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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Inspuitcomponenten wisselen zonder resultaat

Het zal je auto maar zijn… De eigenaar van een Kangoo diesel klaagt over het inhou-

den van de motor. Op advies van de dealer worden bijna alle onderdelen van het in-

spuitsysteem vervangen. Een flinke kostenpost, die helaas geen genezing brengt. Op

naar GMTO voor een betrouwbare diagnose.

Een Renault Kangoo 1.5 diesel met een Delphi
common rail-inspuitsysteem reed op zich goed.
De auto wordt gebruikt voor het rondbrengen
van lectuur en er werd dus niet hard mee gere-
den. De problemen ontstonden zodra de Kan-
goo wel een keer een lang stuk moest rijden en
tijdens het optrekken verder werd doorgetrok-

ken. Het diagnoselampje ging branden en de
motor hield iets in. Als het gas minder ver
werd ingedrukt ging het lampje gewoon weer
uit. Het waren nog geen ernstige beperkingen
en als er rustig mee gereden werd waren er ei-
genlijk geen problemen. Een tijd lang ging dit
goed, maar uiteindelijk ging het diagnose-

lampje ook bij normaal optrekken branden en
hield de motor in.
Het wagenpark van dit bedrijf wordt door een
universeel autobedrijf onderhouden en als eer-
ste werden de foutcodes uitgelezen. De code
die gevonden werd was code 1088 en dat staat
voor ‘Raildruk te hoog of te laag’. Op advies
van de dealer werd de hogedruk regelklep ver-
vangen. Deze ‘reparatie’ gaf echter geen verbe-
tering. Vervolgens is de druksensor vervangen
en omdat deze niet los te krijgen is, werd het
dus de complete rail inclusief deze sensor. He-
laas gaf dit weer geen verbetering en op ‘ad-
vies’ werden nu de injectoren gewisseld met
een andere auto uit het wagenpark. Ook nu
weer geen positief resultaat. Uiteindelijk werd
de Kangoo naar de dealer gebracht en na gron-
dig onderzoek kwam het advies om de hoge-
drukpomp nu maar te vervangen. Eigenlijk het
laatste dat nog overbleef op het vlak van onder-
delen wisselen. Op de vraag of dan het pro-
bleem opgelost zou zijn kon de dealer geen
antwoord geven. Het kon ook een storing zijn
in de bedrading of aansturing. Uiteindelijk
werd de probleemauto door het universele au-
tobedrijf bij GMTO aangeboden voor een ‘se-
cond opinion’.

Eerst druk meten
Omdat er waarschijnlijk iets met de drukhuis-
houding mis was en de dealer geen duidelijk
uitsluitsel kon geven over de oorzaak, zijn we
van voren af aan begonnen met het onderzoek.
We hebben eerst de toevoerdruk gemeten in de
pomp. Deze druk wordt verzorgd door een in-
terne opvoerpomp en afgeregeld door een me-

Kangoo mist
vermogen

Gedemonteerde temperatuursensor
om interne opvoerpompdruk te meten

1. Om de toevoerdruk van de pomp te kunnen meten is de brandstoftemperatuursensor verwijderd en
daarvoor in de plaats een drukmeter gemonteerd.

Meetaansluiting
voor drukmeting
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chanisch drukventiel. Bij deze Delphi-pomp is
geen aparte aansluiting aanwezig om deze in-
terne druk te meten. Omdat we weten hoe
deze pomp mechanisch in elkaar zit wisten we
dat de druk gemeten kan worden op de aan-
sluiting van de brandstoftemperatuursensor.
In afbeelding 1 is te zien dat de sensor uit de
pomp is verwijderd en daarvoor in de plaats de
drukmeter is gemonteerd. Bij stationair toeren-
tal werd 5,5 bar gemeten, bij 3000 t/min 7,0
bar en bij 5000 t/min 8,2 bar. Deze waarden
werden vergeleken met een eerdere meting en
in orde bevonden. Tevens hebben we ook nog
metingen gedaan tijdens het optrekken (ook
tijdens de storing) en ook dan was de druk cor-
rect. Geen problemen met de brandstoftoevoer
of opvoerpomp dus.

Trage drukopbouw
We hebben ook nog gereden met een seriële 
diagnosetester. Met de meeste testers kan de
verlangde common rail-druk en de werkelijke
druk zichtbaar worden gemaakt. Tijdens het
optrekken zagen we een afwijking tussen deze
twee. In figuur 2 is te zien dat de door de ECU
verlangde raildruk (onderste grafiek) al lang de
maximale waarde heeft bereikt (1400 bar)
maar de actuele druk langzaam oploopt en pas
veel later de druk van 1455 bar bereikt (bij op-
lopend toerental). Dit klopte niet, want deze
twee moeten normaal gesproken gelijk oplo-
pen.
Besloten werd om daadwerkelijk op de betref-
fende componenten te meten omdat dat in de
praktijk een duidelijker beeld geeft. In onze
scope hebben we de mogelijkheid om de Duty-
Cycle-pulsvorm, die op de hogedruk regelklep
staat, als een lijn weer te geven. Zo krijg je een
goed beeld van deze pulserende aansturing (de
lijn geeft het daadwerkelijke effect weer over
een lange periode). Gemeten werd de Duty-
Cycle op kanaal 1 en de signaalspanning van de
raildruksensor op kanaal 2. Deze twee metin-
gen moeten in principe gelijkwaardig zijn aan
de druk-uitlezingen van de diagnosetester. We
geven alleen de Duty-Cycle-lijn omgekeerd
weer omdat het actieve deel van deze spanning
op de nullijn ligt (massageschakeld).
Na een proefrit konden we inderdaad een groot
verschil constateren in de drukregeling (regel-
klep) en de drukmeting (raildruksensor). In fi-
guur 3 is duidelijk te zien dat de Duty-Cycle-
sturing (% lijn) tijdens het optrekken omlaag
gaat, maar al snel op een vaste waarde blijft
staan terwijl het signaal van de raildruksensor
steeds verder oploopt. Hier weer het zelfde ver-
haal, de Duty-Cycle-waarde is veel te laag om
een goed werkende regeling te krijgen.
Deze drukkleppen functioneren globaal tussen
de 30% en 60% Duty-Cycle-sturing. In dit geval

