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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

De motor van een Opel Agila gaat steeds slechter lopen.

Gelukkig zijn er (veel) foutcodes en op basis van die in-

formatie vernieuwt het autobedrijf diverse componen-

ten. U raadt het al: het heeft allemaal geen baat. Op

naar GMTO voor een diepgaand onderzoek. Daar leggen

de specialisten al snel het werkelijke probleem bloot.

Een autobedrijf met een abonnement op de
Technische Ondersteuning van GMTO, had pro-
blemen met een Opel Agila (A) van 2006 met
een Z12XEP-motor. Deze is voorzien van een
Bosch Motronic ME 7.6.1 motormanagement,
en uitgerust met onder andere een elektrisch
gasklephuis en een gaspedaalsensor. De Agila
vertoonde tijdens het diagnosetraject steeds
meer problemen. Achteraf natuurlijk allemaal
verklaarbaar, maar het autobedrijf kon er op
een gegeven moment geen touw meer aan vast
knopen.
Wat was er aan de hand? De Agila-rijder werd

op een gegeven moment geconfronteerd met
een motor die niet meer vooruit te branden
was. Daarbij liep de motor ook zeer slecht stati-
onair en bij volgas kwam het toerental niet
hoger dan 1600 t/min.
Uitlezing van het storingsgeheugen gaf de vol-
gende codes:
� P0120 Gaspedaalsensor A deel. Algeheel pro-

bleem.
� P0220 Gaspedaalsensor B deel. Verkeerd be-

reik of algeheel probleem.
� P1523 Gasklephuis. Storing in gasklep elek-

tromotor.

� P1526 Gasklephuis. Dicht positie niet inge-
leerd.

� P0530 A/C druksensor. Laag signaal.
Door de ECU werden componenten aangegeven
die inderdaad met deze storing te maken kon-
den hebben (met uitzondering van de A/C druk-
sensor). Omdat dit autobedrijf geen scope bezit,
en de monteurs het geavanceerd meten niet
goed onder de knie hebben, is het controleren
van deze componenten niet goed mogelijk.
Daarom zijn stelselmatig diverse componenten
vervangen, zonder enig resultaat.

Een kwestie van
slecht contact

Injectoren weigeren dienst

Bron: GMTO

Wel sturing op injectoren 2 en 3

Afwijkingen in ontstekingsbeelden

Bron: GMTO

Onderbroken vonklijn met
hier een korte (eerste) vonk

Ontsteking op cilinder 3 
en later op 4 en 2

Wat ‘doorspetteren’ van het
ontsteeksignaal van cilinder 1
op stuurdraad bobine cilinder 2

1. Een verbogen massapen in de stekker, maakte
contact met de K-line pen. Daardoor was geen
communicatie mogelijk met de diagnosetester.

2. De Agila-motor liep op twee cilinders. Logisch, want de injectoren 1 en 4
werden niet aangestuurd en op andere momenten juist de injectoren 2 en 3
weer niet.

3. De scopebeelden van de ontsteking zijn niet zoals het hoort. Tijdens elke
vonk vindt een korte onderbreking plaats. Bij cilinder 1 zagen we soms een
zeer korte vonktijd.

Geen sturing op injectoren 1
en 4  (zie ook onderste lijn)
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Achtereenvolgens werden het gasklephuis, de
gaspedaalsensor, ECU en tot slot nog een stuk
kabelboom vernieuwd, zonder dat er verbete-
ring optrad in het functioneren van de motor.
Door problemen met de levering van de kabel-
boom, heeft de Agila zelfs een aantal maanden
stilgestaan. Het was zelfs zo dat, na het vervan-
gen van deze kabelboom, er helemaal niet meer
gecommuniceerd kon worden via de tester en
alle systemen (communicatie-technisch) ‘dood’
waren.

