
AUTOBUSY38

Wstęp
Kierunki innowacyjnych rozwiązań silników z zapłonem sa-

moczynnym (ZS) wyznaczone są zarówno wymogami obo-
wiązujących norm toksyczności spalin jak również potrzebą 
uzyskania wysokich parametrów energetycznych. Optyma-
lizacja procesu spalania ładunku homogenicznego, przy 
wieloetapowym wtrysku paliwa z udziałem biokomponentów 
w systemie Common Rail, wyznacza główne kierunki prac 
badawczych w zakresie rozwoju silników ZS. Symptomami 
tych modyfi kacji są działania konstrukcyjne pozwalające za-
chować zgodność homologacyjną z limitami emisji toksycz-
nych składników spalin, głównie: CO, CH, NOx oraz cząstek 
stałych (PM). Zaznacza się upowszechnienie układów od-
działujących na spaliny silnika (Exhaust Aftertratment) takich 
jak recyrkulacja spalin EGR (Exhaust Gas Recirculation), 
konwerterów katalitycznych (katalizatorów) a także stoso-
wanie fi ltrów cząstek stałych DPF (Diesel Particulate Filter). 
Producenci ciągników i samochodów ciężarowych wprowa-
-dzają również układy SCR (Selective Catalytic Reduction) 
z wykorzystaniem reduktora Ad-Blue lub DEF (Diesel Exhaust 
Fluid) spełniających wymogi jakościowe norm ISO-22241 dla 
potrzeb obniżenia poziomu NOx. Wykorzystanie w układzie 
SCR (AdBlue) roztworu mocznika wtryskiwanego przed re-
aktor katalityczny SCR wymaga zainstalowania pokaźnego 
zbiornika, gdyż zużycie roztworu kształtuje się na poziomie 
powyżej 2% objętości zużywanego paliwa. 

Często stosowanym rozwiązaniem zwłaszcza w silnikach 
o niskiej pojemności skokowej jest system recyrkulacji spalin 
EGR (Exhaust Gas Recirculation) powodujący obniżenie pręd-
kości spalania w fazie spalania wybuchowego przyczyniając 
się tym samym do spadku poziomu NOx w spalinach [4]. W 
wyniku tego procesu zostaje obniżona maksymalna tempe-
ratura spalania i następuje ograniczenie maksymalnej ilości 
tlenu w ładunku dostarczanym do cylindra. Jednak nadmierny 
udział spalin w całym ładunku dostarczanym do cylindra może 
powodować spadek mocy oraz znaczny wzrost emisji cząstek 
stałych, a przez to uzyskanie niekorzystnych wartości innych 
wskaźników pracy silnika [8, s. 78-85]. Graniczna emisja czą-
stek stałych PM (Particulate Matter) stanowi równorzędne 
kryterium w stosunku do emisji toksycznych składników spalin 
w silnikach z ZS [5, s. 226-319]. Punkt ciężkości badań nad 
obniżeniem toksyczności spalin silników ZS przesunął się w 
kierunku wyjaśnienia zjawisk powstawania cząstek stałych 
oraz możliwości obniżania ich emisji [2]. Cząstki te absorbują 
metale ciężkie, związki siarki i azotu oraz węglowodory WWA 
(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), wśród któ-

rych mogą wystąpić substancje pośrednio bądź bezpośrednio 
kancerogenne [6]. Zatem konieczne jest precyzyjne sterowa-
nie strumieniem recyrkulowanych spalin, aby uzyskać pożą-
dane efekty – głównie w postaci obniżenia emisji NOx.

1. Analiza termodynamiczna procesu
Całkowita masa zasysanego ładunku do cylindra jest mie-

szaniną powietrza i spalin przy zmiennych proporcjach i jest 
obliczana na podstawie takich parametrów jak: prędkość ob-
rotowa wału, masa powietrza zasysanego, ciśnienie dołado-
wania, temperatury składników [1]. Masa recyrkulowanych 
spalin wyznaczana jest z różnicy masy całkowitej ładunku 
i masy powietrza w odniesieniu do korekty temperaturowej 
powietrza zasysanego. Zatem można wyznaczyć stopień 
recyrkulacji jako stosunek masy spalin do masy powietrza 
i porównać tą wartość w danych warunkach obciążeń silnika 
z wartością zapisaną w pamięci sterownika. Stopień otwarcia 
zaworu EGR wyznacza masę spalin dla potrzeb zapewnienia 
chwilowej wartości stopnia recyrkulacji. XEGR. Przedział błę-
du jest ściśle ustalony a przekroczenie tej wartości wyznacza 
usterką emisyjną prowadząc do sygnalizacji stanu pracy silni-
ka poprzez kontrolkę MIL.

