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DIAGNOSETIPS UIT  DE PRAKTIJK

Een Volkswagen Tiguan van 2009 met 1.4 TSI
motor verliest vermogen op de snelweg. De
 eigenaar parkeert de auto op de vluchtstrook
en zet de motor uit. Die slaat daarna niet meer
aan. Een raadselachtige storing en de auto
werd door de afsleepdienst bij Mooren Auto’s
neergezet. Wat is er aan de hand? Iwan ging op
zoek naar het antwoord.

“Ik begon met het uitlezen van de auto. De fout-
code bleek een misfire op de eerste cilinder te
zijn. We hadden een bobine liggen, die heb ik ge-
wisseld. Helaas zonder resultaat want de ‘misfire-
counter’ liep direct op tot 470 en daarna kwam de
foutcode ‘cilinder afschakeling’.” De  bobine was
goed. En de bougies? “Ik heb de  bougies gede-
monteerd, originele VW-bougies. Vervolgens heb
ik het garagebedrijf gebeld dat de auto in onder-
houd heeft. Zij gaven aan dat de bougies pas ver-
vangen waren. De bougies zagen er goed uit, 
alleen de bougie van cilinder 1 was vettig.”

Vonkduurmeting
“Omdat de bougie wat vettig was, heb ik de
 secundaire vonk bekeken met de CCP 750 van

GMTO. Deze vonk zag er goed uit. Voor de zeker-
heid heb ik het beeld vergeleken met dat van de
bobine van de tweede cilinder. Hoewel het me in
eerste instantie niet opviel, bleek dat de vonk-
duur van de eerste cilinder ongeveer 1 ms korter
was. Een mogelijke oorzaak voor de kortere
vonkduur is een te rijk mengsel waardoor de
vonk geblust wordt.” Iwan verlegde zijn aandacht
naar de injector.
“Ik ben de injector gaan meten en heb de span-
ning bekeken, ook deze vergeleek ik weer met de
injector van de tweede cilinder. Beide zijn het-
zelfde. Vervolgens heb ik de stroom door de injec-
tor gemeten. Deze was eveneens juist. Uit de me-
tingen werd me duidelijk dat er geen vastzittende
of slecht sluitende injector was. Maar toch was de
eerste cilinder veel te rijk.”

Teveel CO-uitstoot
Iwan sloot de Tiguan op de viergastester aan. “De
viergasmeting gaf veel CO-uitstoot aan. Zelfs
nadat de injector was uitgeschakeld door de ECU.
Om te voorkomen dat er dampen in de uitlaat
zaten die de viergasmeting zouden beïnvloedden
ben ik een proefrit gaan maken. Tijdens de rit heb
ik gekeken of de injector echt uitgeschakeld bleef
en dit was het geval. Bij terugkomst heb ik direct

de viergasmeting nogmaals gedaan en nog altijd
was de CO-uitstoot veel te hoog. Hierop heb ik de
bougie gedemonteerd en deze was opnieuw nat.
Onmogelijk als de injector is uitgeschakeld.” Of
toch niet? “Het probleem werd me duidelijk, de in-
jector blijft lekken. Omdat voor het vervangen van
de injector het spruitstuk los moet, heb ik de rail-
druk nog gecontroleerd. Met de scope werd snel
zichtbaar dat de raildruk instort na afschakelen.” 
Iwan verving de injector waarna het probleem
was opgelost. 

Ervaring loont
“Een week later kregen we een Audi Q5 binnen
met dezelfde verschijnselen. Ik besloot direct de
brandstofdruk te meten na het uitzetten van de
motor en eveneens de bougie te demonteren. De
druk viel direct naar beneden en de benzinedamp
kwam uit het bougiegat. Eveneens een lekke ver-
stuiver. Door de ervaring met de Tiguan kon ik het
probleem bij de Q5 sneller achterhalen en was die
storing binnen een mum van tijd opgelost.” 

Iwan plaatste alle scoopbeelden op het AMT Garageforum
in de rubriek ‘opgelost’. Bent u een automotive professional?
Registreer u dan gratis via
www.amtgarageforum.nl/registreren

Met ruim 4100 bijdragen op het AMT Garageforum mag ‘Iwan’ zich een wa-

re AMT Topmonteur noemen. Hij werkt als diagnosetechnicus bij Mooren

Auto’s in Roelofarendsveen. Met de kennis die hij daar opdoet helpt hij 

geregeld, in samenwerking met andere technici op het forum, collega’s uit

de brand. Zeker als een storing in de ene richting wijst, maar de oplossing

in de andere richting gevonden kan worden, is Iwan in zijn element.

Zichtbaar met de scoop: de vonkduur van de bougie in de eerste cilinder is 1 ms korter dan die in de tweede cilinder (scoopbeelden zijn
samengevoegd door de redactie).

Om een verstuiver te vervangen moet het spruitstuk gedemon-
teerd  worden. Daarom besloot Iwan eerst een 100% zekere
 diagnose te stellen. 

De boosdoener: deze lekkende verstuiver.
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