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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Honda met twee bobines per cilinder

Een Honda Jazz houdt bij warme motor regelmatig in 

en slaat soms af. Wisselen van componenten en ver-

nieuwen van het stuurapparaat blijkt niet te baten. 

Kan GMTO redding bieden? Het bijzondere ontstekings-

systeem vormt een extra uitdaging.

Storingzoeken is een vak apart. Het daadwerke-
lijke ‘diagnosestellen’ blijkt nog steeds een on-
dergeschoven kindje bij de autotechnische op-
leidingen en zelfs bij de speciale diagnose-op-
leidingen. Er wordt de nodige aandacht besteed
aan de werking van componenten, maar het
échte diagnoseverhaal is ver te zoeken. Toch
gaat het daar eigenlijk om: we willen immers
de probleemauto’s professioneel repareren! 
De autobranche had natuurlijk gehoopt dat de
stuurapparaten in auto’s zo geavanceerd zou-
den worden, dat een storing door de eigendiag-
nose in het stuurapparaat herkend zou wor-
den. Door het gebruik van een uitleesapparaat
zou dan op simpele wijze de oorzaak van de
storing boven water gehaald kunnen worden.
Met andere woorden: Tester aansluiten, uitle-
zen, component vervangen en rijden maar
weer met die kar. De praktijk blijkt toch heel

anders uit te pakken en van het ultieme eigen-
diagnosesysteem is nog allerminst sprake. Ster-
ker nog, door de gecompliceerdheid van de sys-
temen wordt storingzoeken alleen maar lasti-
ger, maar zeker niet onmogelijk als men op een
andere manier aan de gang gaat. Een goede
praktijkgerichte diagnosetraining op dit gebied
is een must en daar zijn er niet veel van in Ne-
derland. Daarnaast blijft een (echte) automo-
tive scope een zeer belangrijk diagnose-instru-
ment.

Diagnosetester laat het afweten
Volgens deze praktische aanpak kwamen we
ook nu weer een storing op het spoor in een
Honda Jazz van 2006, met motortype L13A6.
De auto bleek, alleen bij warme motor, in te
houden en soms zelfs af te slaan. Het inhouden
was de ene keer wat erger dan de andere keer.
Natuurlijk waren er geen foutcodes opgesla-
gen. Daarnaast was het stuurapparaat al ver-
vangen en waarschijnlijk veel componenten
uitgewisseld met een andere auto en tevens
was de cruise control uitgebouwd. Verder was
er heel veel met de auto gereden met een aan-
gesloten communicatietester in de ‘live data’-
modus, om daarmee een afwijking in een sen-
sor of actuator te kunnen herkennen. Niet
dus…
Uiteindelijk werd de expertise van GMTO inge-
roepen. Nog even voor de duidelijkheid: GMTO
onderzoekt auto’s met een lastige storing, maar
repareert niet. Wij geven een reparatie-advies
en alleen bedrijven die een abonnement bij ons
hebben kunnen van deze dienst gebruik maken.
Dat zijn er momenteel nogal wat.

Twee bougies per cilinder
Even iets over de Honda-motor. Het motorma-
nagementsysteem is uitgevoerd met twee bobi-
nes per cilinder (zie de foto hierboven). We
kennen deze situatie al langer van de Alfa’s
met de ‘Twin Spark’-motoren waarbij de bobi-
nes altijd als DIS zijn uitgevoerd en waarbij de
twee bougies altijd gelijktijdig vonken. Alleen
het ontstekingsmoment bij deze motoren is al-
tijd veel later dan bij conventionele motoren
(de verbranding gaat dubbel zo snel door de
twee vlamfronten).
Bij Honda gebruiken ze twee aparte bougies
waarvan één aan de uitlaatzijde en één aan de
inlaatzijde is gepositioneerd. De bijbehorende
bobines zijn rechtstreeks op deze bougies ge-
monteerd en voorzien van een eindtrap. Deze
bobine bezit dus een plusdraad, een mindraad
en een stuurdraad vanuit de ECU. Met deze
constructie is het mogelijk om de timing van
deze bobines te laten verschuiven van elkaar.
En dat gebeurt dan ook. In figuur 3 is duidelijk
deze verschuiving te herkennen en na analyse-
ren blijkt dat de vonk bij de uitlaatbougie later
komt dan op de inlaatbougie. Dit gebeurt al-
leen bij hogere toerentallen, want bij stationair
draaien komen de vonken gelijktijdig.

