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GMTO onderscheidt de bomen in het bos

Opel Astra slaat niet aan
Na inbouw van een telefoon-

module bij een Opel Astra uit 

2006 slaat de auto niet meer 

aan. Vanaf dat moment produ-

ceert de auto alleen nog maar 

foutcodes. Een reeks autotech-

nici bijt zijn tanden stuk op de 

oplossing en ook GMTO moet 

er diep voor gaan…

 Via een bij GMTO aangesloten garagebedrijf 
kregen we een Opel Astra H met een Z16XEP-
motor van 2006. Aan deze auto hadden al talloze 
technici gewerkt. Zelfs een Opel-dealer kon de 
oorzaak niet vinden. Wat was er met deze auto 
aan de hand? Het barstte werkelijk van de fout-
codes. En al deze codes kwamen erin direct na 
een startpoging. Dan zou je zeggen dat er tijdens 
het starten iets vreselijk mis moest gaan. Daarop 
zou je je dan kunnen concentreren. De systemen 
waar foutcodes in stonden, waren: ECU motor-
management, ABS en het dashboard. 

 Een reeks foutcodes 
 Het eerste wat we deden was de foutcodes uit-
lezen, opslaan en vervolgens wissen. Alleen al in 
het motormanagement stonden twaalf foutcodes, 
varierend van P0201, P0202, P0203 en P0204 (sto-
ring injector 1 tm 4) tot en met U2139 (CAN-Bus 
geen communicatie met CIM (stuurkolom-
module)). Zo stonden er ook drie foutcodes in het 
ABS-systeem en nog eens zes afkomstig uit het 
dashboard. Het bijzondere aan deze codes was 
dat geen enkele fout continu aanwezig was. Dus 
geen harde fouten in al deze componenten. 

 Terug in de tijd 
 Wat was er allemaal al aan deze auto gedaan. 
Het probleem was een dag na het inbouwen van 
een telefoonmodule ontstaan. Omdat er na het 
starten soms niet meer met het motormanage-
mentsysteem en andere ECU’s gecommuniceerd 
kon worden, werden alle andere elektronische 
systemen losgekoppeld om te zien of er misschien 
een ECU was die de CAN-bus communicatie in de 
war schopte. Dat is een hele operatie omdat een 

aantal ECU’s zich in het dashboard bevindt. Toen 
de auto bij ons kwam lag het hele dashboard nog 
open. Omdat tijdens het starten de aansturing 
naar het startmotorrelais gewoonweg stopte, 
kon de motor ook niet meer aanslaan. Daarnaast 
bevonden zich foutcodes op de injectoren en dat 
is bij deze systemen het gevolg van een niet goed 
werkend anti-diefstalsysteem. Om die reden was 
door een van de autotechnici die al aan deze auto 
gewerkt had de ECU van het motormanagement 
vervangen. Tot twee keer toe zelfs, maar zonder 
resultaat. Daarnaast was er veel gemeten aan de 
voedingen van het motormanagementsysteem 
en dat was duidelijk te zien… veel beschadigde 
bedrading. 

 Starten zonder startmotor 
 We wisten al dat alle codes na de startpoging 
ontstonden. Het idee werd geopperd om de 
codes te wissen en de motor niet te starten via 

de startmotor, maar aan te duwen. De auto stond 
nog op de ambulance van het garagebedrijf en 
tijdens het afrijden liet onze John de koppeling 
opkomen, wel in zijn achteruit natuurlijk. En tot 
onze verbazing, en zeker ook die van de mede-
werker van het garagebedrijf, sprong de motor in 
één keer aan. Hij liep direct mooi en er werd een 
testrit gemaakt. Na deze testrit werden de fout-
codes uitgelezen en er bleken totaal geen fouten 
te zijn opgeslagen. Dus het vermoeden dat de 
problemen alleen tijdens de startfase ontstonden 
werd hierdoor bewaarheid. 