begon de regeling al op een veel te lage waarde
van 23% bij stationair toerental. De Duty-Cycle
op deze klep wordt naar lager gestuurd om een
hogere druk te krijgen, dus er blijft zeer weinig
regelbereik over (23 tot 0%). Te zien is dat de
ECU het regelen begrenst op een waarde van
ongeveer 15%. De druk is dan nog lang niet op
de waarde van 1400 Bar aangekomen. Wel is te
zien dat de druk toch oploopt bij oplopend toe-
rental bij de vaste Duty-Cycle van 15%. Dit
geeft aan dat, in het systeem, inwendige lek-
kage aanwezig is en dat alleen bij oplopend
toerental de druk verder oploopt.
Tevens hebben we de 12 Volt plus-aansluiting
op deze regelklep gemeten met de scope, want
dat kan ook deze storing veroorzaken. Dit
bleek in orde. Waar zit de lekkage? De regel-
klep en de druksensor waren al vervangen en
de injectoren gewisseld met een andere auto.
Een aparte drukmeting met een extra druksen-

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.

Duty-Cycle-waarde veel te laag

Bron: GMTO

De minimale
waarde is al 
snel bereikt

Ondanks het niet verder regelen loopt
de druk wel op omdat het toerental
toeneemt, echter wel ongecontroleerd

Meting van de retourflow

Bron: GMTO

Retourflow van alle cilinders
redelijk dicht bij elkaar

Tijdens optrekken (hoge belasting)
komen er wel meer verschillen in de
retourflow maar nog geen afkeur

Druk loopt langzaam op

Bron: GMTO

Druk loopt
langzaam ver-
der op met het
toerental ter-
wijl sturing al
maximaal is

2. De onderste grafiek toont de door de ECU ver-
langde raildruk. Deze loopt snel op tot 1400 bar.
Anders is het gesteld met de actuele druk. Die
loopt traag op en het duurt te lang tot de maxi-
male druk van 1455 bar is bereikt.

3. De Duty-Cycle-sturing van de hogedruk regelklep (% lijn) gaat tijdens het
optrekken omlaag, en blijft al snel op een vaste waarde staan terwijl het sig-
naal van de raildruksensor steeds verder oploopt. De Duty-Cycle-waarde is
veel te laag om een goed werkende regeling te krijgen.

4. Met een speciale sensor kan de retourflow van de injectoren, onder alle 
belastingen, zichtbaar worden gemaakt met de 4-kanaals scope. Er is verschil
tussen de injectoren, maar te weinig om problemen te veroorzaken.

Bij stationair is de Duty-
Cycle al veel te laag

Regeling 
staat al snel 
op  maximaal
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sor in de common rail was daarom ook niet
meer nodig.

Injectorflow-meting
De retourstroom vanuit de common rail-injec-
tor is zeer belangrijk omdat daarmee de wer-
king wordt gecontroleerd op inwendige lek-
kage en aansturing vanuit de ECU. GMTO heeft
een nieuwe sensor ontwikkeld om de retour-
f low van de injectoren te meten en zichtbaar
te maken, en wel onder alle motorbelastingen.
Deze metingen worden met de 4-kanaals
GMTO-scope gedaan en alles wordt hierdoor
exact vastgelegd. Het is mogelijk dat een injec-
tor, onder zware belasting, toch een ander
beeld vertoont en dan is deze uitbreiding een
zeer welkome hulp bij het stellen van diagnose
aan common rail-diesels.
Ook bij deze motor werd voor de zekerheid
deze meting even snel uitgevoerd. In figuur 4
is de retourflow te zien van alle injectoren. Bij
de injector van cilinder 1 (rood) is deze het
laagst bij volle belasting, dus er is weinig in-
wendige lek. De injector van cilinder 3 (geel)

heeft onder belasting
de hoogste retour-
f low, maar de onder-
linge verschillen zijn
niet hoger dan 50%
dus hierop geen af-
keur.

Pomp is 
de boosdoener
Diverse zaken hebben
we gecontroleerd: de
brandstoftoevoer, in-
jectoren, regelklep,
plus op de regelklep,
sturing op de regel-
klep en de hogedruksensor. Alles bleek goed. In
dit geval blijft de hogedrukpomp over. De
pomp is daarna gewisseld en het probleem was
definitief uit de wereld.
We hebben de metingen op de regelklep en
druksensor nog even overgedaan en zagen dat
deze nu wel goed en gelijktijdig reageerden. In
figuur 5 is te zien dat de Duty-Cycle nu veel

hoger (tegen de 60%) start en bij hoge belasting
zakt tot ongeveer 25%. In het juiste regelge-
bied dus. �
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5. Na vervanging van de pomp is de meting op de regelklep en de druksensor
opnieuw uitgevoerd. De Duty-Cycle start nu veel hoger (tegen de 60%) en
zakt bij hoge belasting tot ongeveer 25%. Dit is het juiste regelgebied.

Nieuwe pomp doet wonderen

Bron: GMTO

Na pompwisseling
staat de Duty-Cycle
weer in het juiste
regelgebied

Signaalspanning van hogedruksensor (druk in common
rail) volgt “trouw” de hogedrukregelklep-sturing
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