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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Dieselmotor met zware dieselnok

Een door een dieselmotor aangedreven machine, produ-

ceerde onder specifieke omstandigheden een beangsti-

gende dieselnok. Metingen brachten een veel te hoge

common rail-druk aan het licht bij stationair draaien.

Wat was hier aan de hand? GMTO ging op onderzoek uit.

In alle vormen van motorisering kunnen zich
storingen voordoen die zeer lastig kunnen zijn.
Zo ook bij een firma die industriële machines
ontwikkelt waarbij dieselmotoren worden inge-
bouwd. Door de artikelen in AMT is deze fabri-
kant bij GMTO terecht gekomen om de service-
medewerkers te laten trainen. Dat was nodig
vanwege de snelle technologische ontwikkeling.
De toegepaste dieselmotoren bezitten al ge-
ruime tijd een common rail-inspuitsysteem en
daar kwamen steeds meer (onverklaarbare) sto-

ringen in voor.
Eén zo’n machine met storing werd bij GMTO
aangeboden voor nader onderzoek. Deze ma-
chine kan zich ook over de weg verplaatsen en
daar ging het mis. Soms, na het afremmen,
kwam er een geweldige dieselnok tevoorschijn
waarbij je dacht dat de motor uit elkaar zou val-
len. Dit laatste gebeurde gelukkig niet en de sto-
ring was snel te verhelpen door de motor uit te
zetten en opnieuw te starten. Enige tijd later
kon het zomaar weer gebeuren.

Common rail
van slag

In de fout bij langere rit

Bron: GMTO

Turbodruksignaal

Direct na afremmen,
druk naar 1400 Bar.

De boosdoener: de hogedrukregelklep die een veel
te hoge spanning te verwerken kreeg met alle ge-
volgen van dien.

1. De bovenste lijn is de signaalspanning van het gaspedaal, de middelste de
signaalspanning van de turbodruksensor en de onderste de spanning van de
raildruksensor. Bij punt A, na een korte rit gaat het systeem nog niet in de fout.
Bij punt B, na een langere rit, komt het systeem onder hoge druk te staan.

Duty-cycle in beeld

Bron: GMTO

Berekende duty-cyclesignaal van
de hogedrukregelklep. In nood-
loop naar 20%, dus 1100 Bar.

Na 1 seconde systeem
in noodloop op 20%
duty-cycle

2. Tijdens de laatste fase van de rit staat de duty-cycle op 20% (1100 bar) en
bouwt af tot uiteindelijk 0% tijdens geheel loslaten van het gaspedaal. Na on-
geveer 1 seconde (we staan nog lang niet stil) schiet de duty-cycle in één keer
omhoog naar 20%.

Gaspedaalsignaal. 
Korte rit zonder dat systeem
in de fout gaat.

Langere rit. 
Systeem in de fout.A B

Duty-cyclesignaal van 
de hogedrukregelklep. 
1000 Hz, dus pulsen
zelf niet te zien.
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De servicemedewerkers van het betreffende be-
drijf hadden via de communicatietester al ont-
dekt dat de common rail-druk op het moment
van de storing zeer hoog was en 1100 bar be-
droeg bij stationair draaiende motor. Er waren
ook een aantal defectcodes uitgelezen. Volgens
de servicetechnici zaten er regelmatig foutcodes
in het systeem die naar de raildruk en zijn com-
ponenten verwezen. Uiteindelijk is de hogedruk-
pomp vervangen, maar dat gaf geen verbetering.