Geen communicatie
Het betreffende autobedrijf zag de reparatie
niet meer zitten en vroeg of deze auto bij
GMTO aangeboden kon worden voor een nader
onderzoek. Het eerste dat we bekeken, was het
communicatieprobleem. We ontdekten dat de
zogenaamde K-line communicatiedraad laag
bleef (0 Volt) ondanks dat er een tester op aan-
gesloten was. We weten dat de spanning op
deze communicatiedraad naar 12 Volt getrok-
ken wordt, zodra er een tester aangesloten
wordt.
Na diverse metingen en een aantal draden te
hebben doorgeknipt (alle systemen zijn op deze
draad aangesloten), om zodoende sneller de
richting te bepalen waar een defecte ECU of be-
drading zich bevindt, kwamen we uit op het
stukje kabelboom dat al was vervangen. Lo-
gisch eigenlijk, want na vervanging van deze
kabelboom was de communicatie dood. Toen
we een stekker in deze kabelboom lostrokken,
sprong het K-line signaal direct naar 12 Volt. Ja
hoor, één pen was verbogen en laat dat net een
massaverbinding zijn die juist tegen deze K-line
verbinding aangedrukt zat (zie foto 1).
We konden nu weer communiceren en de
codes uitlezen. De storing van het te lage ver-
mogen was nog niet opgelost en we ontdekten

dat de motor constant
op twee cilinders liep.
Overigens was het ver-
vangen stukje kabel-
boom van het
ABS-systeem en nog
wat nevensystemen,
maar zeker niet van
het motorregelsys-
teem. Waarom was
deze kabelboom ei-
genlijk vervangen...?
We wilden het niet
weten.

Op twee cilinders
We moesten eerst on-
derzoeken waarom de
motor op twee cilin-
ders liep. Daarvoor
sloten we de 4-kanaals
scope aan op de injec-
toren en ontsteking.
Op beide zagen we af-

wijkende signalen en we concentreerden ons
eerst op de injectoren en daarna op de bobines.
Na alle injectoren op het scopebeeld te hebben
gezet, zie figuur 2, zagen we dat cilinder 1 en 4
niet aangestuurd werden. Het kon echter ook
voorkomen dat, na een nieuwe start, juist deze
injectoren wél functioneerden, maar injectoren
2 en 3 weigerden. Zuiver een kwestie van ECU-
afhandeling en geen probleem in de injectoren
of bekabeling daarvan. Bij gasgeven gingen alle
injectoren weer gewoon functioneren, maar
toch bleef de gasklep stijf dicht staan. Het bij-
springen van de andere twee injectoren was
waarschijnlijk de reden dat het motortoerental
naar 1600 t/min opliep.
Daarnaast constateerden we ook afwijkende
scopebeelden bij het ontstekingssysteem. In fi-
guur 3 is te zien dat er tijdens elke vonk een
korte onderbreking plaatsvindt. Dit kan na-
tuurlijk een bepaalde, geprogrammeerde, stu-
ring zijn die zo hoort te zijn (hebben we bij
andere systemen wel eens gezien). Bij de von-
ken van cilinder 1 zagen we soms een zeer
korte vonktijd en na het controleren van de be-
treffende bougie bleek de middenelektrode
nogal uit het midden te staan. Nieuwe bougie
erin, vonk nu goed, maar de motor bleef pro-
blemen houden.

Gasklepverstelling in orde?
Omdat er telkens weer foutcodes ontstonden
op de elektrisch bediende gasklep, besloten we
deze door te meten. Wat al snel opviel was dat
er geen gasklepverstelling plaatsvond omdat de
signalen van de gaskleppositie-sensoren op een
vaste waarde bleven staan. Na de stekker losge-
nomen te hebben, en even 12 Volt gezet te heb-
ben op de elektromotor, bleek de gasklep wel
degelijk te kunnen bewegen en dat deze dus
functioneerde. Geen problemen in de deze elek-

tromotorsturing.
Dit type gasklephuis bevat twee gaskleppositie-
sensoren voor een veilige en bedrijfszekere wer-
king van deze geheel elektrisch bediende klep.
Het ene signaal gaat van een hoge spanning
naar een lage spanning, terwijl het andere sig-
naal zich juist van een lage spanning naar een
hoge spanning begeeft, tijdens het openen van
de gasklep (bediend door de gasklep-elektromo-
tor).
Wat op een gegeven moment opviel was dat de
signalen van deze gaskleppositie-sensoren kort-
stondig grote schommelingen vertoonden, ter-
wijl de motor toch echt op één toerental bleef
draaien. Dus, geen gasklep aansturing of ver-
draaiing. Dat duidt op problemen in of aan
deze gaskleppositie-sensoren.

