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  Een Mazda MX-3 met 1.8 V6 K8 motor bezorgt 
een garagebedrijf hoofdbrekens. De motor 
slaat niet meer aan en na controle blijkt dat 
er geen vonk is. De ontstekingsklok is een 
zwak onderdeel bij dit type motor en de au-
totechnicus vervangt deze door een gebruikt 
exemplaar, helaas zonder resultaat. Ook een 
nieuwe monteren brengt geen oplossing. 
De bedrading tussen ECU en ontsteking is 
vervolgens doorgemeten maar ook hier is 
geen fout te vinden. Ten einde raad stuurt 
de autotechnicus de ECU op naar een bedrijf 
voor controle. De ECU functioneert prima, 
zo luidt het oordeel. Wat is er aan de hand? 
Arjen Hofstra van Diagnose Service Noord 
ging aan de slag met de MX-3.  
   
 Arjen: “Ik heb na het aanhoren van het verhaal 
eerst alle in- en uitgaande signalen van de ontste-
king gecontroleerd. De sensoren en de eind-
trapaansturing van de bobine vertoonden geen 
gebreken. De voedingsspanningen en massaver-
bindingen van de ontsteking waren eveneens 
goed. Dus zocht ik verder. Het primaire ontste-
kingssignaal is te meten vanaf de aansluiting van 
de ontsteking naar de diagnoseaansluiting toe. 
Dit moet 0 V zijn op het moment dat de eindtrap 
wordt aangestuurd. De spanning daalde echter 
hooguit 1 volt.” 
   
 Gek stroombeeld 
 “Omdat de spanning niet de verwachte 0 V 
was, heb ik een stroommeting uitgevoerd. Het 
stroomverbruik van de bobine bedroeg ongeveer 
7 A. Dat is een normaal stroomverbruik voor een 

bobine. Het viel me echter wel op dat het stroom-
beeld er gek uit zag. Een spoel heeft de eigen-
schap om veranderingen tegen te werken, dus de 
stroom gaat nooit van 0 A in een keer naar 7 A. 
Dat gebeurde hier wel. Ik trok de conclusie dat de 
spoel in de bobine kortsluiting had.” Arjen belde 
de opdrachtgever, legde een en ander uit en 
kreeg toestemming om de bobine te vernieuwen. 
“Na het monteren van de nieuwe bobine was het 
probleem nog steeds aanwezig. De geschakelde 
stroom liep dus blijkbaar niet door de bobine 
maar door een ander onderdeel. Ik moest verder 
zoeken.” 
   
 Vreemde pinbezetting 
 “In een eerder stadium was ik al op zoek gegaan 
naar een juist schema van het motormanagement 

en of er wellicht 
meerdere waren. 
Dit was niet het 
geval. Ook was via 
de grossier maar 
één type ontste-
king leverbaar. 
Toch klopte er 
iets niet en mijn 

vertrouwen in het schema was weg. Ik ben de 
ontsteking uit elkaar gaan halen. Een driepolig 
tussenstuk verbindt de bobine met de stekker 
aan de buitenzijde. Ik heb dit tussenstuk grondig 
gecontroleerd en ontdekte dat de drie pinnen die 
er aan de stekkerzijde in gaan, er niet in dezelfde 
volgorde aan de bobinezijde weer uit kwamen. 
De voedingsaansluiting ging van de eerste pin op 
de stekker naar de middelste pin op de bobine. 
Deze pin staat ook rechtstreeks in verbinding met 
de eindtrap van de ontsteking. De voeding wordt 
dus rechtstreeks aan massa gelegd wanneer de 
eindtrap wordt aangestuurd.” Het eerder ontstane 
vreemde stroombeeld had nu een oorzaak, maar 
hoe nu verder? 
   
 Verkeerde interne verbinding 
 Arjen: “Ik kwam tot de conclusie dat wanneer ik 
de buitenste twee draden in de stekker om zou 
wisselen de stroom wel door de bobine wordt 
geleid. Het vreemde is echter dat de draden 
volgens het schema, dat verder juist was, op de 
goede plek zaten. Ik besloot de draden om te 
wisselen. Nadat ik de ontsteking had terug-
geplaatst liep de auto weer als een zonnetje en 
kon deze weer terug naar de opdrachtgever en 
vervolgens naar de eigenaar van de MX-3. Al 
met al was ik blij dat ik het redelijk snel gevon-
den had. Het blijkt maar weer dat een gebruikt 
of nieuw onderdeel zomaar gewijzigd kan zijn 
met een storing tot gevolg.” 
   
  Tip: Wilt u gebruik maken van de kennis van Diagnose Centrum?   
  Kijk op www.diagnosecentrum.nl voor de aangesloten bedrij-
ven bij u in de buurt.  

De rode lijn geeft de stroom door de bobine weer. Een opvallend stroombeeld want er is geen ‘tegenwerking’ van de spoel zichtbaar 
tijdens het aansturen van de eindtrap.

 DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

Complexe storingen kunnen het de autotechnicus knap lastig maken. 
Het Diagnose Centrum, een samenwerkingsverband van gespecialiseerde 
bedrijven met een passie voor storingsdiagnose, voorziet in hulp wan-
neer de autotechnicus er niet meer uitkomt. Arjen Hofstra, diagnosetech-
nicus bij Diagnose Service Noord en aangesloten bij het 
Diagnose Centrum, neemt ons mee in een leerzame storing.

Gevonden! De interne 
doorverbinding in 
dit onderdeel tussen 
stekker en bobine blijkt 
net iets anders te lopen 
dan origineel.
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