Te hoge druk
Aangekomen bij GMTO was het in eerste instan-
tie moeilijk vast te stellen wanneer de storing
optrad. Volgens het betreffende bedrijf kon die
ook optreden als de machine door een flinke
kuil of over een drempel reed. Op een gegeven
moment hadden we het door. Er moest een lang
stuk met maximaal toerental gereden worden,
bij het afremmen op de motor gebeurde het ver-
volgens: een veel te hoge druk.
Figuur 1 geeft drie signalen weer. Het bovenste
signaal is de signaalspanning van het gaspedaal,
het middelste de signaalspanning van de turbo-
druksensor en het onderste signaal de spanning
van de raildruksensor. Duidelijk zichtbaar is
dat, bij punt A, na een korte rit (van 25 tot 35 se-
conden in de onderste balk) het systeem nog
niet in de fout gaat. Bij een rit die langer dan 20
seconden duurde, bij punt B, kwam het systeem
plotseling onder hoge druk te staan. De signaal-
spanning ging in één keer naar 4 Volt, wat een
druk vertegenwoordigt van 1400 bar. Even later
zakt deze druk wel weer, maar komt toch op
1100 bar uit.
De optredende dieselnok wordt veroorzaakt
door een te vroege ontbranding. Dat komt
omdat de brandstof onder zo’n hoge druk wordt
ingespoten. Ook spoot het systeem waarschijn-
lijk te vroeg in, omdat het in storing was ge-
gaan. Er is altijd een koppeling tussen de rail-

druk en de inspuittijd, en de ECU zal altijd bere-
kenen wat de inspuittijd moet zijn bij de betref-
fende gemeten raildruk. Als dat niet het geval
zou zijn, dan hadden we in dit geval een motor
gehad die op hol was geslagen omdat er te veel
brandstof werd ingespoten. Maar de ECU re-
gelde keurig de hoeveelheid brandstof af om de
motor stationair te laten draaien.

Meten aan regelklep
De druk in het systeem wordt geregeld door de
regelklep die zich, in dit geval, achterop de
Bosch-pomp bevindt. Deze manier van regelen is
anders dan gebruikelijk, want er stond een vaste
massa op de ene zijde van de klepspoel en een
pulserende plus-spanning op de andere zijde
van de spoel. Normaal treffen we een massa-
schakelend systeem aan waarbij de plus vast
aanwezig is en de massa pulserend. Maar goed,
dit werkt natuurlijk ook.
We gingen weer rijden met de scope aangeslo-
ten op deze regelklep. Tevens hadden we de
duty-cycle (aan/uit-verhouding) berekening in
de scope aangezet, zodat we de waarden van
deze pulsbreedteregeling (ook wel PWM ge-
noemd) direct konden aflezen in een grafiek. In
figuur 2 is te zien dat tijdens de laatste fase van
de rit de duty-cycle op 20% staat (1100 bar) en af-
bouwt tot uiteindelijk 0% tijdens geheel loslaten
van het gaspedaal. Na ongeveer 1 seconde (we
staan nog lang niet stil) schiet de duty-cycle in
één keer omhoog naar 20% en dat was ook de
waarde die we vonden bij volgas, dus 1100 bar.
Metend op deze klep ontdekten we dat de zoge-
naamde duty-cycle tijdens stationair toerental,
korter dan normaal was. In figuur 3 is te zien
dat deze duty-cycle tijdens het afremmen op on-
geveer 3% staat (middelste signaal). Het onderste
signaal is van de gaspedaalsensor en het boven-
ste de duty-cyclesturing op de klep. Uiteindelijk
komt de duty-cycle op 7% tijdens stationair

draaien. Dus de hele regeling bevindt zich tus-
sen 7% en 22% wat we erg laag vonden. Normaal
wordt een dergelijke klep tussen de 35% en 65%
aangestuurd. Maar goed, het systeem kon wel
goed functioneren en heeft in de voorgaande
periode ook goed gewerkt dus…
We hebben toch nog even een andere machine
gemeten en ook deze bleek een zelfde regelbe-
reik te bezitten. Een andere bijzonderheid was
de spanning in de ECU. Met behulp van de com-
municatietester zagen we dat de ECU-spanning
14 Volt bedroeg terwijl de boordspanning 28
Volt was.

Verhoogde boordspanning
Uit navraag bij de fabrikant bleek het volgende:
De dieselmotor bleek met een 12 Volt uitrusting
te zijn geleverd, dus inspuitsysteem, dynamo,
starter en diverse sensoren. Door omstandighe-

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 autobedrijven bij
lastige defecten uit de brand. Deze ‘prak-
tijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor u
bijzonder leerzaam.

Probleem bij stationair draaien

Bron: GMTO

Duty-cyclewaarde zeer laag tijdens 
opvangen stationair toerental (3,6%).
Komt uit op 7% bij stationair draaien. 