 Meten met de scope 
 We hadden nog geen meting uitgevoerd aan deze 
auto. Dus nu we wisten dat er tijdens het starten 
iets mis moest gaan, konden we ons daarop 
concentreren. Eerst zetten we de scope op de 
accu (kanaal 1), op de startmotoraansluiting na 
het startrelais (kanaal 2) en op de massa van de 

Een Opel Astra H van 2006 met Z16XEP 
motor slaat na het starten niet aan. In plaats 
daarvan produceert hij een enorme lijst met 
foutcodes. Wat is er aan de hand?
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startmotor (kanaal 3). Toen ondernamen we een 
startpoging. Na even de startmotor te hebben 
aangestuurd stopte deze aansturing abrupt terwijl 
we het contactslot nog op starten hadden staan. 
In fi guur 1 zijn de spanningen te zien die gemeten 
zijn op de aangegeven punten. Direct vielen de 
vele spikes (spanningpulsen) op alle meetpunten 
op. Wel moesten we een extra startaccu aankop-
pelen omdat anders de motor helemaal niet rond 
ging. 
 Tevens probeerden we de foutcodes uit te lezen. 
In eerste instantie ging dat niet. Dat kan een 
probleem van de CAN-Bus zijn, dus zijn we daarop 
gaan meten. CAN-Bus ‘hoog’ op kanaal 1 en CAN-
Bus ‘laag’ op kanaal 2 van de scope. In fi guur 2 is 
te zien dat de communicatie helemaal van slag is 
en er een ‘overload’ aan datatransport aanwezig 
was. Dat wil zeggen dar er te korte rustpauzes zijn 
tussen de datablokken. Tevens zijn de stopbits van 
de datablokken niet waarneembaar en dus ook 

niet aanwezig. Het zat dus helemaal fout met de 
communicatie. In deze situatie is het niet mogelijk 
om met een systeemuitlezer de ECU’s te bereiken. 
Na een tijd de accu afgekoppeld te hebben 
gehad, was de communicatie wel weer mogelijk 
en ja hoor…, alle codes in de drie eerder genoem-
de systemen waren weer teruggekomen. 

 Weer rijden 
 Deze procedure hebben we een aantal keren 
herhaald en telkens kwamen dezelfde codes 
terug. Uiteindelijk hebben we de codes weer 
gewist en de auto aangeduwd. De motor sloeg 
direct aan en we konden een testrit maken. Ook 
nu weer werden er tijdens deze rit geen foutcodes 
opgeslagen. 

 Conclusie 
 Uit ervaring weten we dat de vele spikes op de 
accuspanning en startmotoraansluiting duiden 

op een slechte startmotor (collector en borstels). 
Deze startmotor trok daarnaast ook te veel 
stroom. Bovendien was de accu in slechte staat. 
Aannemelijk was dat de spikes op de voeding 
van de diverse ECU’s, de communicatie tussen de 
ECU’s behoorlijk verstoorde met alle gevolgen 
van dien. Tja, en wat heeft dit te maken met het 
inbouwen van een telefoonmoduul…? Geen idee. 
Misschien was de accu al slecht en is toen de 
accuspanning te veel gedaald doordat het 
contact te lang heeft aangestaan. 
Nadat de startmotor en de accu waren vervan-
gen, kwam de auto weer in prima staat. 
Vraag niet hoeveel tijd en geld deze operatie 
heeft gekost maar dat moet aanzienlijk zijn 
geweest. 
Tevens is er behoorlijk ‘ruig’ aan de bedrading van 
de ECU gemeten en diverse bedradingen waren 
behoorlijk beschadigd. Ook die moesten hersteld 
worden (zie fi guur 3). 

1. De scopebeelden laten aan duidelijkheid niets te wensen over: starten gaat niet zoals het hoort. 2. Communicatiestoring op de CAN-bus.

3. Naast de problemen die de Astra al had, kreeg hij er nog beschadigde bedrading bij. Oorzaak: ‘ruig’ meten.

 GMTO geeft u de 
oplossing 
Sinds de auto vol zit met geavanceerde 
elektronica, kampt de werkplaats nogal eens 
met moeilijk oplosbare storingen. GMTO helpt 
regelmatig autobedrijven bij lastige defecten 
uit de brand. Deze ‘praktijkstoringen’ zijn 
natuurlijk ook voor u leerzaam. GMTO pakt 
hier een lastig probleem beet en behandelt 
stap voor stap de storingsdiagnose. 
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Spanning daalt eerst naar 
7 volt met heel veel spikes.

Abrupte stop van aan-
sturing startmotor.

Langzame terugval van de 
spanning omdat startmotor 
uitloopt en als generator  werkt.

Massa van de startmotor 
is nagenoeg 0 Volt.

CAN-Bus ‘hoog’ met te korte 
pauzes tussen de datablokken. 
Dus een ‘overload’.

CAN-Bus ‘laag’ zonder stopbits 
dus slechte communicatie.

Bedrading op verschillende 
plaatsen zwaar beschadigd 
door foutief meten.

ECU motormanagementsysteem.
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