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korte tijd kwam de klant terug met dezelfde
klacht. En weer werd er een storing in de krukas-
sensor uitgelezen. En opnieuw werd deze sensor
vervangen, want het zelfdiagnosesysteem zal
het wel bij het rechte eind hebben. Een 
ander  probleem was dat de startmotor al drie keer
defect was geraakt. Dat kwam doordat de motor
soms lang gestart moest worden en dat deze
 tijdens de lange startfase soms terugsloeg.
 Uiteindelijk is de Berlingo na overleg met de
GMTO-helpdesk bij GMTO aangeboden voor een
gedegen onderzoek. 

Slecht aanslaan
Deze motor is voorzien van een motormanage-
mentsysteem dat onder andere bestaat uit een
krukassensor en een DIS-bobineblok met cilinder-
herkenning, maar geen nokkenassensor. Toch
worden de injectoren, tijdens het lopen, sequenti-
eel aangestuurd en normaal gesproken is daar
een nokkenassensor voor nodig. Sequentieel
 bedrijf is hier toch mogelijk door de aanwezigheid
van een speciale schakeling in het bobineblok dat
de hoogte en vorm van de ionisatiespanning
 detecteert tijdens de ontbranding en dit als een
puls aan de ECU doorgeeft. Zo kan het motorma-
nagementsysteem, na het aanslaan van de motor,
overschakelen van eenmaal per omwenteling
 inspuiten naar eenmaal per twee omwentelingen,
dus naar een sequentieel inspuitpatroon.
We hebben eerst een aantal algemene scopeme-
tingen verricht en uiteindelijk metingen gedaan
aan de krukassensor, voeding van de bobines en
het primaire ontstekingsbeeld van een bobine
 (figuur 1). Na een aantal keren gestart te hebben
merkten we dat de motor inderdaad af en toe
 terugsloeg. Na het bevriezen van het scopebeeld
in de recordermode konden we reconstrueren wat
er gebeurde tijdens deze startfase. Aan het kruk-
assignaal zagen we dat de motor, hier tweemaal
zelfs, even bijna tot stilstand komt en weer verder
rond gaat op de startmotor. Na analyseren van het
ontstekingsbeeld zagen we een zeer onstabiel
 patroon. De contacthoek varieerde sterk (tijd dat
er stroom door de bobine vloeit). En het moment
van vonken vond plaats op zeer afwijkende
 krukasgraden.
We kunnen aan de hoogte van het krukassignaal

Een Citroën Berlingo uit 2001 wil soms moeilijk aanslaan. Op advies van het zelfdiagnosesys-

teem vervangt de werkplaats meerdere keren de krukassensor. Helaas zonder resultaat. Zelfs

de startmotor geeft herhaaldelijk de geest. Weet GMTO de vinger op de zere plek te leggen?

Berlingo slaat terug
GMTO: Storingsdiagnose in de praktijk

De 1.6 liter 16-klepper is uitgerust met een ME7.4.4 Motronic-systeem. Bijzonder: de injectoren worden sequentieel aangestuurd, maar
er is geen nokkenassensor. Sequentieel bedrijf is mogelijk door een speciale schakeling in het bobineblok.

De Berlingo-motor betrof een 16-kleps 1.6 liter
(NFU) met ME7.4.4 Motronic-systeem. De garage
waar de Citroën in onderhoud was, had het Motro-
nic-systeem uitgelezen. Er werd een foutcode op

de krukassensor gevonden. Dat kon de reden zijn
dat deze motor soms niet lekker aansloeg. Sensor
vervangen en storing opgelost, zou je denken.
Maar het probleem bleek niet verholpen.  Na een
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(amplitude) zien wanneer er een compressieslag
plaatsvindt en wanneer de zuiger weer naar
 beneden gedrukt wordt. Bij een lage amplitude is
het motortoerental iets lager, dus bezig aan de
compressieslag en bij neergaande zuigerbewe-
ging contra. In figuur 1 is op het krukassignaal
een aantal rode markeringen geplaatst die het
ontstekingsmoment weergeven van bobine 1
 (onderste signaal). Duidelijk is te zien dat de
 ontsteking soms op het juiste moment vonkt
(dichtbij BDP, lage amplitude krukassignaal) en
dan weer op het verkeerde moment (op ODP,
hoge amplitude krukassignaal). Ook is te zien dat
als de ontsteking plaatsvindt nabij ODP de motor
terugslaat en het toerental nagenoeg nul wordt.
Op dat zelfde moment loopt de stroom in de
startmotor zeer hoog op waardoor de accuspan-
ning daalt onder de 8 Volt. Dit is weer te zien aan
de dip van de twee voedingen van de bobines.

Krukas en ontsteking
In figuur 2 is duidelijk te zien dat het ontstekings-
moment zeer onstabiel is. De eerste vonk vindt
plaats op misschien wel 120 graden voor BDP en
een vonk later is het ontstekingsmoment ver-
schoven naar ongeveer 145 graden na BDP. De
BDP en ODP punten zijn een schatting, want in
werkelijkheid liggen deze punten een paar
 krukaspulsen verschoven. Ook was opgevallen
dat de hoogte van het krukassignaal (amplitude)
eigenlijk wel wat laag was en 2 Volt bedroeg.
 Normaal gesproken moet deze spanningshoogte
genoeg zijn om de ECU goed te laten functione-
ren. Nadat de motor aansloeg bleef de spanning
relatief laag en kwam niet boven de 5 Volt bij
 stationair toerental en dat vinden we eigenlijk
ook te laag. 