Zoektocht naar 
ontstekingsmisser

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
elektronisch
probleem bij
de kop en behandelt stap voor stap de sto-
ringsdiagnose. 
GMTO helpt regelmatig autobedrijven bij
lastige defecten uit de brand. Deze ‘prak-
tijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor u
bijzonder leerzaam.

Kijkje onder de motorkap van de Honda Jazz. 
Elke cilinder bevat twee bougies, elk met een
eigen bobine.

Bobinemoduul
uitlaatzijde

Bobinemoduul
inlaatzijde

Krukassensor
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‘scope’. Veel technici weten dat niet en zullen
een scope dan ook vaak verkeerd inzetten en
niet tot bevredigende resultaten kunnen ko-
men.
Weer terug naar figuur 1 waar te zien is dat er
een hapering ontstaat in het aanstuursignaal
van de bobine. Na het normale stuursignaal,
vanuit de ECU, volgt een extra puls en dan
even een pauze om daarna weer gewoon door
te gaan in het normale patroon. Even hikken
dus van de motor, terwijl het injectorsignaal
en de MAP-sensor geen afwijkingen vertonen.
We hadden nog geen idee waar deze afwijking
vandaan kon komen en besloten een andere
meting te doen en in plaats van de MAP-sensor
het krukassignaal te meten.

WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Rijdend meten
Als een communicatietester geen oplossing
biedt, en dat is altijd het geval als de auto bij
GMTO komt, dan is de scope de enige bruik-
bare diagnosemethode die nog overblijft.
Omdat de storing zich alleen rijdend voordeed,
moesten we de diagnosescope in de auto instal-
leren. Met de lange meetkabels is dat geen pro-
bleem.
Het eerste wat we in deze gevallen meten zijn
de belangrijkste zaken die een motor laten
lopen en dat zijn een vonk en de brandstofin-
spuiting. In figuur 1 hebben we een keuze ge-
maakt om een 3-kanaals meting te doen op de
volgende componenten: Op kanaal 1 de aan-
sturing van een bobine, op kanaal 2 een injec-

torsignaal en op kanaal 3 de signaaldraad van
de MAP-sensor (motorbelasting).
Na enige tijd rijden kwam inderdaad de sto-
ring tot uiting. Door op de trigger-handknop
te drukken hebben we het scopebeeld over
drie seconden, terug in de tijd, en met een
hoge meetsnelheid (sample frequentie) kun-
nen vastleggen. Deze ‘recorder mode’ van de
scope is veel beter dan de zogenaamde ‘live
mode’ omdat dan altijd meetinformatie verlo-
ren gaat tijdens de wachttijd bij data-over-
dracht. Daarnaast is men vaak te laat om de
scope te ‘bevriezen’ voor verder onderzoek
van dit signaal. Storingen zoeken in auto’s
vraagt om een speciale scope met bijzondere
mogelijkheden, anders dus dan een reguliere

Aansturing bobine hapert

Bron: GMTO

Injectorsturing ondervindt
geen problemen 

MAP-sensorsignaal
is in orde

Tot 3 seconden terug kijken. Ruim
voldoende bij indrukken triggerknop

1. Hoe is het gesteld met de vonk en brandstofinspuiting? Een 3-kanaals meting
schept duidelijkheid. Op kanaal 1 de aansturing van een bobine, op kanaal 2
een injectorsignaal en op kanaal 3 de signaaldraad van de MAP-sensor (motor-
belasting). Er ontstaat een hapering in het aanstuursignaal van de bobine.

Vreemde puls in krukassignaal

Bron: GMTO

Vreemde hoge puls 
vanuit het krukassignaal

Krukassignaal van Hall-sensor en
met positieherkenning (2x puls)

Pauze in de bobinesturing

Kleine ontstekingsstoorpulsen 

2. Een nieuwe 3-kanaals meting, met op kanaal 1 het bobinesignaal, kanaal 2
het injectorsignaal en kanaal 3 het krukassignaal. We zien een rare bobinepuls
(eigenlijk het uitstellen ervan) en een korte, vreemde puls op het krukassig-
naal.