Rozpoznanie błędów stanowi w tym przypadku złożoną 
procedurę, gdyż analizowana jest grupa wzajemnie sprzę-
żonych sygnałów pochodzących z elektrozaworu sterujące-
go siłownikiem pneumatycznym EGR lub wprost z siłownika 
elektrycznego układu, w odniesieniu do sygnału masowego 
natężenia przepływu, ciśnienia w układzie dolotowym, tempe-
ratur czynników oraz prędkości obrotowej wału. 

Stopień recyrkulacji. XE dla chwilowej wartości stopnia 
otwarcia zaworu EGR wyznaczony jest zależnością:
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gdzie: mp – strumień masy powietrza [kgs-1], 
mE – strumień masy spalin kierowany przez zawór EGR do 
układu dolotowego [kgs-1]. 

Układ EGR wyróżnia się stopniem znacznego przedziału 
tolerancji na chwilową zmianę stopnia recyrkulacji, zwłaszcza 
w przedziale nieustalonych obciążeń silnika. Analiza bilansu 
energetycznego wymiany ciepła i masy zawiera w sobie pe-
wien zakres uproszczeń z uwagi na brak możliwości jedno-
znacznego opisania wszystkich składników procesu. Można 
zatem zapisać bilans ciepła w postaci:
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gdzie:
csp – ciepło właściwe recyrkulowanych spalin  [kJkg-1K-1],
Tsp – temperatura spalin [K],
cm – ciepło właściwe mieszaniny powietrza i recyrkulowanych 
spalin [kJkg-1K-1],
Tm – temperatura mieszaniny powietrza i recyrkulowanych 
spalin [K].

Zasadniczy problem stanowi właściwe określenie ciepła 
właściwego recyrkulowanych spalin na podstawie ciepła wła-
ściwego poszczególnych jego składników. Wraz ze stopniem 
zużycia silnika zwiększa się udział frakcji spalanego oleju 
smarującego. Ponadto, w wyniku stosowania dodatków bio-
paliwowych zaznacza się zróżnicowany, w stosunku do paliw 
węglowodorowych, udział  takich składników jak: CO2, CO, 
HC, NOx [3].

W celu wyznaczenia ciepła właściwego recyrkulowanych 
spalin należy określić udziały masowe poszczególnych skład-
ników spalin odniesionych do znanych wartości ich ciepła 
właściwego:
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gdzie:
mspi – strumień masy zidentyfi kowanego składnika spalin 
w spalinach recyrkulowanych [kgs-1],
cspi – ciepło właściwe zidentyfi kowanego składnika recyrkulo-
wanych spalin [kJkg-1K-1].

Następne przybliżenie stanu rzeczywistego zawarte jest w za-
pisie równania Clapeyrona stanu powstałej mieszaniny powie-
trza i spalin w postaci:
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gdzie:
pm – ciśnienie mieszaniny powietrza i recyrkulowanych spalin, 
[Pa],
Vp – strumień objętości powietrza wyznaczony wg danych ma-
sowego przepływomierza powietrza [m3s-1],
VE – strumień objętości recyrkulowanych spalin [m3s-1],
Rm – stała gazowa mieszaniny powietrza i recyrkulowanych 
spalin [kJkg-1K-1].

Stała gazowa Rm mieszaniny zasysanego powietrza i re-
cyrkulownych spalin jest obliczana na podstawie udziałów 
masowych obu składników, przy czym wyznaczana jest ana-
logicznie w stosunku do struktury zapisu csp (4). Wprawdzie 
objętość zasysanego powietrza wyznaczyć można dokładnie 
na podstawie sygnału masowego natężenia przepływu i tem-
peratury powietrza (sygnał z masowego przepływomierza), to 
jednak dokładne ustalenie objętości recyrkulowanych spalin 
przedstawia się odmiennie. Przydatnym parametrem jest gę-
stość spalin dla danych warunków obciążeń silnika. Utrudnie-
nie zapisu wynika również wynika z faktu, iż doprowadzenie 
recyrkulowanych spalin, niezależnie od możliwości ich wcze-
śniejszego ochłodzenia, powoduje wzrost temperatury zasy-
sanego powietrza. 

