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ONDERDELEN
Het elektronische gasklephuis in de werkplaats

Hall-sensor vervangt haperende potentiometers

De moderne auto laat de bediening van de gas-
klep niet meer alleen aan de bestuurder over.
Het milieu, de driveability, de traction control,
het stabiliteitssysteem en de adaptieve cruise
control grijpen in buiten de bestuurder om. Bo-
vendien houden autofabrikanten niet van bedie-
ningskabels. Die zijn maar lastig in de assembla-
ge. En dus is daar het elektronisch gasklephuis.
Het elektronische deel daarvan bestaat in de re-
gel uit een gelijkstroommotortje dat de gasklep-
as verdraait en een gaskleppositiesensor, die de
exacte positie van de gasklep doorgeeft aan het
motormanagement.
Als het misgaat is meestal niet het motortje ver-
antwoordelijk. Dat wordt aangestuurd door een
blokgolf. Neemt de dutycycle van het signaal
(dat is het percentage van de tijd dat het voltage
hoog is) toe, dan gaat de gasklep verder open.
Veel vaker geeft de gaskleppositiesensor proble-
men. Tot 2005 was die gaskleppositiesensor
meestal een zogenaamde koolstofsensor. In au-
to’s van latere datum zien we vooral Hall-senso-
ren. De autofabrikanten hadden een goede
reden voor die overstap. De levensduur van de
koolstofsensor laat namelijk te wensen over, ter-
wijl de Hall-sensor niet mechanisch slijt.
Kortom, met de overstap was het probleem van
de versleten gaskleppositiesensor opgelost. Al-
thans, voor de eerste montage. De werkplaats
ziet de komende jaren nog heel wat elektroni-
sche gasklephuizen met defecte koolstofpositie-
sensor voorbij komen.

Hoe werkt de gaskleppositiesensor
Alle reden dus om na te gaan hoe die gaskleppo-
sitiesensor werkt en wat er precies aan kapot
gaat. In deze sensoren verdraait de gasklepas
twee potentiometers. De weerstandswaarde van
zo’n potentiometer bepaalt de outputwaarde van
de gaskleppositiesensor. Meestal geeft de laagste
weerstand 4,5 V en de hoogste 0,5 V. Zo verraadt
deze outputwaarde de stand van de gasklep: 
0,5 V is helemaal dicht, 4,5 V is helemaal open.

De tweede potentiometer is een veiligheidsvoor-
ziening. Bij sommige toepassingen geeft de twee-
de potentiometer de tegengestelde waarde (4,5 V
is helemaal dicht, 0,5 V is helemaal open). Bij an-
dere typen geeft de tweede potentiometer dezelf-
de output als de eerste. In beide gevallen geeft
hij het motormanagement een controlesignaal.
Komt dat niet overeen met de waarde die het
motormanagement op basis van de output van
de eerste potentiometer verwacht, dan gaat de
motor in noodloop. Dat voorkomt op hol slaan.

In noodloop
Zo’n potentiometer bestaat uit een koolstofbaan
en een metaalbaan. Twee sleepcontacten vor-
men de verbinding tussen beiden. Verdraaiing
van de gasklepas verandert de positie van de

1= Eindkap
2= Film met koolstof- en metaal-

baan. Ligt opgerold in eindkap.
3= Veer. De gasklepas verdraait de

vingers van het sleepcontact
over de koolstof- en metaal-
banen tegen de veerdruk in.

4= Gasklephuis
5= Gasklepas met gelijkstroom-

motor
6= Gasklep
7= Eigen ECU

Elektronisch gasklephuis met 
koolstof-gaskleppositiesensor van

Volvo. De vingers of harkjes zijn
niet zichtbaar, de stripjes met 

koolstofbaan (2) wel.
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Film met koolstof- en metaal-
baan op de lichtbak. In de meest gebruikte gas-
kleppositie is het opgedampte materiaal zo ver af-
gesleten dat het licht er doorheen valt.

De BMW 7 van 1988 was de eerste auto met 

een elektronische verbinding tussen  gaspedaal en gas-

klep. Inmiddels is zo’n ‘drive-by-wire’ gaspedaal volko-

men normaal. Voordeel: kabelbreuk behoort tot het

verleden. Nadeel: de moderne elektronische verbinding

laat het vaker afweten dan de ouderwetse mechanische.

AMT bespreekt oorzaak en oplossingen.

Elektronische gaskabel
in noodloop
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Problemen met gaskleppositie-
sensor oplossen én voorkomen

Zo is het bedoeld. De positie van de sleepcontac-
ten bepaalt de weerstand van de potentiometer en
daarmee het outputvoltage van de gaskleppositie-
sensor. Maar wat nu als de koolstofbaan is wegge-
sleten?

Behalve slijtage van koolstofbanen kan ook
vervuiling van gasklep en huis voor proble-
men zorgen. Die vervuiling immers vermin-
dert de doorstroming. Bovendien kan de klep
gaan kleven. Schoonmaken is dan belangrijk,
maar niet zonder risico’s. Allereerst mag het
reinigingsmiddel de keerringen en de kool-
stofbanen niet aantasten. Daarom is benzine
een geschikt schoonmaakmiddel. Bovendien
is na reiniging de doorstroming anders. Bij
sommige typen levert dat een foutmelding
op. Het gasklephuis moet dan opnieuw inge-
leerd worden met de diagnosetester. De eer-
ste elektronische gasklephuizen van Volks-
wagen kunnen maar een beperkt aantal ke-
ren worden ingeleerd. Komen de gaskleppo-
sitiewaarden daarna opnieuw buiten het
normale bereik dan gaat het niet meer.
Andere typen leren zelf in. Na het afzetten
van de motor gaat de gasklep even helemaal
open en weer dicht. Dat geeft het motorma-

nagement de kans de uiterste waarden van
de gaskleppositiesensor te vergelijken. Wij-
ken ze meer dan 3% af van de verwachte
waarden dan volgt een foutmelding.

