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Als diagnosestellen ontaardt in een tunnelvisie,
wordt het tijd om de expert te raadplegen. Dat
gold ook voor Bram, toen hij een onwillige Lupo
moest repareren. Bij het achterhalen van de
oorzaak viel hij steeds in herhaling, en boekte
geen succes. GMTO kwam met de oplossing en
die bleek zeer voor de hand liggend.

“Echt, ik heb van alles geprobeerd maar kwam er
niet uit. Waarschijnlijk als ik de auto een tijdje had
weggezet en er later weer eens in alle rust naar
had gekeken, zou ik de oorzaak wél hebben ge-
vonden. Maar die tijd is je niet altijd gegund. De
garagehouder wilde de auto snel terug, en gere-
pareerd wel te verstaan. Wat was er aan de hand:
hij had een Volkswagen Lupo verkocht en de
nieuwe eigenaar klaagde dat de auto inhield en
stootte. Tevens brandde het EPC-lampje. De gara-
gehouder had het CO-percentage gemeten en dat
was niet goed. Daaropvolgend had hij de lambda-
sonde en de EGR-klep vervangen en als laatste de
kop gereviseerd.”

Geen foutcodes
“Het vreemde was dat er geen foutcodes in de
computer waren opgeslagen, terwijl het motorsto-
ringslampje wel brandde. Vervelender voor hem
was dat na al die dure reparaties de storingen niet
waren verdwenen. Vervolgens kreeg ik de auto en
ben begonnen met het doormeten van de voedin-
gen en de signalen van ontsteking en injectie. Van
de injectie zag ik wel dat deze af en toe werd on-
derbroken, maar ik kon de oorzaak niet vinden.
Ook bleef ik het gek vinden dat het EPC-lampje
brandde, maar dat het systeem geen foutcodes
genereerde. Na een start ging het lampje wel uit,
maar na enige tijd rijden openbaarden de klachten
zich weer. Ik heb vervolgens in overleg met de ga-
ragehouder besloten een nieuwe computer te
monteren, maar helaas. De storing bleef. Het leek
net alsof de auto tijdens het rijden constant aan
het inhouden was, en de gasklep als het ware
dicht ging. Ik heb wel het signaal van de aanstu-
ring van het gasklephuis herhaaldelijk bekeken,
maar kon daar geen onregelmatigheden in ont-
dekken. En daar heb ik een fout gemaakt.
Omdat ik in mijn mogelijkheden was uitgeput en
verder zoeken alleen maar zou resulteren in her-
halingen, heb ik GMTO ingeschakeld. Zij waren er
heel snel uit. Zij ontdekten in het signaal naar de
potentiometer van het gasklephuis een ruis van
400 Hz, overeenkomend met de blokspanning
van de stelmotor. De draden van de gasklepstel-

motor kwamen tegen de gaskleppotentiometer
aan en dat veroorzaakte een verstoorde injectie”.

Nog een kapot gasklephuis
Zelfde merk, zelfde onderdeel. Maar ditmaal geen
elektrische storing, maar één van mechanische
aard. Wat was er aan de hand. “Ik kreeg een Volks-
wagen TDI uit 2006 waarvan het motorstorings-
lampje brandde. Uitlezen leverde de foutcode:
gasklephuis geen communicatie. Ik heb vervol-
gens de KTS-tester aangesloten en geprobeerd het
onderdeel aan te sturen. Ik zag en hoorde niets en
dat bevestigde mij in de gedachte dat het gasklep-
huis kapot moest zijn. Ik heb vervolgens een

nieuw gasklephuis gemonteerd maar, je raadt het
waarschijnlijk al, geen reactie. Wat bleek er nu aan
de hand te zijn? In het inwendige van het oude
huis was een tandje van de bediening afgebroken.
Dat blokkeerde de beweging van de klep, waar-
door deze open bleef staan. Maar de klep werd wel
aangestuurd om te sluiten, met als gevolg dat de
zekering er uit was geknald. Nieuwe zekering erin
en toen functioneerde het geheel weer perfect.
Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat zoiets niet bij
een jonge auto van een gerenommeerd merk
mag voorkomen. Het moet toch mogelijk zijn om
dit onderdeel zo te construeren dat het een auto-
leven lang meegaat!”

In de bediening van de luchtklep van de TDI brak een tandje af, waardoor deze blokkeerde. Omdat de klep wel werd aangestuurd,
brandde de zekering door. Een nieuw gasklephuis én een nieuwe zekering waren de oplossing.

Gemeten, dat had Bram wel
gedaan, maar het was hem
ontgaan dat het groene sig-
naal storingen vertoonde. De
draden van de gasklepstel-
motor kwamen tegen de gas-
kleppotentiometer aan, met
een verstoorde injectie tot
gevolg.

Bram van Stijn helpt autobedrijven die geen raad weten met een lastige
storing. Met kennis van zaken, actuele werkplaatsinformatie en moderne
testapparatuur brengt hij bijna elk probleem tot een oplossing. 
In AMT vertelt Bram iedere maand over interessante voorvallen uit zijn
diagnosepraktijk. Leerzaam voor iedere autotechnicus!
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