Ponadto dochodzi do wtórnego spadku temperatury mie-
szaniny w wyniku oddawania ciepła do struktury kolektora do-
lotowego. Należy w tym przypadku uwzględnić powierzchnię 
wymiany ciepła, współczynnik przenikania ciepła przez struk-

turę materiałową kolektora ssącego oraz czas wymiany ciepła 
przy różnicy temperatur ładunku i otoczenia. 

Odmienny charakter wymiany ciepła zaznacza się na od-
cinku kanału ssącego zlokalizowanego w głowicy, kończąc 
na strefi e gniazda zaworu ssącego. O ile można w dokładny 
sposób wyznaczyć czas przepływu mieszaniny na analizowa-
nym odcinku, biorąc za podstawę prędkość obrotową wału i 
sprawność napełnienia, to jednak trudno jest uśrednić warun-
ki przepływu czynnika przy zmiennej geometrii kanału  w stre-
fach o zróżnicowanych temperaturach ścianek. Zatem wpro-
wadza się uproszczenie polegające na przyjęciu kołowego 
przekroju kanału dla zastępczej jego średnicy, co prowadzi do 
uproszczenia zapisu powierzchni S wymiany ciepła w postaci:
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gdzie:
d – zastępcza średnica [m],
S – przekrój zastępczy kanału dolotowego w głowicy silnika [m],
Vs – objętość skokowa jednego cylindra silnika [m3],
ηv – sprawność napełnienia cylindra [%].

Istotnym parametrem oceny efektu działania układu EGR, 
oprócz wyznaczenia chwilowej wartości stopnia recyrkulacji, 
jest temperatura czynnika na wlocie do cylindra, którą można 
określić na podstawie zależności (2):
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gdzie:
QE – strumień ciepła recyrkulowanych spalin [kJs-1],
Qp – strumień ciepła powietrza kierowanego przez przepływo-
mierz [kJs-1].

Analizując powyżej wskazane przybliżenia stanu rzeczywi-
stego obiektu w stosunku do zapisu formalnego należy zdać 
sobie sprawę z niedoskonałości funkcjonalnej analizowanego 
układu. Sytuację pogarsza fakt braku możliwości uwzględ-
nienia zmiennych oporów przepływu spalin w strefi e zaworu 
sterującego przepływem recyrkulowanych spalin w wyniku 
zalegania nagaru, jak również zmiennego udziału składników 
spalin zależnych od udziału biokomponentów w oleju napę-
dowym [7]. Stan funkcjonalny układu EGR można poprawić 
wprowadzając szereg przetworników sygnałów w strukturze 
układu wlotowego i wylotowego silnika, co w prostym odnie-
sieniu prowadzi do wzrostu stopnia komplikacji układu, ko-
nicznej modyfi kacji oprogramowania sterownika ECU oraz 
wzrostu kosztów przedsięwzięcia. 

Oprócz efektu wzrostu udziału toksycznych składników 
w strukturze spalin silnika pracującego z wadliwie działają-
cym układem EGR, może nastąpić wzrost udziału cząstek 
stałych PM w spalinach. Biorąc pod uwagę upowszechnie-
nie systemów PDF w układzie wylotowym silników z ZS, stan 
wadliwego działania EGR należy uznać za niedopuszczalny. 
Alternatywą jest wprowadzenie układu SCR (Selective Ca-
talytic Reduction) z wykorzystaniem reduktora AdBlue, co w 
przypadku współczesnych silników ciągników rolniczych jest 
częstym przypadkiem. Niekiedy wprowadza się współdzia-
łanie systemów SCR i EGR jak np. we współczesnej wersji 
ciężkich ciągników fi rmy JOHN DEERE.

