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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

De Kia Carens met 1.6 liter 16-klepper gaf de
foutcode P0171 (arm mengsel). Dat duidt op een
fout in de mengselregeling. De auto was uitge-
rust met een LPG-systeem. Dan is het altijd
opletten geblazen, want de storing kan zowel
door het benzine- als het LPG-systeem veroor-
zaakt worden.
Na het bekijken van de data bleek er iets
vreemds aan de hand te zijn met de ‘short fuel
trim’. Deze ‘short fuel trim’, ofwel ‘korte ter-
mijn brandstofregeling’, geeft onder andere de
regeling en correctie weer van een lambdasen-
sor of kortstondige problemen in de mengselbe-
reiding. In dit geval varieerde de waarde in het
onbelaste gebied van -25% tot +25% (maximale
waarden). Deze variaties zijn erg verwarrend,

omdat een afwijking in bijvoorbeeld een lucht-
massasensor of vervuilde injectoren meestal
een correctie teweeg brengt naar óf de positieve
kant óf de negatieve kant in de ‘short fuel
trim’. Afwisselend naar beide kanten komt wei-
nig voor.
Er was al veel aan deze auto gesleuteld en het
probleem was nog steeds hetzelfde. Er waren
diverse controles aan de bedrading uitgevoerd
en vele componenten gewisseld, zoals de benzi-
ne-ECU, beide lambdasensoren, de luchthoe-
veelheidsmeter en de krukas- en nokkenassen-
sor. Na overleg werd de auto naar GMTO
gebracht voor een verdere inspectie.

Vreemd lambdasignaal
Na metingen met de scope bleek dat de voorste
lambdasensor soms goed regelde, maar na een
aantal keren gas geven, of de motor even uit
zetten, in de fout ging. Het lambdasignaal bleef
dan hoog (0,8 V) of juist laag (0 V). Dat ver-

klaarde het vreemde gedrag in de ECU wat
betreft de ‘short fuel trim’. Er moest dus iets
zijn dat sterk varieerde, waardoor afwisselend
een rijk of een arm mengsel werd gecreëerd.
Welke componenten of situaties kunnen derge-
lijke wisselende variaties teweeg brengen of
juist niet? Belangrijk in dit soort gevallen is dat
er met een scope op componentenniveau geme-
ten wordt. Dan alleen kunnen kleine variaties
herkend worden, die het eigendiagnosesysteem
ontgaan. Componenten die het mengsel wisse-
lend (+ en -) kunnen beïnvloeden zijn luchtlek-
kage (wel of geen valse lucht), bedradingspro-
blemen in diverse sensoren en actuatoren en
een slechte mechanische werking van diverse
actuatoren.
De grootste afwijkingen van de ‘short fuel trim’
kwamen voornamelijk in het onbelaste gebied
voor en in mindere mate bij hogere belastin-
gen. Na metingen aan diverse componenten
werd er toch sterk gedacht aan het klepje dat
het actief koolstoffilter reinigt. Dit component
is namelijk in staat het mengsel naar zeer rijk
en zeer arm te dirigeren. Als na een rit de
motor wordt uitgezet zullen bij een eventuele
brandstoftankdamp-uitzetting de schadelijke
gassen opgevangen worden in het koolstoffilter.

Reiniging actief koolfilter geeft problemen

Bij een Kia Carens vertoont de mengselregeling proble-

men. Er blijkt iets vreemds aan de hand te zijn met de

‘short fuel trim’. Na uitgebreide scopemetingen valt de

verdenking op het klepje dat het actief koolfilter aan-

stuurt. Een klein mechanisch defect met grote gevolgen.

Bron: GMTO

Van arm naar rijk mengsel

Mengselregeling van slag

1. Een simpele test: even de slang tussen inlaat-
spruitstuk en koolfilterklep dicht drukken. De
lambdasensor geeft direct een hoge spanning af
van 0,8 V (rijk mengsel).

Koolfilterklep is massage-
stuurd. In deze periode geen
massasturing dus zou de klep
dicht moeten zijn.

Na dichtknijpen van
de slang tussen
inlaatspruitstuk en
koolfilterklep,
ineens een rijk
mengsel.

Sturing koolfilterklep. Door
een te trage meetsamples-
instelling vallen nadere
details weg.

Bron: GMTO

Diagnosestellen met de 4-kanaals scope

2. Een meting met de 4-kanaals scope (3 kanalen
actief) maakt een uitgebreide diagnose mogelijk
van de aansturing en werking van de koolfilter-
klep.

Massasturing op min-zijde
koolfilterklep.

Het te laat (mechanisch) slui-
ten van de koolfilterklep.

Inductiepiek na uit-
schakelen.