Berekende  
Duty-cyclesignaal.

3. Tijdens afremmen staat de duty-cycle op ongeveer 3% (middelste signaal).
Het onderste signaal is van de gaspedaalsensor en het bovenste de duty-
cyclesturing op de klep. Uiteindelijk komt de duty-cycle op 7% tijdens statio-
nair draaien. Dat is opvallend laag.

Geslaagde modificatie

Bron: GMTO

Duty-cyclesturing komt bij montage
van weerstand na 5 sec. normaal op.

Gaspedaalsignaal.

Berekende duty-
cyclesignaal. Oplo-
pend naar 20% bij
stationair draaien.

4. Het resultaat na de modificatie. Het bovenste signaal is de duty-cyclestu-
ring, het middelste de berekende duty-cycle, en het onderste het gaspedaal-
signaal. Tijdens het afremmen daalt de duty-cyclesturing naar 0% en loopt
weer op naar 20% bij stationair toerental.

Gaspedaalsignaal. 
Hier in ‘gas-los-stand’.
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den is de motor omgezet naar 24 Volt, maar het
inspuitsysteem werd niet aangepast. Volgens de
motorenfabrikant kon dat ook omdat er in de
ECU een spanningsstabilisator aanwezig is die
de spanning terug brengt naar 14 Volt. Vandaar
de uitgelezen spanning van 14 Volt bij de ECU.
Verder navragend kwamen we tot de conclusie
dat de regelklep op de pomp niet vervangen
werd en dus nog een 12 Volt regelklep was, en
we meten een 28 Volt sturing. De pulssturing
op de klep ging dus niet via de 14 Volt span-
ningsstabilisator. Toen viel het kwartje.

Praktische oplossing
Een te lage duty-cyclesturing en een noodloop-
situatie op 20% sturing waren inderdaad de ge-
volgen van deze verandering. De regelklep
stond gewoon op een te hoge spanning te wer-
ken. Een spanning van 28 Volt in plaats van 14
Volt op deze klep geeft een dubbele stroom en
dus ook een dubbele activiteit. Het gevolg hier-
van is dat de duty-cycle wel erg kort moet zijn
om hetzelfde regelresultaat (druk) te verkrij-
gen. Zo is te zien dat systemen zich kunnen

aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Bij navraag was niet te ontdekken dat een zelfde
regelklep ook in 24 Volt uitvoering te krijgen
was, dus moesten we een andere oplossing be-
denken. De meest simpele oplossing is het mon-
teren van een doorschakelweerstand in de
regelklepbedrading. We konden met de weer-
standswaarden exact bepalen waar we het regel-
gebied wilden hebben en uiteindelijk vonden
we een geschikt regelgebied van tussen de 20%
en 55% (250-1100 bar). Na enig experimenteren
kwamen we uit op een weerstand van 5 Ohm
met een vermogen van 25 Watt.
In figuur 4 is het resultaat te zien van de modi-
ficatie. Het bovenste signaal is de duty-cyclestu-
ring, het middelste de berekende duty-cycle in
een lijn uitgezet, en het onderste het gaspedaal-
signaal. Tijdens het afremmen daalt de duty-
cyclesturing naar 0% en stijgt weer naar 20% bij
stationair toerental.

Euvel opgelost!
Er bleken redelijk veel van deze machines te
zijn gefabriceerd, maar tegenwoordig voorzien

van een 24 Volt motorinstallatie. Dat de oudere
types niet allemaal deze klachten vertoonden is
ons een raadsel. Misschien is er in de loop der
tijd een afwijking in het systeem ontstaan,
zodat uiteindelijk deze machine in de fout ging.
Tevens vernamen we dat de betreffende regel-
kleppen regelmatig vervangen moesten worden
omdat de spoel defect was geraakt. Logisch, als
ze op een dubbele spanning staan. Waarom die
hoge druk bij stationair toerental? Het systeem
ging in de fout en nam een noodloopdruk aan
die gelijk stond met 20% duty-cycle, dus in de
oude situatie 1100 bar in plaats van ongeveer
een geschatte druk van 250 bar in de nieuwe si-
tuatie. Al met al een interessante storing. �
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