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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Extreme reparatiekosten zonder resultaat

Een Ford Mondeo diesel met een hardnekkige storing, drijft een autobedrijf tot ware

wanhoop. Tot twee keer toe wordt een nieuwe brandstofpomp gemonteerd en uitein-

delijk zelfs een andere motor. Het brengt allemaal geen genezing. De laatste hoop is

gevestigd op het diagnosetalent van GMTO. Daar bleek dat klant én werkplaats een

hoop technische ellende bespaard had kunnen worden…

Het betrof een Ford Mondeo 2.0 liter 115 pk
TDdi met motornummer D6BA. De eigenaar
was in Engeland met de auto gestrand. Men
dacht dat er misschien verkeerd was getankt,
dus benzine in plaats van diesel. De brandstof
werd afgetapt en de tank met diesel gevuld,
maar de motor wilde nog steeds niet aanslaan.
Dan maar de brandstofpomp vervangen, want
mogelijk was deze beschadigd door de verkeer-
de brandstof. Na deze reparatie sloeg de motor
nog steeds niet aan. Uiteindelijk heeft de Mon-
deo een andere motor gekregen en, naar het
schijnt, is nogmaals de pomp vervangen. Het
hielp allemaal niet.
Het betrof dus een complex probleem, waar je
zonder scopemetingen en systeemkennis niet
meer uitkomt. Om het extra moeilijk te maken:
de motor heeft het in de tussentijd wel even ge-
daan en de klant is er mee gaan rijden. Dit re-
sulteerde in een drama, want de motor stopte
er weer mee. Het autobedrijf was er ‘helemaal
klaar mee’ en wendde zich wanhopig tot GMTO.

VP30-pomp en foutcodes
Deze motor bezit een zogenaamde VP30 axiaal-
plunjerpomp van Bosch met een eigen ECU. De
brandstof passeert, vanuit de interne opvoer-
pomp, een doseerklep. Deze staat in onbedien-
de situatie open, zodat de brandstof weer naar
de zuigzijde van de opvoerpomp kan stromen.
Met het activeren van deze doseerklep (sluiten
van de retour) kan het moment van inspuiten
en de hoeveelheid ingespoten brandstof worden
bepaald (duur van gesloten situatie). Deze acties
zijn primair direct afhankelijk van twee ingan-
gen;
1. De exacte stand van de krukas in de vorm
van een krukaspositiepuls gecreëerd door de
motormanagement-ECU,

2. Informatie via de CAN-Bus over de ingespo-
ten hoeveelheid brandstof.
In deze brandstofpomp bevindt zich ook nog
een toerental- en positiesensor in de vorm van
een Hall-gever. Dit signaal wordt gebruikt om
de pompvervroeging (IGT) te kunnen terugkop-
pelen naar de gewenste vervroegingswaarden

Technisch total loss?

De boosdoener: dit relais tussen de accuplus en de
pomp-plus, met een slecht contact of haperende ver-
binding. Het relais bevindt zich onder de accubak. en om een puls te creëren naar de motorma-

nagement-ECU om in geval van noodloop (de-
fecte krukassensor) de motor draaiend te hou-
den. Dus op de aansluitstekker van deze pomp
vinden we twee aansluitingen waar een 12 Volt
blokpuls op staat.
We beginnen bij het begin en na het uitlezen
van het storingsgeheugen kwamen er twee fout-
codes naar voren. De foutcodes waren U1900,
‘algemene CAN-Bus-fout’ en U0190, ‘communi-
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catie verbroken met de pomp’. Na de codes ge-
wist te hebben probeerden we de motor te star-
ten, maar ook nu sloeg deze niet aan en dezelf-
de codes kwamen terug. Een CAN-Bus-fout is in
dit geval niet onbelangrijk, omdat de brandstof-
pomp via de CAN-Bus informatie krijgt van de
motormanagement-ECU over de hoeveelheid in
te spuiten brandstof en de inspuittiming. Beide
zijn essentieel voor het laten lopen van de motor.

