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 DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK AMT BELGIË

 Een Seat Ibiza 1.4 TDI van bouwjaar 2010 met 
motorcode BMS komt binnen met de volgende 
klacht: “De wagen slaat aan, maar valt onmid-
dellijk weer stil, en met de meeste modules 
is geen communicatie mogelijk”. Het garage-
bedrijf had reeds enkele defecte zekeringen 
vervangen, maar omdat er geen foutcodes 
konden uitgelezen worden, kwam men niet tot 
een sluitende oplossing. 

 Een van de weinige modules waar nog wel mee 
te communiceren valt, is het motormanagement. 
Hierin treff en we allerhande communicatiefouten. 
We zien ook dat de wagen niet startgerechtigd is 
door de startblokkering. Hieruit besluiten we dat 
er zich een probleem bevindt in de CAN-bus com-
municatie tussen de verschillende modules van 
het hogesnelheidsnetwerk, kortweg High Speed 
CAN (HS-CAN). Omdat de transpondervrijgave 
ook via de HS-CAN gecommuniceerd wordt, is het 
logisch dat het motormanagement niet startge-
rechtigd is, met als gevolg dat de motor aanslaat 
en onmiddellijk weer afslaat. 

  Meten is weten  
 De manier om te achterhalen wat er aan de hand 
is met de HS-CAN, is er aan meten met een scope 
en de communicatie visualiseren. Zo gezegd, 
zo gedaan: we nemen de juiste apparatuur en 
een correct netwerkschema ter hand en starten 
de meting bij het motormanagementsysteem. 
Daarna volgt de analyse van het meetresultaat. 
Bij een CAN-bus communicatie gaan we steeds 
volgens een vast patroon te werk, we controleren 
achtereenvolgens: de spanning van de bus in rust, 
de schakelspanning van de bus, de dataload en de 
datavorm. 
 Een goedwerkende HS-CAN heeft een rustspan-
ning van circa 2,5 V, en schakelt bij het verzenden 

van een dominante nul naar 3,5 V (CAN-H) en 1,5 
V (CAN-L). Ons gemeten signaal toont echter een 
rustspanning van 13,4 V (de wagen hangt aan de 
lader) en een schakelspanning van 10,5 V, en dit 
zowel voor CAN-H als voor CAN-L. Wanneer een 
CAN-bus sluiting maakt met een andere draad of 
met massa, vinden we dit terug in de rustspan-
ning. CAN-H en CAN-L hebben dus sluiting met 
een voeding. 

  Zoek de sluiting  
 We weten nu wat er aan de hand is, maar waar in 
het netwerk bevindt zich de sluiting? De ervaring 
leert dat het bij een afwijkende rustspanning in 
95% van de gevallen gaat om een bedradingspro-
bleem. Slechts bij uitzondering ligt een module 
aan de basis van het probleem. We gaan dus op 
zoek naar een probleem in de bedrading. De beste 
manier om dit snel op te sporen, is zoeken naar 
een spanningsval over de bedrading. We nemen 
wederom het netwerkschema en onze scope bij 
de hand, laten alles aangesloten, zetten de wagen 
op contact en meten over de bedrading van mo-
dule naar module. Als alles goed is, meten we 0 V. 

  Bingo!  
 Probleem gevonden: tussen motormanagement 
en ABS meten we zowel over de CAN-H- als de 
CAN-L-draad een spanningsval van zo’n 5 V. De 
sluiting moet zich dus bevinden tussen beide 
modules. We verwijderen tules en tape en demon-
teren het schutbord om de kabel te inspecteren. 
Achter het schutbord, vlak bij het wissermecha-
nisme, is de bedrading over een afstand van 20 
cm helemaal in elkaar gesmolten. Tussen deze 
draadbundel bevinden zich de voedingsdraden 
van de ABS-unit, vandaar dus de gesprongen 
zekeringen en de sluiting van de CAN-bus. 

  Herstelling  
 We herstellen de bedrading, wissen de foutcodes 
en starten de wagen. So far so good. Echter, met 
de ABS-unit kunnen we nog steeds niet communi-
ceren en het ABS-lampje blijft aan. Enkele metin-
gen verder moeten we besluiten dat de ABS-unit 
het te zwaar te verduren heeft gehad. Wanneer 
we ook deze vervangen, zijn alle problemen van 
de baan en kan de Seat naar zijn baasje. Zelden 
zo’n sluiting gezien op een wagen van amper drie 
jaar oud! 

Een rustspanning van 13,4 V 
en een schakelspanning van 
10,5 V op de CAN-bus. Dat 
wijst op kortsluiting.

Bingo! Achter het schutbord, 
vlak bij het wissermechanis-
me, is de bedrading over een 
afstand van 20 cm helemaal 
in elkaar gesmolten.

Sergoyne Diagnostics is een diagnose- en opleidingscentrum. “Het is 
onze missie ervoor te zorgen dat garagebedrijven gewapend zijn om 
diagnose te stellen aan moderne wagens”, zeggen zaakvoerders Jeroen 
Vertongen en Niels Andries. Dit doet Sergoyne met knowhow en tools. 
Volstaan die niet, dan doen klanten een beroep op het diagnosecentrum.
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In de werkplaats van Sergoyne vertelt Jeroen Vertongen hoe 
hij diagnose stelde aan de Seat Ibiza. En hij laat zien hoe hij de 
uitgebrande kabelboom herstelt. Bekijk de video in het maand-
dossier op www.AMT.nl/september2013 of scan de QR-code.

Diagnose en reparatie op video
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