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Even opfrissen: Wat is ook al weer ‘misfire’?
Meestal is een arm mengsel de boosdoener,
maar ook een te rijk mengsel kan voor overslaan
zorgen. Een arm mengsel kan onder andere het
gevolg zijn van: vacuümlekkage, injectorwer-
king, belastingsensoren en brandstofdruk.
Het autobedrijf dat de Toyota MR2 onderhanden
had, heeft in eerste instantie diverse onderdelen
uitgewisseld. Zo werd de bobine
van een andere cilinder naar cilin-
der 4 overgezet (deze Toyota heeft
per cilinder een bobine). Het pro-
bleem bleef bij dezelfde cilinder
aanwezig, dus werd ook de injector
van een andere cilinder gewisseld.
Ook nu was het probleem niet weg.
Men kon er geen touw meer aan
vastknopen en besloot de auto naar
GMTO te brengen voor nadere in-
spectie.

Compressietest met scope
Het beste is in deze gevallen weer
van voren af aan te beginnen met
meten en onderzoeken. De motor
liep inmiddels continu slecht en
één of meerdere cilinders moest
dit probleem veroorzaken. Met de
GMTO-scope werd eerst een com-
pressiemeting uitgevoerd. Het re-
sultaat dat in figuur 1 staat afge-
beeld geeft aan dat deze motor niet

Toyota met haperende cilinder

De motor van een Toyota MR2 gaat steeds slechter lo-

pen. Gelukkig beschikt het autobedrijf over een diagno-

setester. Deze leest de foutcode P0304 uit, wat duidt op

misfire bij de vierde cilinder. Maar het wisselen van bo-

bine en injector blijkt niet te helpen. Wat nu? Tijd voor

technisch onderzoek bij GMTO.

helemaal 100% was, maar dat de compressiever-
schillen toch ook niet dusdanig groot waren dat
het dergelijke problemen kon veroorzaken.
Mengselproblemen kunnen meestal ook heel
goed aan de hand van de lambdasensor geme-
ten worden. Het bijzondere aan het elektronisch
regelsysteem is dat de viercilinder motor eigen-
lijk twee tweecilinder motoren zijn als je kijkt

naar de combinatie van injectoren en lambda-
sensoren. Deze motor bezit namelijk twee lamb-
dasensoren waarbij één sensor de mengselsamen-
stelling regelt van cilinder 1 en 4 en de andere
lambdasensor het mengsel van cilinder 2 en 3.

Twee lambdasensoren
Beide lambdasensoren werden gemeten en di-
rect viel op dat de verbranding van cilinder 1 of
4, of beide, niet in orde was. In figuur 2 is te
zien dat het bovenste scopebeeld (van cilinder 1
en 4) een zeer snelle fluctuatie op het lambda-
signaal vertoont. In het onderste scopebeeld is
de lambdasensor te zien die de mengselsamen-
stelling regelt van cilinder 2 en 3. Het lambda-
signaal van de cilinders 2 en 3 ziet er goed uit,
maar dat van de cilinders 1 en 4 absoluut niet.
Wat is hier aan de hand: door ‘misfire’ in een ci-
linder wordt de zuurstof niet of gedeeltelijk ver-
brand waardoor telkens een zuurstofstoot langs
de betreffende lambdasensor stroomt. Zuurstof

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.

Compressie in beeld
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Geen noemens-
waardige variaties
in relatieve
 compressietest

Lambdasensoren vergeleken
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In de ‘rijk-periode’ telkens
zuurstofstoten (0V) langs
deze lambdasensor (cil. 1-4)

Signaal van een goed wer-
kende cilinderbank (cil. 2-3)

1. Een Compressiemeting met de scope
laat geen grote afwijkingen tussen de
cilinders zien, te klein om het geconsta-
teerde probleem te veroorzaken.

2. De Toyota-motor beschikt over twee lambdasensoren. Het bovenste beeld is
het lambdasignaal behorend bij cilinder 1 en 4. Het onderste scopebeeld laat
het lambdasignaal van cilinder 2 en 3 zien. Het lambdasignaal van de cilinders
2 en 3 ziet er goed uit, maar dat van de cilinders 1 en 4 absoluut niet.