Timingprobleem?
Gemeten werd op de brandstofdoseerklep (ka-
naal 1, rood), krukaspositiepuls (kanaal 2, zwart)
en CAN-Bus hoog en laag (kanaal 3 en 4, groen
en blauw) en dat alles aan de brandstofpomp.
In figuur 1 zijn de signalen te zien en er viel di-
rect al het één en ander op. Het aansturen van
de doseerklep was niet stabiel en ook de CAN-
Bus vertoonde periodes van een soort ‘overload’
(te veel datablokken op elkaar). Apart was dat
deze ‘overload’ telkens na de eerste en voorlo-
pig laatste (twee) aansturingen op de brandstof-
doseerklep voorkwam. Wel correct was de kruk-
aspositiepuls.
Conclusie was dat er tijdens het aansturen van
de doseerklep iets fout ging, waardoor het pomp-
systeem in de war raakte. Nu uitzoeken wat er
tijdens die eerste aansturing van de brandstof-
doseerklep precies gebeurde.
We dachten aan een timingprobleem en daar-
om hebben we de doseerklep gemeten in com-
binatie met de teruggekoppelde pomp-puls (IGN)
en het krukassignaal (zie figuur 2). Na een fa-
lende startpoging zagen we ook weer iets geks

gebeuren. Naast een goed krukassignaal (onder-
ste signaal) zagen we een pomp-puls (IGT) die,
direct na de eerste aansturing van de doseer-
klep, stopte met pulsen. Dit signaal (IGT) wordt
gevormd in de pomp-ECU, dus konden we ver-
onderstellen dat deze elektronica in de war
raakte na de eerste doseerklep aansturing.

Niet met multimeter!
We weten dat een doseerklep een lage weerstand
bezit van ongeveer
0,2-0,3 Ohm en dat
tijdens het, kortston-
dig, aansturen er een
relatieve hoge stroom
kan gaan lopen.
Reden om de plusvoe-
ding van deze klep te
meten (massasturing
was wel goed, figuur
1-2) en gelijktijdig
ook even de massa-
draad van de pomp
mee te nemen. Ik
hoop dat men langza-
merhand wel weet
hoe deze metingen
uitgevoerd moeten
worden, als er sprake
is van een pulserende
aansturing. Een Volt-
en Ohm-meter is dan
een absoluut verbo-
den meetinstrument.

In figuur 3 zien we de doseerklepsturing, daar-
onder de vaste plus van deze doseerklep en de
spanning op de massadraad van de pomp en dit
alles gemeten ten opzichte van de accu-minpool.
Deze metingen zijn belangrijk om kortstondige
spanningverliezen te ontdekken die ontstaan
tijdens de aanstuurfase. Let wel, de spannings-
schalen verschillen van de twee bovenste meet-
kanalen onderling waardoor het middelste
(groene) signaal vergroot wordt weergegeven

Pomp-vervroegingspuls valt weg

Bron: GMTO

Doseerklepsturing van 0,3 ms. Signaal
schakelde wel goed naar massa

Krukas-signaal is ok

Pompvervroegingspuls (IGT)
 hapert na aansturen doseerklep

2. We gaan verder meten aan de doseerklep. Na een falende startpoging zien
we iets geks gebeuren. Naast een goed krukassignaal (onderste signaal) zien
we een pomp-vervroegingspuls (IGT) die, direct na de eerste aansturing van
de doseerklep, hapert.

Aansturing doseerklep niet stabiel

Bron: GMTO

Doseerklep massasturing met
onregelmatige aansturing (er
vallen sturingen tussenuit)

CAN-Bus hoog en laag met ‘over load’
na aansturing van doseerklep

Krukaspositiepuls voor
pomptimingbepaling

1. Een uitgebreide meting aan de pomp geeft al inzicht in het probleem. Op
kanaal 1 (rood) het signaal van de brandstofdoseerklep, kanaal 2 (zwart) de
krukaspositiepuls, kanaal 3 (groen) CAN-Bus hoog en kanaal 4 (blauw) CAN-
Bus laag. Het aansturen van de doseerklep blijkt niet stabiel en de CAN-Bus
vertoont periodes van een soort ‘overload’ (te veel datablokken op elkaar).

Voedingsprobleem?

Bron: GMTO

Spanningsdip na  inschakelen
startmotor Doseerklepsturing 

Pomp-ECU-massa
met kleine piek

3. Meting aan de plusvoeding van de doseerklep en de massadraad van de
pomp. Tijdens het aansturen van de doseerklep dipt de plus op deze klep gi-
gantisch naar beneden. De massa-aansluiting blijft wel goed, uitgezonderd
een onbeduidend piekje naar boven.