2. Diagnostyka układu EGR (wg standardu OBD)
Podstawowym celem diagnostyki pokładowej wg standardu 

OBD II jest kontrola emisji szkodliwych składników spalin od-



AUTOBUSY40

niesiona do obowiązujących obecnie wymogów normatywów 
EURO IV i V. Obszar unifi kacji zasad diagnostyki został zna-
cząco powiększony poprzez zgodność komunikacji sterowni-
ków z oprogramowaniem wg standardu OBD II spełniających 
zarówno wymagania normy SAEJ1830 jak również ISO9141-2. 
Współdziałanie kontrolerów diagnostycznych zaistniało wraz z 
zapisem normy ISO15031-3 wprowadzającej możliwość komu-
nikacji za pośrednictwem sieci standardu CAN (Controller Area 
Network – Sieć Obszaru Sterownika) [5,  s. 226-319]. 

Możliwość wykorzystania procedur diagnostyki OBD wa-
runkowana jest znacznym poziomem wiedzy obejmującej za-
sady procesu spalania ładunku w komorze silnika i odniesień 
do kształtowania emisji toksycznych składników spalin. Umie-
jętność wielo-symptomowego wnioskowania oraz znajomość 
rozwiązań technicznych stosowanych w obrębie układów 
funkcjonalnych pojazdu stanowią podstawę do kształtowania 
trafnych decyzji diagnostycznych [2]. 

Ułatwieniem jest wprowadzenie normalizacji nazewnictwa 
układów oraz ich elementów (SAE J1930), a także unifi kacja 
i lokalizacja złącza diagnostycznego DLC (Data Link Connec-
tor zgodnie z SAE J1962). Ważnym etapem stał się zapis, 
oznaczenia i defi nicje kodów usterek (SAE J2012). Rejestra-
cja kodu usterki w pamięci sterownika została uzupełniona za-
pisem parametrów pracy silnika, przy których wystąpiła uster-
ka tworząc bazę danych (Freeze Frame). Odczytanie kodów 
usterek zapisanych w pamięci sterownika możliwe jest z wy-
korzystaniem testera diagnostycznego – skanera (Scan-Tool). 
Normalizacji podlegają również testery diagnostyczne (SAE 
J1978) oraz opis poszczególnych trybów pracy skanera (SAE 
J1979). Zasada hierarchii kodów błędu została wprowadzona 
nie tylko ze względu na wystąpienie uszkodzenia elementu 
lub układu funkcjonalnego, lecz przede wszystkim w aspekcie 
utrzymania emisji szkodliwych składników spalin poniżej war-
tości dopuszczalnych [5, s. 12-19]. Wadliwy przebieg procesu 
spalania lub wadliwa praca elementów układów powoduje za-
palenie kontrolki MIL (Malfunction Indicatior Light) [6, s. 4-27].

Monitor diagnostyczny stanowi określenie procedury dia-
gnostycznej odpowiedzialnej za kontrolę i obserwację przypi-
sanych mu podzespołów. Zgodnie z zasadami OBD każdy ste-
rownik pojazdu wykazuje implementację przynajmniej jednej 
procedury kontrolnej tworzącej monitory ciągłe lub nieciągłe. 
Funkcjonowanie monitora odnoszone jest do cyklu jezdnego 
w systemie cyklicznym (ciągłe) lub jednorazowym (nieciągłe). 
Producenci silników zobowiązani są do opublikowania algo-
rytmu pozwalającego zrealizować cykl jezdny gwarantujący 
wykonanie wszystkich przewidzianych normą monitorów OBD 
II [5, s. 226-319]. Procedury kontrolne EOBD/OBD II zaliczane 
są do głównych monitorów emisyjnych (Major Monitors). 

Wyniki procedur diagnostycznych wg głównych monitorów 
mogą wprowadzać zależne uwarunkowania prowadząc do 
kłopotliwej lokalizacji uszkodzenia podzespołu lub jego ele-
mentu. Zestawienie znormalizowanych kodów usterek bezpo-
średnio lub pośrednio związanych z awaryjnym funkcjonowa-
niem układu EGR zamieszczono w tabeli 1.

Ponadto niekiedy występujące kody błędów P0100 do 
P0104 oprócz wykazanych w tabeli 1 mogą stanowić infor-
mację pomocniczą w procesie oceny układu EGR, wykazując 
nieprawidłową wartość stopnia recyrkulacji.

