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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Optrekken met grote knallen

Een Volkswagen Golf haalt bij lange na zijn vermogen

niet, houdt in tijdens het optrekken, en knalt daarbij

flink in de uitlaat. Er wordt een groot assortiment aan

onderdelen vernieuwd, van turbo tot ontstekingsmo-

duul, maar zonder resultaat. Tijd voor een diepgaand 

onderzoek in de werkplaats van GMTO.

Bij de Golf 4 met 109 kW AGU-motor en Motro-
nic 3.8.3. motormanagement, waren al veel
componenten vervangen waaronder de turbo,
ECU, luchtmassameter, ontstekingsmoduul en
turbodrukregelklep. Veel aanwijzingen voerden
inderdaad naar de turbo(druk) of luchtmassa-
meter.
Toen we bij GMTO aan de Golf begonnen, heb-
ben we eerst het vermogen gemeten met be-
hulp van onze nieuwe vermogen-meetsensor
GSM200. Hieruit concludeerden we dat het ver-
mogen inderdaad veel te laag was en niet boven
de 68 kW uit kwam. Tevens was het optrekken
met deze auto een hel, omdat de motor elke
halve seconde sterk inhield en daarbij grote
ontbrandingen in de uitlaat gaf.

In figuur 1 is dit probleem in de vermogens-
kromme duidelijk zichtbaar. Het vermogen va-
rieerde sterk en de snelheid kwam na 15 secon-
den optrekken uiteindelijk op 80 km/h uit. Niet
veel soeps dus. Deze auto was bewust met deze
klacht aangekocht en het autobedrijf zou deze
storing wel ‘even’ oplossen. Wat tegenviel was
dat er geen foutcodes aanwezig waren en dus
geheel op eigen inzicht diagnose gesteld moest
worden. We zijn met goede moed aan dit pro-
bleem begonnen maar zijn wel, in eerste in-
stantie, geheel de verkeerde weg ingeslagen.

Signaal luchtmassameter
Na deze bevindingen hebben we het signaal van
de luchtmassameter in combinatie met het in-

jectorsignaal zichtbaar gemaakt op de scope. In
figuur 2 is te zien dat, tijdens het inhouden, er
veranderingen plaatsvinden in zowel het lucht-
massameter- als het injectorsignaal. Vreemd
was dat het signaal van de luchtmassameter
zeer grote variaties naar boven vertoonde. Te-
vens ging op datzelfde moment de injectoraan-
sturing de mist in. Tijdens deze hoge pieken
kwam het luchtmassametersignaal zelfs boven
de 6 Volt uit. Normaal zal een dergelijk signaal
niet hoger komen dan 4,5 Volt dus dit was even

Explosieve Golf

Luchtmassameter

Turbodrukregelklep

Gezien de aard van de storing waren direct de turbo
(druk)- en luchtmassameter verdacht. Hier ziet u de
componenten onder de motorkap van de Golf.

Turbo-ontlastklep

Vermogen blijft achter
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Snelheid in km/uur

Maximaal vermogen veel te laag
en zeer schoksgewijs verloop

Vermogen in kW

1. De vermogensmeting laat grote variaties in de vermogensafgifte zien en de
snelheid van de auto loopt erg traag op.

Signaal luchtmassameter schiet omhoog

Bron: GMTO

Zeer snel oplopend luchtmassameter-
signaal tot boven de 6 Volt

Lange openingstijd
injectoren

2. Tijdens het inhouden varieert het signaal van de luchtmassameter sterk en
de injectoren staan te lang open waardoor de motor te veel benzine krijgt.
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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.

schrikken. Het injectorsignaal vertoonde op
dat moment een langere openingstijd en dus
kreeg de motor te veel benzine. Wel constateer-
den we dat de hoge spanningspieken in de
luchtmassameter dezelfde frequentie vertoon-
den als de klappen in de uitlaat.

Meting van de turbodruk
Een volgende meting werd gedaan op een drie-
tal componenten. Met kanaal 1 werd de turbo-
druk gemeten, kanaal 2 werd aangesloten op
de turbodruk-regelklep en kanaal 3 op de
luchtmassameter. Nu kom je normaal gespro-
ken twee problemen tegen bij deze meting, bij
gebruik van een normale scope. Ten eerste: dit
motormanagement bezit geen eigen turbo-
druksensor en om de druk te meten moest er
een apart drukmeetsysteem worden aange-
bracht. Met behulp van de APS160 zijn we in
staat om inlaatspruitstukvacuüm en turbo-
drukken van 0 tot 260 kPa (2,6 Bar absolute
druk) te meten. Ten tweede: deze turbodruk-
regelklep wordt met een duty-cycle aange-
stuurd en deze pulsen zijn, normaal, moeilijk
op een scope te volgen. Met een speciale func-
tie in de ATS 5004D scope zijn deze signalen
naar een lijn om te zetten en dus duidelijk mee
te nemen in een diagnose.
Deze 0-100% lijn is dus de derde lijn die in fi-
guur 3 zichtbaar is. Duidelijk is te zien dat de
duty-cycle op de turbodrukregelklep vrij snel
naar 100% aansturing gaat. Dat wil zeggen dat
het systeem de turbodruk omhoog wil hebben,
terwijl de turbodruk maar zeer geleidelijk op-
loopt. Daarnaast blijft de spanning vanuit de
luchtmassameter eigenlijk te laag naar ons in-
zicht. Omdat dit systeem geen turbodruksen-

sor bezit moet dit systeem zijn turbodruk re-
gelen aan de hand van het luchtmassameter-
signaal. Dus bij een te laag signaal, moet de
turbodruk omhoog om een hogere luchtstroom
te krijgen. Dat is ook te zien aan de duty-cycle
op de turbodrukregelklep, want die is in deze
periode maximaal.