Motor tot stilstand
In figuur 3 ziet u de situatie die regelmatig voor-
kwam tijdens de startfase. De ontsteking vonkte
(onderste blauwe lijn) op een dusdanig moment
dat de motor in één keer een terugslag kreeg en
daardoor volledig tot stilstand kwam. Dit mo-
ment is te zien in het krukassignaal dat volledig
nul wordt. Om vervolgens weer door te starten
en bij de eerste de beste vonk direct wel aan te
slaan. Als zoiets regelmatig voorkomt zal de
 startmotor geen lang leven hebben en dat was
bij deze auto inderdaad het geval (tot driemaal
toe vervangen). Tevens is in dit signaal ook het
controlesignaal te zien dat het vonken van de
 bobine weergeeft (tweede zwarte lijn van
boven). Tijdens het vonken ontstaat er in dit
 controlesignaal een kleine piek en aan de hoogte
en breedte van deze puls kan de ECU herleiden of
de vonk effectief is geweest (ontbranding). De
ECU kan aan de hand van dit signaal overschake-
len naar sequentiële inspuiting. De derde lijn is
het primaire signaal van DIS-bobine 1 en de
vierde lijn van DIS-bobine 2.

>

van het gasklephuis,
botweg door te knippen.
Als dan de ruis vanaf de
potentiometer nog
steeds aanwezig is, heb-
ben we een gasklephuis-
probleem. Dat was niet
het geval. Bij het meten
van de draad naar het

1. Metingen aan de krukas-
sensor, voeding van de
bobines en het primaire
ontstekingsbeeld van een
bobine. Door terugslag
komt de motor bijna tot
stilstand. De contacthoek
varieert sterk en het von-
ken vindt plaats tijdens
zeer afwijkende krukasgra-
den.

Motor slaat terug

Onstabiel ontstekingsmoment

Startmotor krijgt ervan langs

Euvel verholpen

2. Het ontstekingsmoment
blijkt verre van stabiel. De
eerste vonk vindt plaats op
misschien wel 120 graden
voor BDP en een vonk later
is het ontstekingsmoment
verschoven naar ongeveer
145 graden na BDP. 

3. Een regelmatig voorko-
mend euvel tijdens de
startfase: de ontsteking
vonkt (onderste blauwe
lijn) op een dusdanig mo-
ment dat de motor in één
keer een terugslag krijgt en
daardoor volledig tot stil-
stand komt. Vervolgens
start de motor weer door
en slaat bij de eerste de
beste vonk direct aan. De
startmotor heeft het hierbij
zwaar te verduren.

4. Nu wordt de ontsteking
wel goed aangestuurd. De
amplitude van het krukas-
signaal bedraagt bijna 10
Volt tijdens stationair toe-
rental en is dus verdubbeld.
Ook is de contacthoek nu in
orde.

Vonk op +145º
NA BDP

Hogere amplitude van krukas-
sensor na afstandsverkleining

Motor staat bijna
stil door terugslag

Voeding van de bobines

Motor slaat op
dit  moment aan

Vonk op +120º VOOR BDP

Zeer onregelmatige
 contacthoek

Vonken tijdens de
startfase op zeer onre-
gelmatige tijdstippen

Primaire bobinesturing

Motor komt tot stilstand
na terugslag

Controlepuls tijdens
vonken op bougie

Onregelmatige aansturing
beide bobines

Bobines vonken regelmatig
op het juiste tijdstip en
met de juiste contacthoek
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ECU de weg kwijt
De ECU was dus, tijdens het starten, geheel de
weg kwijt wat betreft het aansturen van de DIS-
bobines. Als de motor eenmaal liep waren er
 overigens geen problemen. In de startfase wordt
het ontstekingsmoment volledig bepaald door
het signaal van de krukassensor. Dus moesten we
daarin zoeken. De krukassensor werd gedemon-
teerd en wat opviel was dat de sensor in een
aparte kunststof steun was geplaatst. Op zich
 normaal en origineel, maar met de steun was iets
aan de hand. Aan de ene zijde was er een pasbus
aanwezig maar aan de andere zijde was de pas-
bus verdwenen. Er was een te groot gat ontstaan
en het betreffende boutje kon deze steun niet
goed op zijn plaats brengen.
Na metingen bleek de afstand tussen de sensor
en de tandkrans van het vliegwiel meer dan 2 mm
te bedragen. De kunststof steun kon op één of an-
dere manier niet dichter bij het vliegwiel gebracht
worden dus werd besloten een stukje van de
 zitting van de sensor af te halen. Jammer genoeg
hebben we verzuimd om een foto van dit onder-
deel te maken. Bij het starten zagen we direct
 verbetering van dit signaal omdat de amplitude

in hoogte verdubbeld was van 2 naar bijna 5 Volt.
De vonk kwam op het juiste moment en de motor
sloeg direct goed aan. 

Hou het koppie erbij!
In figuur 4 is de juiste aansturing van de ontste-
king te zien en de amplitude van het krukassig-
naal bedroeg nu bijna 10 Volt tijdens stationair
toerental en was dus ook verdubbeld. Daarnaast
was de contacthoek in orde. De essentie van deze
storing: denk niet te licht over een ogenschijnlijk
onbeduidend probleem, zoals een beschadigde
sensorsteun. Zeker als men bedenkt dat de
 afstand tussen sensor en vliegwieltanden een
grote invloed heeft op de opgewekte spanning
van deze sensor. We denken zelfs dat het pasbusje
moedwillig verwijderd is omdat de steun niet
meer paste, misschien na de- en montage van de
versnellingsbak. De motor is na de aanpassing
nog vele malen gestart, maar het probleem was
 verdwenen. 
Nog een wijze les: wanneer een component voor
de tweede of derde keer vervangen moet worden
omdat het zelfdiagnosesysteem dat aangeeft, ga
dan altijd op zoek naar de werkelijke oorzaak!

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, 
metzelaar@gmto.nl
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