Geen magneet bij Hall-sensoren
Ten slotte drie waarschuwingen bij onder-
houd of diagnose aan elektronische gasklep-
huizen met Hall-gaskleppositiesensor.
1. Hall-sensoren zijn na productie gekali-

breerd. Daarbij is de magneet precies in de
goede positie gezet voor de nul-waarde.
Een verzegelde bevestigingsbout zorgt dat
dit zo blijft. Draai die bout niet los!

2. Houd geen sterke magneet in de buurt van
een Hall-sensor. De motor kan erdoor in
noodloop gaan.

3. Hetzelfde gebeurt als bij reinigen de gas-
klep even wordt ingeduwd terwijl het con-
tact aan staat. Reinig alleen met het con-
tact af! �

ACtronics Hall-sensor voor het Volvo-gasklephuis.
De sensor slijt niet en werkt nauwkeuriger dan de
koolstofgaskleppositiesensor. Daarom is een twee-
de sensor overbodig en blijft de eindkap aan de
motorkant van de gasklepas leeg.

Moderne oplossing. De gasklepas verdraait geen
sleepcontacten meer, maar een magneet. En die
magneet draait niet over koolstof- en metaalbanen,
maar om een chip. Die chip geeft een voltage af dat
afhankelijk is van de positie van de magneet.

tie. Dat wil zeggen: zonder contact en zonder
slijtage. Heel mooi, maar hoe nu verder met de
auto’s van voor 2005?
ACtronics reviseert al enkele jaren elektronische
gasklephuizen van onder meer Mitsubishi, Volks-
wagen én Volvo. Het belangrijkste aspect van
zo’n revisie is de vervanging van de beide gas-
kleppositiepotentiometers door een Hall-sensor.
Blijkbaar werkt dat goed. Inmiddels tonen meer-
dere autofabrikanten belangstelling om de gere-
viseerde gasklephuizen van ACtronics in hun
productlijn voor de aftermarket op te nemen. �

Erwin den Hoed

Metaalbaan Sleepcontacten

Koolstofbaan
1000 Ω

Output 5 V
100 Ω 100 Ω 100 Ω 100 Ω 100 Ω 100 Ω 100 Ω 100 Ω 100 Ω 100 Ω

sleepcontacten en daarmee de lengte van de
koolweerstand. De sleepcontacten bestaan ieder
uit vier verenstalen vingers. Wie die vingers
goed bekijkt ziet dat het eigenlijk meer harkjes
zijn dan vingers. De blokgolf waarmee het gas-
klepverdraaiingsmotortje wordt aangestuurd
zorgt voor een trilling in die harkjes. Al trillend
schrapen ze bij iedere verdraaiing van de gas-
klepas over hun baan. Op veel voorkomende gas-
klepposities schrapen ze meer koolstof weg dan
op andere. Zo verandert de weerstand van delen
van de koolstofbaan en daarmee de output-
waarde. De werkelijke gasklepstand gaat afwij-
ken van de stand die de sensor aangeeft. Omdat
de slijtage op de koolstofbanen van beide poten-
tiometers niet exact gelijk loopt, krijgt het mo-
tormanagement in de gaten dat er iets niet
klopt. Bij typen met tegengestelde outputwaar-
den is de som van de output van beide potentio-
meters niet meer exact 0,5 + 4,5 = 5 V. Bij typen
met gelijke output is de waarde van potentiome-
ter 1 niet meer exact gelijk aan die van 2. Het ge-
volg: het MIL-lampje gaat aan en de motor gaat
in noodloop. Normaal gesproken is dat vooral
vervelend. Gebeurt het tijdens een inhaalma-
noeuvre dan is het levensgevaarlijk.

Failure rate 94%!
Komt dit probleem veel voor? Antwoord: Ja! En
bij tal van merken. We pikken Volvo er even uit.
Dat merk monteerde vanaf 1998 tot 2003 in zijn
benzinemodellen groter dan de S/V40 een elek-
tronisch gasklephuis van Magneti Marelli. Dat
ziet er mooi afgewerkt uit en heeft zelfs een
eigen ECU met aansluiting op de CAN-bus. Aan

Opengeklapte Mitsubishi-gaskleppositiesensor. 
Andere constructie, zelfde principe, zelfde storing.
Rechtsonder de vingers of harkjes, linksboven de
koolstof- en metaalbanen.

beide zijden van de gasklepas zit een potentio-
meter met verenstalen harkjes en een koolstof-
baan om de gaskleppositie te bepalen. Uit inter-
ne stukken van Volvo blijkt dat de ‘failure rate’
van dit gasklephuis na 100.000 mijl 94% be-
draagt. Met andere woorden, niet meer dan 6%
van de eigenaren van deze type Volvo’s rijdt
160.000 km zonder dat zijn elektronisch gas-
klephuis het begeeft!
In de VS heeft dat inmiddels tot een gerechte-
lijke procedure geleid. Volvo heeft die geschikt
door de kosten van diagnose en vervanging op
zich te nemen en een garantie te geven van 10
jaar of 200.000 mijl.

Volvo en ACtronics
Als gezegd spelen koolstofbanen en schrapende
harkjes geen rol meer in nieuwe auto’s. Daar
zijn ze vervangen door de Hall-sensor. Die be-
paalt de gaskleppositie aan de hand van induc-
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