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  Een Seat Inca 1.9 SDI van 2001 heeft een 
lastig motorprobleem. Tijdens een lange rit 
ontstaat soms een foutcode met betrekking 
tot de naaldslagsensor. De motor gaat daarop 
in noodloop. De naaldslagbewegingssensor is 
al vervangen zonder resultaat. Wat is aan de 
hand? Iwan ging op zoek naar het antwoord. 

Iwan: “De storing kwam af en toe voor en dat 
maakte het goed in beeld krijgen van de storing 
lastig. Ik ben een lange proefrit gaan maken en 
het viel me op dat de storing vooral optrad bij 
accelereren van 80 naar 120 km/u in de vijfde ver-
snelling. Bij terugkomst in de werkplaats heb ik de 
scoop aangesloten om enkele signalen te meten. 
Ik zag al snel dat de verstelling van de pomp niet 
correct werkte. De gele piek van de naaldslag-
sensor verplaatste zich niet ten opzichte van de 
blauwe krukaspiek. Dit verbaasde me, want de 
aansturing naar de verstelling veranderde wel 
degelijk tijdens de actuatortest”. 
   
 Uitgesleten pomphuis 
 “Ik heb de pomp gedemonteerd en opgestuurd 
naar de specialisten van Diesel Büchli. Daar werd 
geconstateerd dat het pomphuis helemaal ver-
sleten was. De verstelling kon hierdoor niet juist 
meer werken. Het pomphuis werd vervangen en 
nadat ik de pomp gemonteerd had zag ik dat de 
gele piek zich nu wél ten opzichte van de blauwe 
piek verplaatste. Ik maakte opnieuw een lange 
proefrit, maar de storing kwam nog steeds voor. Ik 
moest dus verder zoeken.” 
   
 Uitlezen inspuittijdstip 
 “Met de VAG-COM ben ik enkele parameters, de 
zogenaamde measuring blocks, nagelopen. Hier 
werd ik even op het verkeerde been gezet, want 

door een vertaalfout heeft het inspuittijdstipveld 
de omschrijving ‘Ign. Timing’. Het viel me op dat 
de waarde van het inspuittijdstip vast stond. Bij 
een ‘goede’ auto staat deze niet vast en loopt deze 
waarde met het tweede veld mee. Vervolgens heb 
ik de basisafstelling bekeken. Ook hier veranderde 
alleen een veld van ‘early’ naar ‘late’ maar de ti-
ming bleef vast staan. De pompverstelling werkte, 
de basisafstelling was goed, maar de ECU leek de 
signalen niet goed te verwerken. Ik ging nu mijn 
aandacht op de ECU richten.” 
   
 ECU is de schuldige 
 De ECU is een duur onderdeel dus Iwan wilde zeker 
weten dat de ECU de schuldige was. “Ik heb de 
pomp handmatig van tijd gezet en in de scoopme-
ting zag ik duidelijk een verplaatsing van de naald-
slagsensor ten opzichte van de krukas. De waarde in 
de ECU gaf echter nog steeds 0,0 graden BTDC aan. 
Het moest naar mijn idee de ECU wel zijn.” 

 Iwan verving de ECU en keek opnieuw naar de 
actuele inspuiting in het meetwaardenblok. “Ik 
zag nu wel een actuele waarde. Koud ongeveer 7 
graden en warm een stuk lager. Ook in de basisaf-
stelling zag ik een verschuiving. 7,7 graden BTDC 
bij ‘early’ en 4,0 graden bij ‘late’. De storing was nu 
defi nitief verdwenen.” 
   
 Kennis delen 
 Enkele weken later kreeg Iwan een Volkswagen 
Transporter binnen met soortgelijke klachten. Hij 
herinnerde zich direct de storing in de Inca en be-
sloot bij de Transporter direct te controleren of de 
ECU juist omging met de signalen. Ook hier bleek 
de ECU de veroorzaker. “Een storing uit het verle-
den herkennen en zo een nieuwe storing erg snel 
oplossen is erg fi jn werken. Zowel voor de klant 
als voor ons. Dat is ook de kracht van het AMT Ga-
rageforum. Kennis delen met elkaar is voor iedere 
professionele autotechnicus van belang.” 

Met de scoop was snel zichtbaar dat bij aansturing van de pompverstelling het signaal van de naaldslagsensor zich niet verplaatste 
ten opzichte van het krukassignaal.

 DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

Met ruim 4700 bijdragen op AMT Garageforum mag ‘Iwan’ zich een ware 
AMT Topmonteur noemen. Hij werkt als diagnosetechnicus bij Mooren 
Auto’s in Roelofarendsveen. Met de kennis die hij daar opdoet helpt hij re-
gelmatig, 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.

Bij het uitlezen van de basisafstelling werd geen verandering van de inspuittiming zichtbaar bij 
vroege of late inspuiting.

Iwan verving de ECU en las de basisafstelling opnieuw uit. Nu was er wel verandering waarneem-
baar en de storing in de Inca was hiermee verholpen.
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