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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

XC70 met vreemde foutcodes

Een Volvo XC70 met 2.4 liter turbomotor, wil maar niet

lekker lopen. Een bonte verzameling foutcodes maakt

de diagnose er niet eenvoudiger op. Ook een goedbe-

doelde reparatie heeft geen resultaat. Weet GMTO het

probleem te tackelen?

De bewuste Volvo, van bouwjaar 2001 met mo-
torcode B5244T3, was voorzien van een Motro-
nic ME7-motormanagement. De eigenaar had
deze Volvo elders gekocht en al snel bleken er
problemen met de auto te zijn. De verkopende
partij had al het nodige aan het euvel gedaan,
waaronder montage van een nieuwe regelklep
van de uitlaatnokkenasverstelling, maar kon
het probleem niet uit de wereld helpen. Uitein-
delijk is de XC70 bij een ander autobedrijf ter
reparatie aangeboden. Deze garage maakt ge-
bruik van de technische ondersteuning van
GMTO.
Uitlezing van de foutcodes leverde er maar
liefst vier op:
● Nokkenaspositie fase fout
● Knock-sensor circuit
● LMM-signaal onlogisch
● Mengsel langdurig onjuist, maximale regel-
grens bereikt.
Dit zijn nogal wat verschillende codes, maar
het kan zijn dat de oorzaak van zo’n probleem
diverse eigendiagnosecodes opwekt. Een ver-

keerde nokkenaspositie kan opgeslagen worden
aan de hand van een ‘harde’ fout. Dat wil zeg-
gen dat de ECU daadwerkelijk de positie van
krukas en nokkenas met sensoren meet en aan
de hand daarvan een fasefout kan ontdekken.
De andere twee foutcodes zijn indirecte fouten,
die op hun beurt weer door andere regelingen
of componenten veroorzaakt kunnen worden.
Het is dus aannemelijk dat eerst naar de nok-
kenas werd gekeken en de betreffende regel-
klep is vervangen (zie figuur 1).
Het schijnt dat deze regelkleppen wel vaker
stuk gaan, gezien het feit dat ze in het imitatie-
circuit te koop zijn. Bij het autobedrijf werd be-
sloten om de nokkenasverstelling ook nog te
vervangen. Deze hydraulische verstelling is een
onderdeel van de uitlaatnokkenaspoelie en bij
vervanging moet de distributie weer nauwkeu-
rig worden afgesteld. Zo gezegd zo gedaan, maar
de foutcodes bleven bestaan en de motor bleef
slecht lopen.
Uiteindelijk is de Volvo naar GMTO gebracht
voor een uitgebreid onderzoek.

Op onderzoek
Wat waren zoal de problemen? De motor had
geen vermogen, het storingslampje ging bran-
den, de motor sloeg soms bij stationair toerental
af en dat gebeurde ook tijdens het afremmen.
Zoals altijd begonnen we met het meten van de
meest vitale zaken zoals krukassensor, nokken-
assensor, injectoraansturing en ontstekingstu-
ring. In figuur 2 zijn deze signalen van boven
naar onder weergegeven, waarbij de krukassen-
sor een inductiesensor is (wisselspanning), de
nokkenassensor een Hall-sensor (5 Volt blok),
de injector gemeten is aan de minzijde en de
ontsteking beoordeeld wordt aan de hand van
de stuurpuls naar de bobinetrap (bobine en mo-
duul ineen). Deze scopemeting is tijdens het in-

houden, met de triggerknop, bevroren zodat
een meetblok van 5 seconden is ontstaan met
een hoge meetfrequentie. Zo zijn alle details
goed zichtbaar en gaat er geen microseconde
verloren. Zoals bekend is het meten met een
‘live scope’ niet goed genoeg en zal er altijd
meetinformatie verloren gaan.
Na inzoomen op dit beeld is figuur 2 ontstaan,
waar ongeveer één seconde van deze meting
uitgelicht is. In dit deel is precies het uitvallen
van de motor zichtbaar, waarbij het krukassig-
naal in frequentie afneemt (toerental zakt) en
daarnaast ook alle andere signalen in de tijd
langer worden. Vastgesteld kan worden dat alle
signalen aanwezig blijven en de motor weer
‘oppakt’. Hieruit kunnen we concluderen dat
de basis van het motormanagement in orde is.
Na dit geconstateerd te hebben, zijn we overge-
stapt naar de nokkenastiming. We hadden in
het verleden al eens aan een dergelijke motor
gemeten. Na vergelijking van de meetresulta-
ten bleek er een groot verschil te bestaan tus-
sen deze probleemmotor en de in het verleden
gemeten goede motor. Nu was de reeds geme-
ten motor niet helemaal hetzelfde, maar had
wel hetzelfde motormanagement, namelijk 
Motronic ME7 en dan weten we uit ervaring dat
er niet zoveel verschillen zijn.