Knallen met gevolgen
Ook is in figuur 3 te zien dat op een gegeven
moment het signaal van de luchtmassameter
ineens omhoog schiet. Een vreemde gewaar-
wording, want wat veroorzaakt nu deze plotse-
linge luchtstroomverhoging waarbij het
signaal zelfs de maximale waarde overstijgt?
Even later reageert de ECU hierop door de tur-
bodrukregelklep deels te sluiten (duty-cycle
daalt even naar 70% aansturing). Maar na dit
punt wordt het een puinhoop waarbij de turbo-
druk daalt en het luchtmassametersignaal sterk
varieert en ook zakt.
Na enig nadenken kunnen we alleen de ploffen
in de uitlaat de schuld geven van de hoge span-
ningspiek in het luchtmassametersignaal (ster-
ke luchtstromingsvariaties).

Regeling turbodruk
Nu vraagt deze turbodrukregeling enige uitleg.
Het systeem bezit een turbodrukregelklep maar
van een bijzondere soort. Als er geen aanstu-
ring op deze klep plaatsvindt dan heeft deze
een basis doorstroming en zal de turbodruk
niet hoger uitkomen dan 125 kPa (1,25 bar ab-
soluut). Als deze klep opent wordt de druk van
de waste-gate naar nul gebracht en loopt de
druk in het inlaatsysteem op.
Tijdens het meten hebben we een keer gezien

dat deze regeling niet klopte (druk op waste-
gate en bijbehorende duty-cycle) en hebben be-
sloten deze klep nogmaals te vervangen en
daarna is dit euvel niet meer voorgekomen.
Maar het echte probleem was er nog niet mee
opgelost. Op de foto is deze turbodrukregelklep
te zien.

Problemen met brandstofdruk
We dachten, als de luchtmassameter een on-
derdeel is van het storingspatroon dan kunnen
we deze sensor even loskoppelen en zien wat er
dan gebeurt. Normaal gaat een systeem in
noodloop en neemt een vervangende waarde
aan. Wat bleek: de motor vertoonde dezelfde
problemen (inhouden en klappen in de uitlaat).

Keurige drukopbouw

Bron: GMTO

Mooie duty-cycle regeling van 70%

Turbodruk loopt op 
naar 180 kPa om daarna 
te zakken tot 150 kPa

4. Na het vervangen van de brandstofpomp zien we voorbeeldige signalen bij
de turbodrukregelklep en luchtmassameter. De turbodruk loopt nu wel snel op.

Luchtmassameter blijft
onder de 5 Volt

Turbodruk loopt traag op

Bron: GMTO

Na explosie,
 systeem in de war

Turbodruk hier zeker niet
naar de maximale waarde

Duty-cycle naar maximaal

3. Op kanaal 1 wordt de turbodruk gevolgd, op kanaal 2 de turbodrukregel-
klep en op kanaal 3 de luchtmassameter. Terwijl de duty-cycle op de turbodruk-
regelklep snel naar 100% aansturing gaat, loopt de turbodruk zeer traag op.
Het signaal van de luchtmassameter is aanvankelijk aan de lage kant en schiet
plotseling (na de explosies in de uitlaat) omhoog.
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Daarmee werd duidelijk dat we waarschijnlijk
op de verkeerde weg zaten.
Uiteindelijk zijn we bij de basis begonnen (wat
we normaal wel doen maar nu even waren ver-
geten) door brandstofdruk, compressie en ont-
steking te meten. En ja hoor, wat bleek: bij
stationair draaiende motor was de benzine-
druk mooi 250 kPa (2,5 Bar) maar bij losgeno-
men vacuümslang van de brandstofdrukrege-
laar liep de druk op naar 270 kPa. Dat moet
normaal gesproken 300 kPa zijn. Daarna heb-
ben we nog de retourslang dichtgedrukt en
dan moet de druk oplopen tot minstens 600
kPa, maar deze bleef op 270 kPa hangen. Uit-
eindelijk bleek de brandstofpomp de kwade ge-
nius te zijn. Na vervanging van de pomp waren
er geen problemen meer.
In figuur 4 zijn de signalen van de turbodruk
en luchtmassameter te zien na het vervangen
van de brandstofpomp. Mooie drukopbouw,
keurig luchtmassametersignaal en een goede
duty-cycle sturing van 70%.

Begin bij het
begin
We hebben weer veel
geleerd van deze
auto, maar het be-
langrijkste is toch
weer: begin bij het
begin en sla geen
zaken over. De klap-
pen in de uitlaat zijn
waarschijnlijk veroor-
zaakt door een te arm
mengsel en door de
opleving van het
luchtmassameter-
signaal werden de in-
jectoren een moment
langer aangestuurd en ging de motor weer
even door. Tot slot hebben we nog een vermo-
genstest gedaan en toen kwam de motor op
een respectabele 108 kW (zie vermogensgra-
fiek in figuur 5). �
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Presteert weer zoals het hoort

Bron: GMTO

Vermogen goed Maximale vermogen

5. Een nieuwe vermogensmeting geeft aan dat het probleem is opgelost. 
De motor levert 108 kW, slechts 1 kW onder de fabrieksopgave!

Overschakelen naar
2e versnelling
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