Na weer loslaten
van de slang, direct
weer een arm
mengsel. Voedingsspanning op

de koolfilterkep.
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figuur 5 het balkenmenu met alleen maar groe-
ne ‘uitslagen’ (zeer handig voor monteurs met
minder kennis/ervaring op dit gebied).
Tijdens de metingen kwamen ook situaties
voor, waarbij de koolfilterklep in het geheel
niet meer gesloten werd (helemaal geen hobbel-
tje na de inductiepuls). Dat gaf dan de storings-
situatie, waarin af en toe het mengsel veel te
arm of te rijk was en de foutcode P0171 werd
geactiveerd. De koolfilterklep is vervangen en
het probleem was opgelost.
GMTO is ervan overtuigd dat monteurs in de
toekomst, ondanks uitgebreide code- en data-
uitleesapparatuur, steeds meer moeten terug-
vallen op andere diagnose-meetsystemen om de
lastige problemen tot een oplossing te brengen.
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Deze koolwaterstofdampen worden door het
koolstof geabsorbeerd. Dit kan verzadigd raken
en moet telkens ‘leeg getrokken’ worden. Dit
reinigen gebeurt tijdens het lopen van de mo-
tor en voornamelijk bij hogere toerentallen.
Tevens is de aansturing van deze klep pulse-
rend om een grote invloed op het mengsel te
vermijden.
Als het klepje defect is en dicht blijft staan,
raakt het filter verzadigd en komt uiteindelijk
de brandstof uit het filter lopen. Bij een klepje
dat continu open staat zal het volgende gebeu-
ren: Direct na de start wordt het filter binnen
een korte tijd leeg getrokken en de motor krijgt
een overdosis aan benzinedampen te verwerken
(rijk mengsel). Als de benzine volledig uit het
filter is verdwenen wordt er schone lucht door
het filter getrokken. Zodoende ontstaat een
valse lucht situatie (arm mengsel).
Nadat de scope op de lambdasensor en het kool-
filterklepje was aangesloten zagen we een elek-

trisch goed werkende klep, maar een laag (arm)
lambdasignaal. Een simpele handeling bij het
testen van een dergelijk systeem is de slang tus-
sen inlaatspruitstuk en koolfilterklep dicht te
drukken. Wat bleek, het signaal van de lambda-
sensor ging direct naar een rijk mengsel (0,8 V).
Figuur 1 laat het zien. De valse lucht situatie
werd dus duidelijk door dit systeem veroorzaakt.

Sturing actief koolfilterklep
Omdat de aansturing van de koolfilterklep er in
eerste instantie op het normale scopebeeld goed
uitzag, hebben we de nieuwe ADS (Automotive
Diagnostic Scope) software op de klep losgela-
ten. Wat bleek, van deze klep haperde het me-
chanische deel en dat wordt automatisch door
de speciale ADS software herkend. In figuur 2 is
het scopebeeld te zien dat met een 4-kanaals-
scope is gemeten (3 kanalen actief) en waarin
alle mogelijke foutsituaties kunnen worden her-
kend. 
In figuur 3 worden alle diagnosemetingen aan
deze koolfilterklep via gekleurde balken weerge-
geven en middels limieten (rode streepjes) auto-
matisch op juistheid beoordeeld. Duidelijk is te
zien dat de mechanische ‘sluittijd’ van deze
klep te lang is. Deze balk is dan ook rood weer-
gegeven.

Details bekijken
De scope herkent zelfs het kleine hobbeltje, na
de inductiepuls, dat altijd optreedt als het
anker van een klep weer terugkomt op zijn zit-
ting. In deze situatie bedraagt de sluittijd 11,3
ms en dat is bij een normaal werkende klep bui-
tensporig lang. Aan de hand van deze meting
kon worden vastgesteld dat de elektrische aan-
sturing in orde was en dat er een mechanisch
probleem in de klep aanwezig was. Als in het
balkenmenu op ‘Diagnose’ wordt gedrukt, komt
de uitslag van de meting tevoorschijn en volgt
advies over eventuele vervolghandelingen die
nodig zijn. In figuur 4 is het scopebeeld te zien
van een goed werkende koolfilterklep met in

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.

Bron: GMTO

Goed of fout?

3. Hier zijn de meetresultaten in de vorm van bal-
ken weergegeven. De meetgegevens worden auto-
matisch met limieten vergeleken. De mechanische
sluittijd van de klep is te lang, waardoor de balk
rood kleurt.

Met behulp van de
ADS (Automotive
Diagnose Scope)-
software wordt de
klep mechanisch
afgekeurd.

Rest van de metin-
gen wordt als
goed beoordeeld.

Bron: GMTO

Signaal van de koolfilterklep 4. Zo ziet het signaal
eruit van een goed
werkende koolfilter-
klep.

Na montage van een andere
koolfilterklep, sluit deze
binnen de marge. Mengsel
reageert weer correct.

Bron: GMTO

Alle meetwaarden 
binnen de norm

5. De meetresultaten van een goed functionerende
koolfilterklep. Alle balken kleuren groen.

De nieuwe klep sluit
binnen de marges en
krijgt een groene
balk.

Na klikken op
“Diagnose” wordt
exact aangegeven
wat er aan het com-
ponent of  zijn
bedrading mankeert.
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