Plus op doseerklep met korte
en grote spanningsdip
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spanning over kwam te staan (spanningsver-
lies). Door een verbinding te maken tussen de
pomp-plusvoeding en de accuplus zou de motor
nu moeten lopen. Niet dus, maar dat kwam
doordat er nog foutcodes aanwezig waren en
nadat deze gewist waren sloeg de motor wel aan.
In figuur 5 zijn de juiste scopesignalen te zien
van doseerklep, plusvoeding en massa. Dus
doormeten geblazen totdat de oorzaak van de
storing gevonden werd. Het geval wil dat we
het relais en kabelboom hadden bewogen bij
het plaatsen van de meetaansluitingen. Daarna
liep de motor weer zonder de extra plusverbin-
ding. Omdat we bij GMTO geen reparaties uit-
voeren en het probleem niet meer voorkwam,
konden we wel heel gedetailleerd aan het be-
treffende autobedrijf aangeven waar het pro-
bleem zat. Zij zouden zelf het relais en een deel
van de relaisbedrading gaan vervangen. De foto
op de eerste pagina van dit artikel laat het re-
lais zien, dat zich onder de accubak bevindt.

Wijze les
Veel tijd en geld zou bespaard zijn met vol-
doende kennis en als de juiste scope aanwezig
was geweest. Nu is deze reparatie een lijdens-
weg geworden en kun je zeggen dat de auto ei-
genlijk ‘technisch total loss’ is geweest. Als de
werkplaats niet de kennis en apparatuur op
peil houdt, zal het garagebedrijf steeds vaker in
dergelijke situaties verzeild kunnen raken. Niet
goed voor de portemonnee van de klant en de
goede naam van het betreffende autobedrijf.
Laatste hint: de voeding en massa van pulse-

rende componenten altijd met een scope me-
ten en niet met een multimeter. We zagen dat
de voeding al eens gemeten was (isolatie lag
open), maar waarschijnlijk met een multimeter
waardoor de storing niet werd gevonden. �
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Mondeo loopt weer!

Bron: GMTO

Doseerklepsturing bij normale
stationaire loop is 5,6 ms lang

Spanning op de
pomp-ECU-massa.
Geen probleem

Plus op de pomp
na overbrugging.
Kleine dip niet
schadelijk

5. Na het maken van een verbinding tussen de pomp-plusvoeding en de accu-
plus, doen we opnieuw een meting op de doseerklep, plusvoeding en massa.
Het probleem is opgelost.

Uitvergroot beeld

Bron: GMTO

Doseerklepsturing uitvergroot.
0,3 ms aanstuurtijd

Er blijft op
dit punt maar
4,4 V over op
de pomp-ECU

Pomp-ECU-massa. Klein en
onschuldig verlies van 0,8 V

4. In deze uitvergroting van het beeld, tijdens het aansturen van de doseer-
klep, zien we exact wat het probleem is. De plusvoeding op deze klep duikt,
op het moment van aansturen en hoge stroomdoorgang, van 10 Volt naar 5,2
Volt en gelijktijdig gaat de massa van de pomp-ECU van 0 Volt naar 0,8 Volt.
Er blijft maar 4,4 Volt over om de pomp-ECU te voeden.

Plusvoeding van de
pomp, dipt even naar 5,2
V. Kromme veroorzaakt
door de spoelwerking

(plus op klep).
Het was nauwelijks te zien, maar tijdens het
aansturen van de doseerklep dipt de plus op
deze klep gigantisch naar beneden. De massa-
aansluiting (onderste zwarte signaal) bleef
goed, waarbij alleen een klein piekje naar bo-
ven zichtbaar was maar niet de 1 Volt span-
ningsverlies passeerde. Daarna hebben we nog
gemeten aan de plusaansluiting van de pomp,
in plaats van de doseerklep-plus, en vonden
daar dezelfde spanningsdip. Dus het probleem
lag buiten de pomp.

Pomp-ECU van slag
Nadat we het scopebeeld hadden uitvergroot op
het moment van aansturen van de doseerklep
(zie figuur 4), zagen we exact wat het probleem
was. De plusvoeding op deze klep dook, op het
moment van aansturen en hoge stroomdoor-
gang, van 10 Volt naar 5,2 Volt en gelijktijdig
ging de massa van de pomp-ECU van 0 Volt naar
0,8 Volt. Reken uit het verschil en dan blijft er
4,4 Volt over om de pomp-ECU te voeden.
De spanning op de massa keurden we goed,
maar de plusvoeding was natuurlijk een ander
verhaal. Wel te begrijpen dat deze ECU volledig
in de war raakt en alle functies staakte zoals de
CAN-Bus-sturing, doseerklepaansturing en
pomp-puls (IGN) uitsturing.
Duidelijk was er een probleem in de plusvoe-
ding en door het schema te bekijken zagen we
dat er een relais tussen de accuplus en de pomp-
plus aanwezig was, dus daar zat een slecht con-
tact of -verbinding waar een groot deel van de

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.
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