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Golf-motor slaat niet aan
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naar de 100 kPa (1 Bar) opliep en dus voldoende
moest zijn om de pompverstuivers te kunnen vul-
len (zie figuur 1). Dus de druk was goed, dan
moest er waarschijnlijk iets met de aansturing mis
zijn. Iets wat overigens onlogisch zou zijn, omdat
deze ruilmotor niet een zelfde storing of über-
haupt een probleem zou hebben. Toch maar het
krukas- en nokkenassignaal gemeten, met daarbij
een pompverstuiveraansturing. Zoals te verwach-
ten waren de krukas- en nokkenassignalen in orde,
maar er was toch iets vreemds met de aansturing
van de pompverstuiver. We zagen een onregelma-
tigheid in deze aansturing. Zo waren er vier aan-

Ga er maar aan staan: Na een ingrijpende schadereparatie slaat de motor van een Golf V niet

meer aan. Er is geen fout te ontdekken en ten einde raad wordt een ruilmotor gemonteerd.

Ook deze is niet aan de praat te krijgen. GMTO helpt dit raadsel op te lossen.

Storingsdiagnose in de praktijk

Een Volkswagen Golf V 1.9 TDI 77 kW van 2005,
met motorcode BKC, sloeg niet meer aan. Wat was
er allemaal gebeurd? Deze Golf had een fikse ach-
terschade opgelopen en het kenteken was inge-
nomen. Inmiddels was de schade hersteld, maar
tijdens het reparatieproces werd al geconstateerd
dat de motor heel gebrekkig liep. Eerst dacht men
dat door het lassen aan de auto de elektronica be-
schadigd was. Daarnaast kwam nog een ander
probleem boven water. Tijdens het keuren bij de
RDW, voor teruggave van het kenteken, bleek
deze auto een ander motortype te bezitten! Het
uitlezen van de ECU bracht aan het licht dat deze
wel het juiste chassisnummer in het geheugen
had staan. Dat zat dus wel goed, maar hoe de an-
dere motor in deze auto terecht is gekomen en
ook nog te hebben gelopen, was een volstrekt
raadsel.
Om maar direct van het probleem af te komen (de
motor liep immers niet goed), werd er gezocht
naar een juiste motor en die werd op de sloop ge-
vonden. Probleem opgelost zou je denken. Niet
dus… De motor liep nu helemaal niet meer. Het
schadebedrijf schakelde een autobedrijf in, dat is
aangesloten bij de GMTO-helpdesk. Die werd
prompt gebeld. De betreffende garage heeft ook
een ATS5004D scope en gevraagd werd om di-
verse metingen te doen en deze naar GMTO te
mailen.
Deze motor bezit een zogenaamd pompverstui-
versysteem en op zich was er niets verkeerds te
zien aan het kruk- en nokkenassignaal en de aan-
sturing van de injectoren. Wel bleef er een fout-
code aanwezig op het nokkenassignaal. Maar het
nokkenassignaal was aanwezig en zag er prima
uit. Omdat het een HALL-sensor betrof, hoeft er al-
leen maar op de sensor gemeten te worden. De 5
Volt die uit de ECU komt (signaalspanning) wordt
door de HALL-sensor zelf naar massa geschakeld
op het moment dat er een magnetische veldver-
andering plaatsvindt. Hierdoor ontstaat een scha-
kelende spanning van 5 Volt met een bepaald
patroon (later meer hierover).
We stonden voor een raadsel, temeer omdat deze
sloopmotor niets zou mankeren. Op de motor zit
verder geen elektronica dus er hoeft niets inge-
leerd te worden. Na nog wat metingen te hebben

laten doen werd besloten de auto naar GMTO te
brengen voor praktische ondersteuning, waar au-
tobedrijven recht op hebben die lid zijn van deze
GMTO-dienst.

Brandstofdruk in orde
We zijn eerst maar eens begonnen met het meten
van de brandstofdruk. Dit is bij de pompverstui-
versystemen niet zo moeilijk, omdat er een speci-
ale inbusplug aanwezig is waar deze druk gemeten
kan worden. Na het aansluiten van de FPS700
(elektronische brandstofdruk-meetsensor) en het
starten van de motor, zagen we dat de druk direct

De probleemmotor, met losgenomen kleppendeksel. Zo konden we nagaan of de pompverstuiver op het juiste moment wordt inge-
drukt. Na het demonteren van een gloeistift is de zuigerbeweging te volgen. Er bleek niets aan de hand: de pompverstuiver werd in-
gedrukt tijdens de compressiefase, dus de nokkenastiming was goed.
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sturingen achter elkaar, gevolgd door één misser
om daarna weer vier keer de pompverstuiver aan
te sturen.