Częstym przypadkiem uproszczeń procesu diagnostyczne-
go jest wymiana przepływomierza masowego powietrza, co 
w wielu przypadkach przynosi czasową poprawę stanu funk-
cjonalnego silnika. Wprowadzenie do układu przepływomie-
rza powietrza (o właściwym poziomie sygnału wyjściowego) 
usuwa zwykle doraźnie efekt koniunkcji błędów najczęściej 
wynikających z niepełnego otwarcia zaworu EGR. 

Zapisywane niekiedy numery kodów usterek z grupy 
P0110 do P0114 przypisane są do obwodu czujnika tempe-
ratury powietrza na wejściu do układu dolotowego. Zwykle 
problematyczny w procesie lokalizacji uszkodzeń jest efekt 
równoczesnego zapisu błędu w obwodzie czujnika ciśnienia 
turbosprężarki z grupy P0235 do P0242, uzupełniony błędem 
obwodu czujnika temperatury recyrkulowanych spalin – z gru-
py P0544 do P0549.

3. Procedury diagnostyczne
Przedmiotem analiz obejmujących identyfi kację uszkodzeń 

w układzie EGR jest układ dolotowy silnika grupy VW z ozna-
czeniem 1,9 ASZ – 96 kW,  z systemem wtryskowym PDS 
(Pumpe Dusse System). Układ dolotowy wyposażony jest 
w turbosprężarkę o zmiennej geometrii kanałów wlotowych 
spalin do turbiny a także w chłodnicę powietrza wlotowego 
oraz przepustnicę powietrza zintegrowaną w jednej obudowie 
z zaworem przepustu spalin układu EGR. Sterownik ECU – 
J248 – BOSCH 15P-5,3 kieruje sygnał sterujący elektrozawo-
rem N239 siłownika przepustnicy, jak również steruje zawo-
rem siłownika  N18 układu EGR. 

Należy zauważyć, iż objętość ładunku z odpowietrznika 
skrzyni korbowej dostarczana jest z pominięciem przepły-
womierza. Możliwe jest w tym przypadku zaburzenie stopnia 
recyrkulacji, zwłaszcza przy znacznym udziale przedmuchów 
spalin do skrzyni korbowej. 

W analizowanym przykładzie wystąpił stan awaryjnej pracy 
silnika wskazany zapaleniem się kontrolki MIL oraz nierówny 

Tab. 1. Znormalizowane kody usterek bezpośrednio lub po-
średnio związanych z awaryjnym funkcjonowaniem układu 
EGR [9]

Kod Obwód, układ parametr,
którego dotyczy kod usterki

Rodzaj usterki

P0400 Układ recyrkulacji spalin Wadliwe działanie
P0401 Układ recyrkulacji spalin Za mały stopień 

recyrkulacji
P0402 Układ recyrkulacji spalin Za duży stopień 

recyrkulacji
P0403 Układ recyrkulacji spalin (zawór lub 

sterowanie)
Wadliwe działanie

P0404 Układ recyrkulacji spalin Nieprawidłowy zakres 
sygnału

P0405 Układ recyrkulacji spalin Obwód 
czujnika A

Za niska wartość 
sygnału

P0406 Układ recyrkulacji spalin. Obwód 
czujnika A

Za wysoka wartość 
sygnału

P0407 Układ recyrkulacji spalin Obwód 
czujnika B

Za niska wartość 
sygnału

P0408 Układ recyrkulacji spalin Obwód 
czujnika B

Za wysoka wartość 
sygnału

P0100 Obwód masowego lub objętościowe-
go przepływomierza powietrza

Wadliwe działanie

P0101 Obwód masowego lub objętościowe-
go przepływomierza powietrza

Nieprawidłowy zakres 
wartości sygnału

P0102 Obwód masowego lub objętościowe-
go przepływomierza powietrza

Za niska wartość 
sygnału wejściowego

P0103 Obwód masowego lub objętościowe-
go przepływomierza powietrza

Za wysoka wartość 
sygnału

P0104 Obwód masowego lub objętościowe-
go przepływomierza powietrza

Sygnał elektrycz-
ny przerywany 
sporadycznie
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bieg jałowy i znaczny spadek mocy silnika w górnym zakresie 
prędkości obrotowej. 

