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DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

Een Opel Meriva van 2008 met Z16XEP-motor 
wordt aan Robert Schaap aangeboden met de 
klacht dat de motor na ongeveer vijf minuten 
afslaat. Vanaf dat moment is er geen com-
municatie meer mogelijk met de motor-ECU. 
Na enkele minuten wachten start en loopt de 
motor weer normaal. Het garagebedrijf heeft 
de motor-ECU en bobine al vervangen zonder 
gewenst resultaat. Robert wordt gevraagd 
de oorzaak te achterhalen en de storing op te 
lossen.

Robert: “Net als altijd startte ik bij de basis. Ik heb 
alle voedingen, massa’s en communicatiesignalen 
op het moment van de storing gecontroleerd. Het 
CAN-bussignaal vanuit de auto was nog steeds 
goed, maar ik zag geen CAN-bussignaal vanuit de 
motor-ECU. Niet vanuit de nieuwe ECU, noch uit 
de oude die nog bij de auto was. Er moest dus een 
gezamenlijke oorzaak zijn”.

Ongebruikelijk signaal
“Omdat de motor na enkele minuten wachten wel 
weer goed loopt heb ik ook de CAN-bussignalen 
op dat moment bekeken. De auto vertoonde een 
normale communicatie. Ik vermoedde dat het 
probleem mogelijk door warmteontwikkeling 
ontstond. Vervolgens heb ik de stroom door de 
motor-ECU gemeten en zag op twee massa-

draden een ongebruikelijk signaal. Na verder 
onderzoek bleek dat dit signaal duidelijk via de 
bobine kwam.”
Maar de bobine was toch al vernieuwd? Robert: 
“Dat klopt. Gelukkig had ik de originele bobine 
nog bij de auto en heb ik die even gemonteerd. Ik 
zag hetzelfde ongebruikelijke signaal. De bobine 
was naar mijn idee in orde”.

Verdachte bougies
Robert zocht verder naar de oorzaak van het on-
gebruikelijke signaal. “Na de bobine richtte ik me 
op de bougies. Uit ervaring weet ik dat foutieve 
bougies vreemde signalen kunnen veroorzaken 
met onduidelijke storingen tot gevolg. Ik demon-
teerde de bougies en vergeleek het type met de 
onderdeelgegevens. De gemonteerde bougies 
waren niet de juiste!” Bingo? Robert: “Ik vermoed-
de van wel. Nadat ik de juiste bougies had ge-
monteerd bleef de motor ook na enkele minuten 

gewoon lopen. De storing op het aanstuursignaal 
van de bobine was eveneens verdwenen”.

Oorzaak foutieve bougies
Hoe kon het gebeuren dat de verkeerde bougies 
waren gemonteerd? Robert: “Die vraag heb ik 
de eigenaar van de auto ook gesteld. Het bleek 
dat de bougies enkele weken eerder in Frankrijk 
waren vervangen. Hierna kreeg de auto klachten 
en werd het steeds erger. Jammer, dat zowel ik als 
het autobedrijf dat in eerste instantie met de auto 
bezig is geweest, dit niet van tevoren wisten. Het 
had het vervangen van dure onderdelen kunnen 
voorkomen. Gelukkig konden we de nieuwe 
motor-ECU resetten en is de originele weer ge-
monteerd. Het garagebedrijf nam de nieuwe ECU 
terug zonder kosten voor de klant.”
Tip: Wilt u gebruikmaken van de kennis van Diag-
nose Centrum? Kijk op www.diagnosecentrum.nl 
voor de aangesloten bedrijven bij u in de buurt.

Het aanstuursignaal van de 
bobine is niet wat het hoort 
te zijn. Hoe komt dit?

Na montage van de juiste 
bougies is het ongebruike-
lijke signaal verleden tijd, 
evenals de storing in de auto.

Een deel van de waslijst aan foutcodes die de auto ten tijde van 
de storing had.

Diagnose Centrum, een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde 
bedrijven met een passie voor storingsdiagnose, voorziet in hulp bij 

complexe storingen wanneer de autotechnicus er niet meer uitkomt.  
Robert Schaap van Schaap Automotive is aangesloten bij het Diagnose 
Centrum en neemt ons mee in een leerzame storing.
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