Slechte stekkerverbinding
In figuur 4 is goed te zien dat de signaalspan-
ning van beide gaskleppositie-sensoren even
korte spanningsveranderingen afgeeft, die vaak
naar 0 Volt pieken. Dit kan op een plus 5 Volt-
voedingsgebrek duiden. Dus werd besloten de 5
Volt-voeding vanuit de ECU, op dit gasklephuis,
te monitoren. Het bleek dat deze voeding goed
bleef, terwijl de signaalspanningen nog steeds
onstabiel waren. Het gasklephuis was al ver-
vangen, dus kon het probleem alleen nog in de
stekkerverbinding van dit component zitten.
Ook merkten we dat, als we de dunne meetpen-
nen van achteren in de stekker staken om een
meetverbinding te maken, de problemen ver-
dwenen.
Na het wissen van de foutcodes en het herstel-
len van goede verbindingen in de stekkers van
het gasklephuis, bleek de motor nu correct te
lopen. In foto 5 is te zien dat we één van de
stekkers uit de behuizing hebben gehaald,
waarbij we constateerden dat er een te lage
contactdruk in een aantal van deze stekkers
was ontstaan. We hebben de stekkers proviso-

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.

Signaalspanning gaskleppositie-sensoren

Bron: GMTO

Bij contact ‘aan’ direct veel
ruis op de signaaldraad 1 van
de gaskleppositie-sensor

Ook op signaaldraad 2 
af en toe te lage spanningen 

Na starten van de motor,
geen aansturing op de gas-
klep (vaste signaalspanning)
omdat ECU in noodloop staat

4. De signalen van de twee gaskleppositie-sensoren lieten kortstondig grote
schommelingen zien, terwijl de motor op één toerental bleef draaien. Een voe-
dingsgebrek? Dat bleek niet het geval, dus kon het probleem alleen nog in de
stekkerverbinding van dit component zitten.
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risch gerepareerd en toen bleken de verbindin-
gen redelijk goed te zijn, waardoor de ECU niet
meer in de fout ging. In figuur 6 is het scope-
beeld te zien van de gaskleppositie-sensoren
waarbij de ene spanning omhoog gaat, terwijl
de spanning van de andere sensor gelijktijdig
naar beneden gaat, zoals het hoort.

Meten zonder schade
Wat de oorzaak was van de beschadigingen aan
deze stekkers, is bij ons niet bekend. Helaas
zien we soms beschadigingen aan stekkers en

bedrading, veroor-
zaakt door mensen-
handen, die echt niet
door de beugel kun-
nen. Vaak wordt de
punt van een span-
ningszoeker gebruikt
om contact te zoeken
met stekkers of be-
drading. Er zijn te-
genwoordig mooie
dunne meetpennen
verkrijgbaar die, van
achteren, langs de iso-
latie en de rubberen
afdichting gestoken
kunnen worden.
Daarmee komt een
goed contact tot stand
met de stekkerbussen, zonder deze te beschadi-
gen.
Nadat de motor weer normaal functioneerde
hebben nog even de ontsteking gemeten en
kwamen tot de ontdekking dat het vonkpa-
troon weer normaal was en geen korte onder-
brekingen meer vertoonde zoals in figuur 3.

Toch wel vreemd hoe de aansturing van de ont-
steking verloopt als de ECU in noodloop gaat! �
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Goed signaal!

Bron: GMTO

Normaal functioneren van de gasklep-
positie-sensoren, één signaal gaat omhoog, 
het ander gelijktijdig naar beneden

6. Na het herstellen van de verbindingen in de stekkers, zijn de signalen van de
gaskleppositie-sensoren weer in orde. De spanning van de ene sensor gaat om-
hoog, terwijl de spanning van de andere sensor gelijktijdig naar beneden gaat.

5. Bij demontage van de stekker van het gasklep-
huis bleken sommige contacten beschadigd te zijn.
Daardoor was sprake van een slechte verbinding.
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