Proces diagnostyczny silnika wykonano z wykorzystaniem 
systemu CDIF/2 ze standardowym przyłączem 16-pin do 
gniazda diagnostycznego OBDII J1962. Rozpoznanie stanu 
wg kodu błędu wykazało zapis P0401 - zbyt niska prędkość 
przepływu – niski stopień recyrkulacji, przy zbyt wysokiej war-
tości przepływu powietrza (P0103). Zwykle kod błędu P0103 
występuje przy celowym zablokowaniu zaworu EGR w pozycji 
zamkniętej (pojazd nie spełnia normy ABE), co w tym przy-
padku nie miało miejsca. Przyczyną wadliwej pracy zaworu 
EGR był nagromadzony osad nagaru w strefi e grzybka zawo-
ry oraz jego prowadnicy – stan wg fot. 1.

W starszych generacjach silników istnieje możliwość pro-
gramowego „wyeliminowania” funkcji EGR. Jest to funkcja 
dopasowania sterownika w VAGCOM dla grupy wskazań en-
gine (01),wprowadzeniu loginu (12233) w celu wyboru ada-
ptacji (10) i przejściu na kanał (03). Praktyka wskazuje na 
konieczność wprowadzenia wartości maksymalnej dla tego 
pola wskazań tj, ok. 33700. Operacja ta błędnie określana 
jest jako całkowite wyeliminowanie programowe funkcji EGR 
pozwalające na pracę silnika bez stanu notlauf i i braku sy-
gnalizacji kontrolki MIL. 

Należy zwrócić uwagę na to, iż dokonane „dopasowanie” 
na kanale (03) jest tylko przesunięciem pola pracy zaworu 
EGR – zmiana współczynnika wypełnienia obszaru zmian pa-
rametru układu, a nie jego całkowite wyłączenie. Sterownik 
ECU poprzez płynne sterowanie zaworem N18 w zależności 
od współczynnika wypełnienia impulsu dla chwilowej wartości 
stanu obciążenia silnika  realizuje żądane otwarcie przepustu 
zaworu EGR. Niekiedy proces sterowania układem EGER ro-
zumiany jest błędnie jako dwustanowy 0-1. W przypadku sil-
ników produkowanych po roku 2005 pojawia się zwykle brak 
możliwości wybrania kanału (03) – gdyż symbol wyboru kana-
łu jest nieaktywny w trakcie próby przy włączonym silniku. W 
wielu przypadkach można wprowadzić wartość zalecaną dla 
pola wskazań jednak bez możliwości jej zatwierdzenia (save). 

Współczesne sterowniki EDC w grupie 15 analizują funkcję 
pozycjonowania zaworu EGR (sygnał pozycjonowania silnika 
krokowego) w odniesieniu do masowego natężenia przepły-
wu powietrza na biegu jałowym, temperaturę płynu w ukła-
dzie chłodzenia, temperatury w strefi e -przed i po układzie 
DPF (zintegrowanym z katalizatorem) oraz ciśnienia różnico-
wego w układzie DPF. Sugerowane niekiedy próby częścio-
wego ograniczenia przepływu spalin metodą wprowadzenia 
zaślepki z blachy stalowej z zalecanym otworem centralnym 
5 mm prowadzą w pierwszym etapie kontroli układu ECU do 
rozpoznania stanu nadwyżki temperatury spalin a następnie 
błędów przepływomierza, generując stan awarii (zapalenie 
kontrolki MIL) i przejście na tryb notlauf.

Wprowadzenie całkowitej blokady przepływu recyrkulowa-
nych spalin przez kanał EGR lub zablokowanie układu wyko-
nawczego z silnikiem krokowym w układzie EGR współczesne-
go silnika z ZS, powoduje sygnalizację kontrolki MIL najczęściej 
już po upływie kilku sekund pracy silnika na biegu jałowym.  