Pompverstuivers meten
We besloten alle pompverstuivers gelijktijdig te
meten, want we wilden weten of alleen die ene
pompverstuiver het vreemde gedrag vertoonde
of dat meerdere pompverstuivers dat verschijnsel
hadden. In figuur 2 is duidelijk te zien dat er inder-
daad op alle pompverstuivers een aparte aanstu-
ring plaatsvond. Toch zat er een zekere regelmaat
in. Nu is het bij dergelijke scopebeelden altijd even
uitzoeken waar een effectieve inspuiting plaats-
vindt, omdat er veel stoorsignalen (inspuitsigna-
len van de andere pompverstuivers) op het betref-
fende scopekanaal zichtbaar zijn.
Een effectieve inspuitslag is te herkennen aan een
brede en duidelijke aansturing waarin meerdere,
korte, sturingen aanwezig zijn om de stroom door
de betreffende spoel te regelen. Na inzoomen in
het scopebeeld is zo’n patroon zeer goed te her-
kennen. Daarnaast wordt een effectieve inspui-
ting altijd gevolgd door een, in dit geval negatie-
ve, inductiepiek afkomstig van het afschakelen
van de betreffende spoel. In figuur 2 is dit zicht-
baar, en wat nu opvalt is dat het inspuitpatroon
als volgt verloopt: Aansturing op cilinder 1-2-1-2
en cilinders 3 en 4 worden, op dat moment, in het
geheel niet aangestuurd. Dan een korte pauze 
(eigenlijk een verschuiving van het inspuitpatroon)
en weer een aansturing, maar dan alleen op cilin-
der 4-3-4-3. Verdere combinaties waren 2-1-2-1
enz.
Dit aanstuurpatroon lijkt bizar, maar er zit toch
een bepaalde logica in. Als een ECU geen nokken-
assignaal ‘ziet’ dan weet hij ook niet exact wan-
neer er ingespoten moet worden omdat de zui-
gers tweemaal omhooggaan bij een volledige ar-
beidscyclus. Naast het elektronisch inspuiten (ei-
genlijk het sluiten van de retourklep van de pomp-
verstuiver) hebben we ook te maken met een me-
chanisch deel, namelijk de nok op de nokkenas
die het pompdeel van de pompverstuiver in be-
weging brengt. Als er elektronisch aangestuurd
wordt en de pomp niet wordt bediend, gebeurt er
dus helemaal niets. Maar de ontwerpers van de
software zijn niet voor één gat te vangen en gaan
tijdens de startfase diverse inspuitvolgorden uit-
proberen. Dit is te zien in het patroon dat hiervoor
omschreven is (figuur 2). Als er, op een bepaald
moment, een effectieve verbranding ontstaat, be-
tekent dit dat er op het juiste moment is ingespo-
ten. Dat ‘ziet’ de ECU weer aan de versnelling van
de krukas na de verbranding. Zodra dit geconsta-
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1. Dankzij een speciale aansluiting, is het meten van de brandstofdruk eenvoudig te doen. De druk loopt direct op
naar de 100 kPa (1 Bar) en moet dus voldoende zijn om de pompverstuivers te vullen.

Geen probleem met brandstofdruk

3. Het moment van inspuiten is op te maken uit de accuspanning. Bij het meten in de AC-modus (wisselspanning)
wordt het gelijkspanningsdeel weggenomen en zijn de actuele wisselingen zichtbaar. Deze hebben rechtstreeks te
maken met de stroombelasting van de accu en dus de startstroom. Bij een compressieslag neemt de startstroom toe
en de accuspanning af.

Pompverstuivers in beeld

2. Meting van alle vier de pompverstuivers. Te zien is de effectieve inspuiting. Ook kunnen we het inspuitpatroon 
analyseren.

Accuspanning ‘vertelt’ inspuitmoment

48 AMT | 2010

Tijdens het starten
loopt de toevoerdruk
naar 1 Bar 

Cil 1

Cil 2

Cil 3

Cil 4

Inspuitvolgorde 
1-2-1-2

Inspuitvolgorde
4-3-4-3

Inspuitvolg-
orde 2-1-2-1

Aansturing met
inductiepuls dus
een effectieve
aansturing

Accuspanning
het laagst bij
hoogste start-
stroom dus BDP

Toerentalwisselingen
tijdens de compressie-
slagen (frequentie-
veranderingen)

Inspuitaansturingen
dicht bij ODP dus
geen ontbrandingen
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Bij het monteren van een sloop- of ruilmotor is het belangrijk
erg secuur te werken. Er kan veel mis gaan, wanneer het 

motortype niet precies overeenkomt, de bedrading verkeerd
wordt aangesloten of de ECU het systeem net iets anders aan-

stuurt. Het hier behandelde probleem laat zien wat er fout kan
gaan, met vele zoekuren tot gevolg.
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4. Het krukassignaal wordt gevormd door een magneetring, die
onderdeel is van de krukaskeerring. Het geheel zit gemonteerd in
een apart deksel. Voor montage is een speciaal stuk gereedschap
vereist.
Bron: VW