Nokkenastiming fout?
Om een juist vergelijk te maken, moeten we al-
tijd dezelfde meetomstandigheden creëren. Zo
is het meten van de krukassensor ten opzichte
van de nokkenassensor gedaan met losgetrok-
ken regelklep van de uitlaatnokkenasverstel-
ling. De nokkenassensor van deze motor is
gemonteerd op de uitlaatnokkenas, zodat de
verstelling van deze as goed door de ECU gere-
geld en gecontroleerd kan worden (zodoende
ook de betreffende foutcode).
In figuur 3 is de uiterste verstelling te zien van
de probleemauto met losgetrokken stekker. De
neergaande flank (nu even de referentie) vindt
plaats op vijf krukassensortanden vanaf het
‘gat’. Figuur 4 is een meting onder dezelfde

Volvo van slag

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
elektronisch
probleem bij
de kop en behandelt stap voor stap de sto-
ringsdiagnose. 
GMTO helpt regelmatig autobedrijven bij
lastige defecten uit de brand. Deze ‘prak-
tijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor u
bijzonder leerzaam.

1. Gezien de foutcode ‘Nokkenaspositie fase fout’,
was de regelklep van de uitlaatnokkenasverstel-
ling verdacht. Deze werd dan ook vernieuwd, maar
helaas zonder resultaat.

Uitlaatnokken as-
verstelklep

Uitlaatnokkenasverstelmechanisme
achter nokkenastandwiel
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stroom herkenning, waarvan meestal vier pin-
nen belegd zijn. Deze sensoren bezitten een 12
Volt voeding, een 5 Volt signaalvoeding, een sig-
naaluitgang, een massa en soms een luchttem-
peratuursignaal. Ze zijn ook voorzien van een
soort ‘slakkenhuis’ waarbij de gemeten lucht
aan de voorzijde de sensor binnenstroomt en
aan de onderzijde de sensor verlaat (zie figuur
6). Bij deze constructie is het vrijwel onmoge-
lijk om een omgekeerde luchtstroom te krijgen
in dit deel van de sensor.
Nu is het zo dat de luchtstroom naar een motor
pulserend verloopt. waarbij onder diverse om-
standigheden de lucht ook nog eens voor een
deel terugstroomt. Bij de oude LMM’s wordt de-
ze terugstroomlucht gewoon gemeten en ver-
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omstandigheden, maar dan van de goede auto.
Wat blijkt, het verschil is meer dan vijf krukas-
tanden vroeger. Dit wil zeggen dat de uitlaat-
nokkenas van de probleemauto veel te laat staat.
De krukas bezit 60 tanden totaal, dus ook 60
wisselingen in het signaal. Het aantal krukas-
graden tussen één tand bedraagt dus 360/60 = 6
graden. Bij deze motor staat de uitlaatnokkenas
dus 5 x 6 = 30 graden te laat… Dit is geen klein
verschil meer.
Toch even naar de betreffende garage gebeld en
gevraagd of de nokkenassen wel op de juiste
manier waren afgesteld. Dat werd beaamd: Bij
de levering van de nieuwe nokkenasverstelling
kreeg men er een set afstelgereedschap bij. Dit
is natuurlijk gebruikt en de nokkenas moest op

tijd staan, volgens het autobedrijf. Ze hadden
deze afstelprocedure al eens over gedaan, omdat
bij eerder telefonisch contact met GMTO dit
reeds geopperd was. We gingen ons daarom
eerst maar eens concentreren op andere com-
ponenten.

Nauwkeurige luchtmassameter
Omdat er ook een foutcode was op de mengsel-
samenstelling en de luchtmassameter (LMM),
concentreerden we ons nu op de luchtmassa-
meter. Wat bleek, het uitgaande sensorsignaal
was 0,4 Volt te hoog. We weten dat deze senso-
ren, bij contact aan, een exacte spanning moe-
ten uitgeven van 1,00 Volt. We praten dan wel
over de 5-pins Bosch-sensor met lucht terug-

Motor valt uit

Bron: GMTO

Krukassensor-signaal bij
inhouden van de motor

Bobinemoduulaansturing (penbobine)

Nokkenassensor-signaal met
een speciaal herhalend patroon

Injectorsignaal waar
geen aansturing mist

2. Tijdens het inhouden van de motor werd dit meetwaardeblok bevroren. Van
boven naar beneden het signaal van krukassensor, nokkenassensor, injector en
bobinemoduul. Bij uitval van de motor, neemt het krukassignaal in frequentie af.

Nokkenastiming verdacht?

Bron: GMTO
Dalende flank van nokkenassensor
op 5 tanden van het referentiepunt

3. Met losgetrokken regelklep van de uitlaatnokkenasverstelling, is het kruk-
assensor-signaal ten opzichte van het nokkenassensor-signaal gemeten. De
neergaande flank vindt plaats op vijf krukassensortanden vanaf het ‘gat’.

