
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Al diverse malen had het garagebedrijf één van
de bobine’s vervangen. Maar dat hielp maar
kort. De bobine (tekens van dezelfde cilinder)
ging na ongeveer een half uur rijden opnieuw
defect. Dat was dus geen duurzame oplossing.
Ook de controle van bougies en stekkerverbin-
dingen bracht geen defecten aan het licht.
Gelukkig was het betreffende autobedrijf aan-
gesloten bij het GMTO Concept, zodat de GMTO

technici de helpende hand boden.
Het ontstekingssysteem is van het type waarbij
elke cilinder een aparte bobine bezit. De aan-
sturing wordt direct vanuit de ECU verzorgd en
een apart bobinemoduul was dus niet aanwe-
zig.
Na het meten van de primaire spanningen van
de bobines werd direct al geconstateerd dat het
een bijzondere bobinesturing betrof. De bobi-

ne’s worden namelijk tijdens de ontsteekperio-
de driemaal tot vonken gebracht. Dit ‘multi-
vonken systeem’ komt wel vaker voor en zorgt
ervoor dat de verbranding in feite ‘gelaagd’ ver-
loopt. De betreffende bobine’s worden in een
tijdsbestek van 3,5 milliseconden driemaal tot
ontsteken gebracht. Elke deelvonk duurt dan
ongeveer 0,5 milliseconden. Deze inspanning
van de bobine vraagt om een zeer krachtig ont-
stekingssysteem waarbij de oplaadtijd van de
bobine zeer kort moet zijn. De tussenlaadtijd
bedraagt slechts 0,7 milliseconden.

Multivonken systeem
Figuur 1 laat het multivonken scopebeeld zien.
Dit scopebeeld is ontstaan door een meting
van stroom en spanning in het primaire circuit
van een goed werkende bobine waarbij het
bovenste beeld (kanaal 1) met een 60 Ampère
stroomtang is gemeten en het onderste (kanaal
2) het primaire spanningsverloop toont van
dezelfde bobine. Duidelijk is de oplaadkromme
in het stroombeeld te zien waarbij in een tijd-
bestek van 1,3 milliseconden de stroom
oploopt van 0 tot 6,5 A. Elke bobine bezit een
oplaadtijd omdat ze uitgevoerd zijn met een
spoel en een spoel heeft de eigenschap de
stroom tegen te werken. Hoe lager de weer-
stand hoe hoger de stroom en hoe korter de
laadtijd. Dat is de reden dat moderne bobinesy-
stemen voorzien zijn van stroomregelende en
contacthoekregelende elektronica zodat de
stroom (energie) snel de maximale waarde
bereikt zonder oververhit te raken. Ook is te
zien dat de tweede en derde stroomopbouw
niet vanaf nul begint, maar vanaf 2,5 A door de
restenergie. De vonktijd wordt door de ECU
kort gehouden door tijdens het vonken de
bobine weer naar massa te schakelen. De
stroom loopt op tot 6 A en de massasturing
wordt weer verbroken met als gevolg, een vonk.
Deze cyclus wordt nogmaals herhaald met tot
gevolg een derde vonk die overigens wel geheel
mag uitvonken.

Fout gevonden
De zelfde meting werd toegepast op de bobine
die al een paar keer vervangen was en wat
schetst onze verbazing: er ontstond alleen in
deze bobine een zeer sterke negatieve stroom-

Een gespierde pick-up
met een beer van een
motor en geen alle-
daags ontstekings-
systeem: de Ford F150
met 5.4 liter V8.

Ford F150 met bijzonder ontstekingssysteem
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daarna nog vele kilometers gereden en de bobi-
ne bleef heel. De negatieve stroom bleek dus de
boosdoener te zijn waardoor de betreffende
bobine binnen de kortste keren defect raakte.
Het betreffende garagebedrijf werd geadviseerd
het stuurapparaat te vervangen omdat zich
daarin het probleem bevond.
Stroommetingen met een scope zijn zeer
zinnig in stroomvoerende componenten zoals
injectoren en bobine’s, omdat veel extra infor-
matie ter beschikking komt voor het stellen
van de juiste diagnose. ●
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puls op het moment van stroom onderbreking
(zie figuur 2). De scope was op dat moment
ingesteld op een stroommeting van 20 A en het
kan dus zijn dat deze negatieve stroom in wer-
kelijkheid nog hoger was. In figuur 3 is een uit-
vergroting van het stroombeeld weergegeven
en is duidelijk het afwijkende stroomverloop te
zien.

Nieuw stuurapparaat
Normaal is een bobinesturing dusdanig ont-
worpen dat een negatieve stroom niet kan
optreden, dus was hier waarschijnlijk een pro-
bleem in de ECU aanwezig. Om dit te testen
hebben we een zware diode in het betreffende
bobinecircuit gemonteerd. En inderdaad bleek
de negatieve stroom verdwenen. We hebben

3. Een uitvergroting van het scopesignaal. Na het aanbrengen van een zware
diode bleek de negatieve stroompuls verdwenen. Het stuurapparaat moest
vervangen worden.

1. In een tijdsbestek
van 3,5 milliseconden
wordt de bobine drie-
maal tot ontsteking
gebracht. Elke deel-
vonk duurt niet langer
dan 0,5 milliseconden.
De korte oplaadtijd van
de bobine vereist een
zeer krachtig ontste-
kingssysteem.

Stroommetingen met een scope zijn waardevol bij
stroomvoerende componenten zoals injectoren en
bobine’s. Het levert nuttige informatie op. De
stroomtang mag dan ook niet ontbreken in de dia-
gnose-uitrusting.

2. Bij de verdachte bobine nemen we een zeer sterke negatieve stroompuls
waar op het moment van stroomonderbreking. Dit klopt niet.

GMTO geeft u 
de oplossing
Sinds de auto vol zit met geavanceerde
elektronica, kampt de werkplaats nogal
eens met moeilijk oplosbare storingen. 
In deze
rubriek
vat GMTO
een elek-
tronisch
probleem bij de kop en behandelt stap
voor stap de storingsdiagnose. 
GMTO helpt regelmatig oud cursisten bij
lastige defecten uit de brand. Deze ’prak-
tijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor u
bijzonder leerzaam.
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Hier is iets mis!

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2