Diagnozę zaworu N18 sterującego pracą siłownika zaworu 
EGR wykonujemy z wykorzystaniem skanera (Scan-Tool) np. 
wg testu VAG – wybierając test silnika [01], dla grupy wska-
zań [04], w wybranym dla zaworu polu wskazań. Praktyka 
wskazuje na uproszczony sposób diagnozy elektrozaworu, 
przy czym nie należy mylić wyniku oceny sprawnej cewki za-
woru N18 jako równoznacznego z prawidłowym funkcjonowa-
niem siłownika podciśnieniowego. 

Zgodnie z praktyką doraźnej naprawy układu, został oczysz-
czony zawór oraz kanał w strefi e przepustnicy siłownika bada-

nego silnika ASZ. Porównanie strefy zaworu sterującego prze-
pustem spalin układu EGR fabrycznie nowego oraz w stanie 
zdemontowanym z badanego silnika przedstawia fot. 1.

 Grzybek i gniazdo zaworu nie wykazywało stanu uszko-
dzeń spowodowanych nadmierną temperaturą spalin, co ma 
miejsce przy zbyt wysokim przeciwciśnieniu spalin. Nie zaob-
serwowano również odbarwień i nadtopień w strefi e przylgni 
zaworu. Podjęto również próbę rozpuszczenia nagaru zale-
gającego prowadnicę trzonka zaworu EGR stosując prepara-
ty usuwające nagar. 

Po wykonaniu przejazdu testowego w cyklu miejskim zaob-
serwowano ponowne zapalenie się kontrolki MIL. W tym przy-
padku zapisano okresowo występujący błąd P0402 świadczą-
cy o nadmiernym stopniu recyrkulacji przy zbyt niskiej w tych 
warunkach wartości przepływu powietrza. Opisany stan miał 
swoje podstawy w okresowym blokowaniu sworznia siłownika 
zaworu w górnej strefi e prowadnicy. 

Obszar błędnej decyzji mógł zostać ukierunkowany w tym 
przypadku na potrzebę wymiany masowego przepływomierza 
powietrza.

Wymiana zaworu EGR zintegrowanego z przepustnicą po-
wietrza, w tym przypadku doprowadziła do właściwego funk-
cjonowania silnika.

Podsumowanie
Wymogi normatywów OBD II (On-Board Diagnostics II) 

wprowadzają jako zasadniczy monitor diagnostyczny kontro-
lę układu EGR. Posłużono się przykładem wersji układu EGR 
(silnika grupy VW TDI). Zaprezentowany etapy testu, analizę 
zapisanych błędów układu oraz procedurę wnioskowania dia-
gnostycznego. Zasadniczy problem decyzji diagnostycznej 
występuje wraz z potrzebą rozpoznania złożonych przyczyn 
usterek analizowanego układu zapisanych w wykazie błędów. 
Koniecznym jest w tym przypadku posłużenie się zapisem 
przebiegu różnorodnych parametrów w warunkach eksploata-
cyjnych pojazdu, które umożliwią dokonanie trafnej diagnozy. 
Procedury te wprowadzają jednak subiektywne odniesienia 
diagnosty do uzyskanego zapisu parametrów, co znacząco 
utrudnia szybkie podjęcie trafnej decyzji diagnostyczne. Nie-
kiedy sceptyczne odniesienia użytkowników do stopnia złożo-
ności tego układu oraz pewności prawidłowego funkcjonowa-
nia znajdują w tym przypadku uzasadnienie.

Fot. 1. Porównanie strefy zaworu sterującego przepustem 
spalin układu EGR 038 131 501 E/T dla silnika 1,9 TDI (ASZ) 
fabrycznie nowego oraz w stanie zdemontowanym z badane-
go silnika
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Monitoring of the EGR system TDI engine
In the article was discussed the location faults in the agreement EGR using list of fault codes OBD II.  Analyzing the pro-

cesses of heat and mass transfer over a distance of the engine intake system, called attention to a number of simplifi cations 
in the description of formal, leading to establish a temporary tolerance range of recirculation. As an example was used the  
monitoring system EGR of vehicles with an engine 1,9TD.I Functional analysis system and knowledge diagnostic procedures, 
using selected recording car operating parameters, is the appropriate focus in the process location damage.

Key words: EGR system, diagnostic procedures OBD.

Autor:

prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski  – Instytut Techniczny PWSZ w Nowym Sączu