Inspuiting
van slag
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langs een lambdasensor betekent een afgegeven
spanning van 0 Volt. Duidelijk is te zien dat con-
tinu de sensorspanning kortstondig daalt als de
betreffende cilinders (1-4) zich in de ‘rijke’ peri-
ode bevinden (lambdasensor 0,8 Volt). Elke cilin-
derslag, met de slechte ontbranding, heeft een
daling van het lambdasignaal tot gevolg. Dit was
in ieder geval een goed (meet) begin in de aan-
loop naar de oplossing.

Injectoren meten
Na diverse zaken, zoals lekkage en andere alge-
mene controles te hebben uitgevoerd werd het
signaal van injector 4 gemeten (stroom- en span-
ningsmeting). Niets vreemds aan te zien. Bij diag-
nosemetingen zoals op injectoren gebruiken we
altijd twee metingen waarbij de spanning op de
min-zijde van de injector en de stroom door
deze injector gemeten wordt. Toch wilden we
ook de openingstijden van de andere injectoren
weten en alle injectoren werden, één voor één,
op de scope aangesloten. Daar viel direct iets
vreemds op. Het beeld van cilinder 1 week sterk
af van de andere injectoren.
In figuur 3 en 4 zijn duidelijk de verschillen te
zien bij een uitvergroting van de injectorsigna-
len. Figuur 4 toont een afwijkend injectorbeeld
(cilinder 1) en figuur 3 geeft het signaal van wat
op de andere drie injectoren werd gemeten.
Wat is er mis met het signaal van injector 1? Ei-
genlijk zijn er drie afwijkingen te zien:
1. De stroom die door injector 1 loopt vertoont
tijdens het inschakelmoment een zeer snelle
stroomsprong van ongeveer 0,25 A. Dit stroom-
gedrag is bij een spoel onmogelijk omdat een

spoel altijd een curve vertoont die vanuit 0 A be-
gint en gestaag oploopt tot de maximale stroom-
sterkte (in figuur 3 is het juiste gedrag te zien).
2. Een te lage inductiepuls aan het einde van de
injectietijd. Deze inductiepuls ligt meestal in de
buurt van de 80 Volt en bij deze injector is te
zien dat net de 40 Volt wordt gehaald. In figuur
3 (goede injector) is de inductiepuls afgekapt op
40 Volt maar dat komt omdat de scopeschaal
niet hoger was ingesteld. Te zien is dat op het
moment van deze 40 Volt de inductiepuls nog
zeer breed is en dat betekent dat de puls veel
hoger is geweest dan afgebeeld.
3. Een veel te lange sluittijd van injector 1. De
sluittijd van een klep (in dit geval een injector)
is te zien aan het hobbeltje in het scopebeeld
achter de inductiepuls. Bij deze injector is de
sluittijd ruim het dubbele van een goed wer-
kende injector (1,34 msec tegenover 0,65 msec
normaal). Genoeg aanleiding om dit signaal af
te keuren.

Op verkeerde been
Een te snelle stroomtoename en een te lage in-
ductiespanning kan het gevolg zijn van een
weerstand die zich over de injectoraansluitin-
gen bevindt. Deze weerstand veroorzaakt ook
dat de inductiepuls-energie zich, terug, op de
injector stort (een stroomkring via deze weer-
stand en de spoel) en de stroom in de injector
zelf langer laat lopen en dus de injector langer
open blijft staan. Normaal heeft de inductiepuls
totaal geen invloed op het openen en sluiten
van de injector. In de stroomtoename (openings-
fase) is tevens te zien wanneer de injector open
gaat op het moment waarop de stroomtoename
even dipt.
Als je de beide beelden over elkaar heen legt zie
je dat de slecht werkende injector eigenlijk lan-
ger open blijft staan dan de goed werkende in-
jector. Als dat zo is wordt er in cilinder 1 meer
brandstof gespoten dan in cilinder 4. De ECU
reageert door de openingstijd van beide injecto-
ren (1 en 4 zijn één groep door de betreffende
lambdasensor) te verkleinen om een goed wer-
kende cilinderbank te krijgen. Dit lukt dus niet,
want de hoeveelheid brandstof in cilinder 4
(goede injector) wordt daardoor te kort waar-
door deze cilinder over begint te slaan (arm
mengsel). De ECU detecteert het overslaan van
cilinder 4 aan de hand van het krukas-sensorsig-
naal en keurt deze cilinder dus af. Zie hier: Het
diagnoseprobleem is geboren en de garage heeft
zich volledig geconcentreerd op cilinder 4 ter-
wijl cilinder 1 het probleem was.