Afwijking bobinesignaal

Bron: GMTO

Injectorsignaal

Krukassignaal
voor uitzoomen

Dubbele aanstuurpuls en pauze
op bobine van inlaatzijde

Dubbele aanstuurpuls en pauze
op bobine van uitlaatzijde

3. We meten nu op de vierde cilinder het injector- en krukassignaal en de beide
bobines. De bobines krijgen een extra aansturing, gevolgd door een pauze.

ECU in de war

Bron: GMTO

Injectorsignaal (staat hier dicht)

Extra krukaspuls
 veroorzaakt door
slechte ontsteking.
ECU raakt in de war

Aanstuurpuls inlaatbobine
met stoorpulsje dat vonk-
tijd weergeeft (geen fout)

Aanstuurpuls bobine verschoven
van inlaat met stoorpulsje dat
een slechte vonk weergeeft

4. Hier is ingezoomd op het krukassignaal. De ECU raakt van slag door de extra
krukaspuls, met alle gevolgen van dien.

Normale krukaspositieherken-
ning door dubbele tandpatroon

Dubbele aanstuurpuls
op  bobine gevolgd
door een  signaalpauze
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De bougies zien er 
niet erg gezond uit, de
slijtage heeft duidelijk
toegeslagen.

Probleem nader bekeken
Het krukassignaal van deze motor wordt ge-
maakt door een Hall-sensor en heeft een bepaald
patroon (goed te zien in figuur 4). In figuur 2
zijn ook weer drie kanalen te zien waarbij ka-
naal 1 het bobinesignaal is, kanaal 2 het injector-
signaal en kanaal 3 het krukassignaal. Ook dit
scopebeeld is ‘bevroren’ in de recorder mode en
na inzoomen, en terugkijkend in de tijd, zagen
we weer een rare bobinepuls (eigenlijk het uit-
stellen ervan) en een vreemde puls op het kruk-
assignaal. Het leek wel of er een extra (korte)
puls in het krukassignaal aanwezig was. Als dat
zo is, dan kan de ECU daarvan op hol raken en
ongecontroleerde injector- of bobinesturingen
uitgeven. Na verder analyseren leek het wel of
deze extra puls gelijk liep met andere ontsteek-
pulsen. Dat kunnen we zien aan de kleine ont-
steek-stoorpulsjes die altijd wel op de signalen
staan.

Meten op cilinder 4
Door nu de scope op een andere cilinder (4) aan
te sluiten (zie figuur 3) en naast de injector en
krukas tevens de beide bobines te meten, zagen
we het verband komen in deze storing. Natuur-
lijk moesten we weer even rijden om de ‘hik’ te
krijgen, maar op een gegeven moment hadden
we hem weer te pakken. Beide bobines kregen
nu een extra aansturing, gevolgd door een pau-
ze. Het krukassignaal bestaat, in dit figuur, uit
zoveel wisselingen dat deze als een volle balk
wordt weergegeven. Daarom was aan het kruk-
assignaal nog niets vreemds te zien, omdat dit
signaal nog ingezoomd moest worden. In figuur
4 is er nu wel op dit zelfde (ingezoomde) signaal,
een storing zichtbaar. Nu worden er diverse za-
ken duidelijk. De bobines vonken altijd op de da-
lende flank van de aanstuurpuls en bij deze puls
van kanaal 3 (uitlaatbougie en dus wat later von-
kend) zagen we een lelijke stoorpuls. Deze stoor-
puls is afkomstig van de vonk van deze bougie
en zo te zien is er ook geen normale vonktijd
aanwezig. Dat duidt op een slechte vonk, veroor-
zaakt door een slechte bobine of bougie.

Scope onmisbaar
Eindelijk hadden we de storing gevonden. Deze
bevond zich in het uitlaatbougiecircuit. We heb-
ben de bougies er nog uitgehaald en die zagen
er ‘versleten’ uit (zie foto). We hebben niet ver-
der gezocht en de auto is teruggegaan naar het
autobedrijf voor reparatie.
Alleen met de juiste scope kunnen dit soort las-
tige problemen worden opgelost. De scope moet
in staat zijn te meten met een hoge sample fre-
quentie in de recorder mode en een grote in-
zoom-factor bezitten om de storingssituatie hel-
der te krijgen. ●
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