Referentiepunt krukas-
signaal gemeten op de
probleemauto

Meting met losgenomen
stekker van regelklep

Referentie-auto geeft ander beeld

Bron: GMTO
Dalende flank van nokkenassensor op 10 tanden van referentie-
punt bij correcte motor. Vijf meer dan de probleemauto

4. Bij een goed functionerende Volvo met dezelfde motor, is ook het krukas-
sensor-signaal ten opzichte van het nokkenassensor-signaal gemeten. Hier
vindt de neergaande flank plaats op tien krukassensortanden vanaf het ‘gat’.

Referentiepunt
krukassignaal 

Meting met losgenomen
stekker van regelklep

Onjuist signaal luchtmassameter

Bron: GMTO

5. Het signaal van de luchtmassameter ligt ongeveer 0,4 Volt te hoog, zoals
hier blijkt uit de vergelijking met een referentiesignaal. Dit verklaart de fout-
code ‘LMM-signaal onlogisch’.

Grijs referentiesignaal bij 
contact aan. Is altijd 1,00 Volt

LMM-signaal bij contact aan, staat
al op 1,43 Volt. Moet 1,00 Volt zijn

LMM-signaal bij stationair
toerental, ook te hoog
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werkt in de ECU als zijnde lucht die ook naar
de motor gaat. Dit geeft natuurlijk een verte-
kend beeld. Om nauwkeuriger informatie van
de luchtstroom te krijgen, is deze bijzondere
sensor ontwikkeld. In figuur 6 is ook de elek-
tronica te zien en deze is behoorlijk uitgebreid.
Tevens is in het ‘slakkenhuis’ de hittefilm te
zien die de metingen verzorgt. Deze hittefilm is
in staat de richting van de luchtstroom te detec-
teren. Als we namelijk lucht in de verkeerde

richting door de sensor blazen, zal de signaal-
spanning dalen in plaats van stijgen.

Afwijkend signaal
In figuur 5 is het gemeten signaal te zien met
op de achtergrond het juiste referentiesignaal.
De timing is niet helemaal gelijk, maar de meet-
fases zijn wel goed te herkennen. Zo wordt er
gemeten met contact uit, contact aan, starten,
stationairloop, 2000 t/min en 3000 t/min. Duide-
lijk is te zien dat het gehele signaal ongeveer 0,4
Volt te hoog staat. Dit was dus de oorzaak van
de foutcode op het mengsel.
We waren niet gerust op een goed lopende mo-
tor na het vernieuwen van de luchtmassameter.
In overleg met de betreffende garage hebben
we toch maar een nieuwe luchtmassameter ge-
monteerd. De motor liep wel een stuk beter,
maar was nog lang niet okay.

Nokkenas verstellen
We twijfelden nog steeds aan de afstelling van de
uitlaatnokkenas. We rekenden uit hoeveel kruk-
asgraden een tand verschuiven op het nokkenas-
tandwiel zou zijn, en kwamen uit op ongeveer 18
graden. De nokkenas stond 30 graden te laat, dus
we draaiden het nokkenaswiel eerst één tand
naar vroeg (met de draairichting mee). Een uit-
laatnokkenas kan zonder gevaar voor motor-
schade naar vroeg gedraaid worden. De motor
liep direct een stuk beter en had veel meer ver-

mogen. Ook het uitvallen was verdwenen.
Na het meten van de nokkenassensor en kruk-
assensor bleek de nokkenas nog vroeger te moe-
ten, maar nog een tand was teveel (36 graden).
Het vervroegingsmechanisme zit met sleufga-
ten op het nokkenastandwiel, dus besloten we
deze tot het maximale te verstellen. Nu zaten
we nog één krukastand vanaf de normwaarde,
dus nog 6 graden. De motor liep perfect. Toch
kwam na een tijdje rijden weer de code op de
nokkenastiming naar boven, maar het dash-
boardlampje ging niet meer branden. Na deze
grote verbeteringen hebben we besloten dat de
garage de nokkenastiming nu maar eens op de
juiste manier moest afstellen!

Combinatie van factoren
Een auto met twee aparte storingen kom je ei-
genlijk nooit tegen. Misschien is er in eerste in-
stantie een verkeerde reparatie of afstelling ge-
daan en is de luchtmassameter wel altijd de
boosdoener geweest. We zullen het nooit weten.
Volgens de laatste berichten is de klant met de
auto gaan rijden zonder dat de nokkenastiming
is aangepast door de garage. De klant was tevre-
den. ●

R.H.M. Metzelaar
GMTO Opleidingen

☎ (072) 562 24 07 / Fax: (072) 564 05 68

www.gmto.com, metzelaar@gmto.nl

Uitgebreide elektronica van
de luchtmassameter

Hittefilm-meetelement 
geplaatst in de luchtstroom

Richting van de luchtstroom

6. Dit is de Bosch-luchtmassameter met ‘lucht-terug-
stroomherkenning’ voor een exacte meting van de
luchtstroom. Opvallend is het soort ‘slakkenhuis’ waar-
bij de gemeten lucht aan de voorzijde de sensor bin-
nenstroomt en aan de onderzijde de sensor verlaat.
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