zetten van de betreffende massa
functioneerde de motor weer als vanouds en
kon terug naar de gelukkige eigenaar. ●
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Bijzonder slechte massa op de minzijde
van de gaskleppotentiometer.
Spanningsverlies ongeveer 0,4 Volt met
ruispieken naar 1,2 Volt.

Bron: GMTO

Slechte massa is de oorzaak

5. De gaskleppotentio-
meter heeft een slechte
massaverbinding.
Uiteindelijk blijkt de
massa-aansluiting op
het motorblok de oor-
zaak.
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