Nadat we in de documentatie bekeken hadden
hoe het krukassignaal gevormd wordt, begon er
bij de meegekomen technicus iets te dagen. Het
krukassignaal wordt gevormd door een magneet-
ring die een onderdeel is van de krukaskeerring.
Het geheel is ondergebracht in een apart deksel.
De magneetring is voorzien van een aantal noord-
en zuidpolen. Deze zorgen voor het creëren van
de betreffende blokspanning uit de krukas HALL-
sensor.
Toen deze motor nog naast de auto stond, heeft
het autobedrijf voor de zekerheid de krukaskeer-
ring vervangen en daarvoor het complete deksel
van de oude motor overgezet. Daar moet iets mis-
gegaan zijn qua montage van de magneetring,
waardoor deze in een verkeerde stand op de kruk-
as terecht is gekomen. Plaatje rond. Alleen weten
we, tot op heden, nog niet wat het resultaat is van
de juiste afstelling van deze magneetring, maar
het was toch overduidelijk dat hier het probleem
zit. In figuur 4 is te zien dat het deksel met keer-
ring en magneetring met een speciaal stuk ge-
reedschap gemonteerd moet worden.

De wijze les
Steeds vaker komen we problemen tegen nadat
motoren gewisseld zijn. Of de motoruitvoering is
toch anders en de ECU stuurt het systeem anders
aan met alle gevolgen van dien, of bedrading
wordt verkeerd aangesloten etc. Het is zaak om
zeer secuur te werk te gaan en de volledige docu-
mentatie bij de hand te hebben om dit soort fou-
ten te vermijden. Tja, het wordt er niet gemakke-
lijker op. In het volgende artikel van GMTO infor-
meren we u over de afloop van deze storing.

teerd is, neemt de ECU direct de juiste inspuit-
volgorde aan en loopt de motor verder perfect.

Toch niet lopen
Ondanks dat de ECU alle inspuitcombinaties pro-
beert, slaat de motor toch niet aan. Wat moet hier
aan de hand zijn? We weten nu dat de ECU inder-
daad het nokkenassignaal niet meeneemt in het
inspuitverhaal, anders zou de ECU niet de be-
schreven (inspuit)capriolen uithalen. De betref-
fende foutcode bevestigde dat. Het begon een
vreemd verhaal te worden. We hebben brandstof-
druk, we hebben een ECU die alles probeert om
de motor aan ’t lopen te krijgen, en een motor die
goed lopend uit een andere auto kwam. Zou de
inspuiting niet op het juiste moment plaatsvin-
den, dus normaal dicht bij BDP? We besloten dat
te meten en dat is vrij eenvoudig te doen door de
accuspanning in de meting op te nemen. Als we
namelijk de accuspanning meten in de AC-modus
(wisselspanning) dan wordt het gelijkspannings-
deel weggenomen en alleen de actuele wisselin-
gen worden weergegeven. Als dan de scope-
schaal op een lage waarde wordt ingesteld, zien
we wisselingen ontstaan die rechtstreeks te ma-

ken hebben met de stroombelasting van de accu
en hier dus de startstroom. Bij een hoge start-
stroom zakt de accuspanning iets (ongeveer 0,5
Volt). Dat wil zeggen dat bij een compressieslag
de startstroom toeneemt en de accuspanning af-
neemt.
Na de accuspanning nog wat gefilterd te hebben
kregen we het scopebeeld van figuur 3. Wat bleek,
tot onze grote verbazing, dat het inspuiten niet
op BDP plaatsvond (BDP is om en nabij de laagste
accuspanningsdip) maar vlak voor ODP. Ja, daar
krijg je geen lopende motor van. Ook is te zien
aan het krukassignaal, dat de frequentie van dit
signaal sterk varieert tijdens de startfase. Bij een
lage frequentie (pulsen verder uit elkaar) is het
toerental laag, dus de motor zit in de compressie-
slag. Direct na BDP loopt het toerental weer sterk
op omdat de zuiger het nu voor de wind krijgt.

Probleem gevonden!
Toch wilden we weten of de nokkenas wel op tijd
stond en hebben het kleppendeksel verwijderd
om te zien of de pompverstuiver op het juiste mo-
ment werd ingedrukt. Nadat een gloeistift werd
uitgenomen, konden we de zuigerbeweging
meten en duidelijk werd dat de nokkenas op de
juiste timing stond omdat de pomp werd inge-
drukt tijdens de compressiefase (zie de foto op
pagina...). Er moest iets zijn met het nokkenas- of
krukassignaal, maar wat?

GMTO geeft u 
de oplossing
Sinds de auto vol zit met geavanceerde elek-
tronica, kampt de werkplaats nogal eens met
moeilijk oplosbare storingen. GMTO helpt re-
gelmatig autobedrijven bij lastige defecten uit
de brand. Deze ‘praktijkstoringen’ zijn natuur-
lijk ook voor u leerzaam. GMTO vat hier een
lastig probleem bij de kop en behandelt stap
voor stap de storingsdiagnose.

GMTO Opleidingen
Tel.: (072) 562 24 07 / Fax: (072) 564 05 68
www.gmto.com, e-mail: metzelaar@gmto.nl
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Magneetring die op de juiste positie op
de krukas moet worden geperst

Speciale deksel voor montage van keerring
en magneetring  

Krukassensor-locatie. HALL-sensortype

TEKST: R.H.M. METZELAAR, GMTO / BEELD: GMTO, VOLKSWAGEN
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