
“Vreemd verhaal met die Volvo
V70 vijfcilinderdiesel uit 2003. De
auto was ingeruild en stond bij
een handelaar. De oude eigenaar
herkende ‘zijn’ auto en waar-
schuwde de verkoper al voor de
vreemde nukken van het voer-
tuig. De auto viel soms spontaan
stil. Het autobedrijf had gecon-
stateerd dat er een CAN-bus com-
municatiefout optrad, maar was
er niet in geslaagd het probleem
structureel op te lossen. Uiteinde-
lijk had de eigenaar de auto
maar ingeruild.
Ik kreeg de auto ‘voorgeschoteld’
en verbaasde me een beetje over
de foutcode. Normaal gesproken
leidt een fout in de CAN-bus
communicatie niet tot het stilval-
len van de motor. Het motorma-
nagement is stand-alone, het
communiceert wel met de cen-
trale elektronica maar een fout
in die elektronica moet eigenlijk
niet tot het stilvallen van de
motor leiden. De enige oorzaak
die ik kon bedenken was de voe-
ding van de opvoerpomp. Deze
wordt aangestuurd door de cen-
trale elektronica en dat zou de
oorzaak van de klacht kunnen
zijn. Ik heb vervolgens bij draai-
ende motor het relais eruit ge-
trokken, maar de motor bleef

gewoon lopen! Bij moderne die-
sels heb ik dat wel vaker gecon-
stateerd.
Vervolgens heb ik zelf maar een
fout op de CAN-bus gegenereerd
om te kijken wat het resultaat op
de motorregeling zou zijn: geen
dus! Ik ben toen andersom gaan
denken. Stel nu dat de motorre-
geling kortstondig geen voeding
krijgt, de motor slaat af en je
krijgt dan wel een storing op de
CAN-bus. De centrale regeleen-
heid ziet dan even de motorrege-
ling niet meer en vertaalt dit in
een haperende CAN-bus commu-
nicatie. Wat bleek, de contacten
van het voedingsrelais van de
motorregeling waren bijna ge-
heel weggebrand. Ik heb toen
handmatig de schakeling over-
brugd, de motor bleef draaien en
vertoonde geen foutcodes meer.
Simpel achteraf, maar om er ach-
ter te komen moet je eigenlijk
net andersom denken.”

� Een ‘moeilijke’ Porsche
Wat zijn moeilijke auto’s voor de
werkplaats? Over het algemeen
zijn dat voertuigen waar men
niet veel ervaring mee heeft en
die ook niet zijn opgenomen in
de werkplaatsdocumentatiesyste-
men. “Ik kreeg van de handelaar
van die V70 ook een Porsche 
Cayenne voor onderzoek. De mo-
tor liep op vier cilinders en men

durfde er eigenlijk niet verder
aan te sleutelen. Onbekend, duur
en daarom ‘moeilijk’. Bij die
motor was één bank volledig
dood. Uitlezen kon wel en gaf,
logisch, op cilinder 2, 4, 6 en 8 
cilinderoverslag. Het probleem is
echter dat je niet weet hoe de 
cilinderindeling bij deze motor is.
Dat probleem kom ik wel vaker
tegen en dat los ik praktisch op
door gewoon een bobine los te
trekken en de auto op contact te
zetten.
Het diagnosesysteem van deze
Porsche zit overigens behoorlijk
intelligent in elkaar, want het gaf
ook aan dat van diezelfde cilin-
ders de injectoren te weinig op-
brengst gaven. Ik heb de scoop
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Een storing op de CAN-bus met
als gevolg dat de motor er mee
stopt. Dat lijkt niet logisch. Toch
gebeurde het bij een Volvo V70.
Deze storing was zo grillig en
mede daardoor voor het autobe-
drijf zo moeilijk op te lossen, dat
de eigenaar besloot de auto in te
ruilen. De oorzaak bleek, uitein-
delijk, toch logisch.

Het staat toch echt fout in het 
instructieboekje, niet injectie en 

ontsteking zijn gescheiden maar links
en rechts!

Een ontplofte bobine van de V8 Por-
sche-motor veroorzaakte kortsluiting
waardoor de zekering eruit vloog.
Deze voorzag de cilinders 2, 4, 6 en 8
van energie voor de vonkproductie
en brandstofvoorziening.

op de bobine gezet. Deze heeft
vier aansluitingen, twee min, een
plus en een signaaldraad. De min-
nen waren allemaal in orde, op
de plus mat ik 2,7 Volt. Vervol-
gens de injectoren gemeten en
daar was de spanning ook te
laag. Op de andere cilinderrij was
dat netjes 12,7 Volt. Ik ben ver-
volgens stroomopwaarts gegaan
en kwam uiteindelijk uit bij een
zekeringenkast onder de para-
van. Wat bleek, er lag gewoon
een zekering uit! Die auto was
gestrand op de snelweg omdat
een bobine het had begeven. Die
had kortsluiting gemaakt waar-
door de zekering was wegge-
smolten. Men had keurig die ene
bobine vervangen en toen dat
geen soelaas bood ook de ove-
rige drie. Ook dat gaf geen op-
lossing en omdat het een ‘Porsche’
betrof durfde men niet verder te
gaan. En dat terwijl de bobines,
volgens mij, hetzelfde zijn als die
uit een Audi. In ieder geval heb-
ben ze dezelfde aansluitingen en
gaan klaarblijkelijk net zo vaak
stuk!
Ik heb overigens wel een fout in
het instructieboekje ontdekt.
Daar staat in het zekeringenover-
zicht vermeld dat de bobines en
de injectoren apart zijn geze-
kerd. Dat klopt niet, de linker- en
rechterbank hebben een aparte
zekering voor én de injectoren
én de bobines. Vandaar ook dat
ik op beide zo’n lage spanning
mat”. �
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