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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Een Kia Carens 1.6 vertoonde problemen met de
mengselregeling. Er was een foutcode opgesla-
gen voor de lambdasensor, die aangaf dat het
mengsel te rijk was. Na het wissen kwam de
code niet direct terug, maar na een stevig stuk
rijden wel. Een aantal onderdelen was reeds uit-
gewisseld waaronder ook de ECU, maar dat
mocht allemaal niet baten.
In eerste instantie wilden we weten hoe deze
lambdasensor reageerde. Bij het meten in onbe-
laste toestand regelde de sensor correct. Tijdens
de rijtest (belast) bleek de sensor een signaal
voor een overwegend rijk mengsel af te geven
(constant 0,8 V). Omdat de lambdasensor in
staat was 0,8 Volt af te geven en het aantal wis-
selingen (wisselfrequentie en rechte signaal-
flanken) voldoende waren, konden we conclu-
deren dat de lambdasensor goed regelde.

Omdat we het signaal van deze lambdasensor
op de ECU-stekker hadden gemeten was ook de
verbinding tussen sensor en ECU blijkbaar in
orde. In eerste instantie verdenk je dan een
andere sensor, die door het afgeven van een ver-
keerd signaal de mengselregeling in de war
schopt. De belangrijkste sensoren die het meng-
sel naar rijk kunnen beïnvloeden, en bij een te
grote afwijking niet door het zelfleersysteem
van de ECU worden gecorrigeerd, zijn onder
andere de luchtmassameter en de motortempe-
ratuursensor. Andere sensoren kunnen het
mengsel ook beïnvloeden, maar worden over
het algemeen door de ECU gecorrigeerd (leer-
correctie). We twijfelden in dit geval het meest

aan de luchtmassameter, omdat deze sensoren
vaak problemen vertonen (onder andere door
vervuiling).

Luchtmassameting
Na een meting met de scope was te zien dat het
signaal van deze sensor afweek van het referen-

Massaprobleem met bijzonder 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.

Mengsel van slag

De bewuste luchtmassameter en de stekker met
de belangrijkste meetpunten. Een scopemeting

helpt om het probleem zorgvuldig te analyseren.

Soms vernieuwt een werkplaats ten einde raad kostbare componenten zoals een

ECU, terwijl achteraf blijkt dat de storing door een ‘simpel’ massaprobleem veroor-

zaakt werd. Dat bleek ook het geval bij een Kia Carens, waar de ECU niet in staat

was het mengsel correct te regelen. Niet de luchtmassameter was de boosdoener,

maar een massaverbinding.
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Luchtmassameter-stekker:
Aansluiting 3 is massa
Aansluiting 5 is signaaldraad
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stationair draaiende motor. Normaal hanteren
we een tolerantie van maximaal 0,1 Volt om
verbindingen af te keuren. We hadden ook het
schakelgedrag van de koelvin erbij betrokken
om te zien wat een verbruiker voor effect had
op de massaverbindingen (hogere stroom, meer
spanningsverlies). Bij het inschakelen is een
duidelijke piek in het massaspanningsverschil
te zien, waarbij het verschil boven de 0,1 Volt
uitkomt. Doordat we de massa van de lucht-
massameter en de massa van de ECU gelijktij-
dig hebben gemeten, was duidelijk dat we hier
te maken hadden met een probleem in de mas-
saverbinding van de ECU. Immers, de massa van
de luchtmassameter komt via de ECU. Dus als
er bij de ECU een probleem is, dan gaat het bij
de luchtmassameter zeker mis.

Massaverbinding
Na enig onderzoek en verdere metingen kwa-
men we uit op de massaverbinding tussen accu
en carrosserie. Deze leek in eerste instantie in
orde, maar we hebben toch de verbindingen
schoongemaakt en ook de lak van het plaat-
werk gekrabd. Na montage waren de massaver-
liezen geheel verdwenen en het signaal van de
luchtmassameter exact op het niveau van het
referentiesignaal gekomen. In figuur 3 is te
zien dat tijdens dezelfde bedrijfssituaties de
beide signaalcurven op het zelfde niveau lig-
gen. Na deze reparatie bleek er geen foutcode
meer op te treden. Operatie Kia geslaagd! ●
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tiesignaal (zie figuur 1). Het referentiesignaal
was al eens eerder gemeten op een goed functi-
onerende auto. Het gemeten signaal lag hoger
dan het referentiesignaal. Na de meting was
het verschil in het stationaire gebied bijna 0,15
Volt en bij 3000 t/min 0,2 Volt. We weten, uit
ervaring, dat een dergelijke afwijking grote
gevolgen kan hebben op de mengselvorming. In
de praktijk wordt deze sensor meestal direct
vervangen, maar het is altijd verstandig om
even wat extra metingen te doen. Een vaste
regel in de praktijk is dat een te hoog signaal
een oorzaak kan zijn van een slechte massa van
dit component.
Om signalen en voedingen van componenten
goed te kunnen meten moet altijd gemeten
worden vanaf de accumassa. Ohm-metingen
doen we nauwelijks meer omdat een slechte
verbinding veel beter tijdens bedrijf kan wor-

den opgespoord en dan aan de hand van span-
ningsverschillen. Om de massa van een compo-
nent te meten hanteren we de zogenaamde
‘massa-massameting’. Een slechte massaverbin-
ding zal (tijdens bedrijf) altijd een spannings-
verschil met de accumassa geven. In figuur 2
zijn vier signalen gelijktijdig gemeten om vast
te stellen wat de mogelijke oorzaak van het pro-
bleem is. Kanaal 1 (rood) geeft het luchtmassa-
metersignaal weer, kanaal 2 (groen) het massa-
niveau van de luchtmassameter, kanaal 3
(blauw) het massaniveau van de ECU en kanaal
4 (geel) het inschakelen van de koelventilator.

Signalen analyseren
De zogenaamde ‘massa-massameting’ is toege-
past op kanaal 2 en 3, dus de massa van de
luchtmassameter en de massa van de ECU.
Beide geven een waarde van bijna 0,1 Volt bij
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Massaprobleem?

Massaverschil van ECU

Signaal luchtmassameter

Inschakelen van koelvin
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Signaal luchtmassameter

Het verschil tussen gemeten 
signaal en referentiesignaal
wordt nog groter bij 3000 t/min.

Het referentiesignaal
geeft op dat moment
een lagere waarde aan

Kortstondig
gasgeven

Massaverschil van luchtmassameter
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Gelijk aan referentiesignaal

Na de massareparatie liggen het
meetsignaal en referentiesignaal
weer op het zelfde niveau

Tijdens stationair draaien een hogere
signaalspanning uit de luchtmassameter

1. Door het afgegeven signaal van de luchtmassameter te vergelijken met
een referentiesignaal (gemeten bij een auto zonder problemen), komen afwij-
kingen aan het licht. Het gemeten signaal ligt hier boven het referentiesig-
naal. Bij hogere toeren neemt het verschil verder toe.

2. Kanaal 1 geeft het signaal van de luchtmassameter weer, kanaal 2 het
massaniveau van de luchtmassameter, kanaal 3 het massaniveau van de ECU
en kanaal 4 het inschakelen van de koelvin. Het inschakelen van de koelventi-
lator veroorzaakt een piek in het massaspanningsverschil.

3. Na het ‘repareren’
van de massaverbin-
ding wijkt het gemeten
signaal van de lucht-
massameter in hoogte
niet meer af van het
referentiesignaal. De
problemen waren over
en de foutcode kwam
niet terug.
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