Proef op de som
Om er van overtuigd te zijn dat het probleem
zich in injector 1 bevindt hebben we de stekkers
van cilinder 2 en 1 omgedraaid (zie foto 5). Het
afwijkende scopebeeld wat betreft stroom en
spanning bleef bij cilinder 1 aanwezig (dus ook

Goed functionerende injector

Bron: GMTO

Correcte stroomop-
bouw. Vanaf nul naar
ongeveer 0,8 A 

Injector sluit daadwerkelijk
(mechanisch)

Injector opent daadwerkelijk
(mechanisch)

Afwijkend injectorbeeld

Bron: GMTO

Vreemde stroomsprong
van 0,25 A

Injector sluit mechanisch veel later
dan een goed werkende injector

Injector-sluittijd gemeten

3. Om de injectoren op juiste werking te controleren meten we de spanning
op de min-zijde van de injector en de stroom door de injector. Met deze injec-
tor is niets aan de hand.

4. Bij cilinder 1 treffen we een afwijkend injectorbeeld aan. De stroom die
door injector 1 loopt vertoont tijdens het inschakelmoment een zeer snelle
stroomsprong van ongeveer 0,25 A. Verder zien we een te lage inductiepuls
aan het einde van de injectietijd en een veel te lange sluittijd.

5. Om overtuigd te zijn dat het probleem zich in 
injector 1 bevindt, hebben we de stekkers van
cilin-der 2 en 1 even omgedraaid. Het afwijkende
scopebeeld bleef bij cilinder 1 aanwezig. Er was
dus geen probleem in de ECU.

Injector cilinder
2 krijgt sturing
van cilinder 1

Injector cilinder 1 krijgt sturing
van cilinder 2. De afwijking bleef
bij dezelfde cilinder
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geen probleem in de ECU). Nu zal men zeggen
dat je de draden van een dergelijk sequentieel
inspuitsysteem niet kan omdraaien. Maar een
injector eventjes op een ander moment te laten
inspuiten kan geen kwaad. Bij vroegere syste-
men werden alle injectoren gelijktijdig aange-
stuurd en zo’n motor liep toch ook goed. Wel
wordt hierbij de lambdaregeling verstoord.
Om de proef op de som te nemen hebben we de
injectoren 1 en 2 met elkaar gewisseld zodat de
slechte injector in de andere cilinderbank te-
recht kwam. Wat bleek: De signalen van de
lambdasensoren draaiden om en het signaal
van cilinder 2-3 werd nu zeer slecht. Het bewijs
was geleverd (zie figuur 6).
Waarschijnlijk zijn er een aantal windingen
van deze injector kortgesloten waardoor zich
een weerstandscomponent heeft gevormd in
het injectorcircuit (verklaring van de stroomim-
puls 0,25 A). De weerstand van de slechte injec-
tor bedroeg 14 Ohm en dat was 2 Ohm lager
dan de rest.

Meten met verstand
Diagnose stellen is niet eenvoudig. Als een uit-
leesapparaat je de verkeerde kant op stuurt om-
dat de ontwerpers van de software een foutje
hebben gemaakt, kan het zelfs zeer lastig wor-

den. Exact meten en
een goed inzicht in de
systemen en compo-
nenten blijft zeer be-
langrijk. Het trainen
van de monteurs met
een hoog praktijkge-
halte (zelf de storin-
gen zoeken) en met de
juiste scope-appara-
tuur is zo belangrijk.
Bij alle andere leerme-
thodes zal uw klant
alleen maar de verlie-
zer zijn. Het wisselen
van componenten om
zo achter de oorzaak
van de storing te
komen blijft altijd ris-
kant. In dit geval
waren er geen onder-
delen van cilinder 1
gewisseld en dus had
er ook geen verande-
ring plaatsgevonden.
De betreffende injector is bij het autobedrijf ge-
wisseld en een goed lopende motor was het re-
sultaat. �
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Fout gevonden!

Bron: GMTO

Na omwisselen injectoren 1 en 2
ging het probleem mee naar de
andere cilinderbank

6. Om de proef op de som te nemen hebben we de injectoren 1 en 2 met
 elkaar gewisseld, zodat de slechte injector in de andere cilinderbank terecht
kwam. De signalen van de lambdasensoren draaiden om en het signaal van
 cilinder 2-3 werd nu zeer slecht.
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