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Streszczenie 
W artykule omówiono rozwój układów turbodoładowania oraz sposobu ich regulacji w pojazdach 

samochodowych. Podjęto próbę opracowania testera diagnostycznego, którym będą dokonywane 
pomiary parametrów elektronicznego nastawnika regulacji ciśnienia doładowania. Wykazano wartość 
poboru prądu nastawnika jako istotnego parametru diagnostycznego z uwzględnieniem sytuacji braku 
jego pomiaru przez interfejsy diagnostyczne. Przedstawiono także tendencje dalszego rozwoju testera 
w przyszłości oraz zakres przyszłych badań. 

WSTĘP 
Układy turbodoładowania w silniach spalinowych zostały wprowadzone w celu 

zwiększenia mocy silnika, polepszenia jego sprawności ogólnej oraz zmniejszenia emisji 
limitowanych składników toksycznych do atmosfery [5]. Rozwój tych układów w 
motoryzacji przyspiesza dodatkowo zjawisko „Downsizing”, które polega na zmniejszeniu 
pojemności skokowej silnika przy zachowaniu wysokiej mocy maksymalnej. Dobrym 
przykładem tego zjawiska jest opracowany przez firmę Mahle trzycylindrowy silnik 1.2l o 
mocy 144kW i momencie obrotowym 287 Nm oraz emisji spalin obniżonej o 30% względem 
silnika, który przy tradycyjnych rozwiązaniach i takich samych osiągach miałby pojemność 
2.4l [10]. Układy turboładowania są coraz bardziej skomplikowane technologicznie oraz 
diagnostycznie. Wynika to z faktu, że producenci pojazdów rozbudowują te układy stosując 
większą liczbę turbosprężarek oraz bardziej skomplikowane układy ich regulacji. 
Wprowadzono w silnikach m.in. układy doładowania szeregowego i równoległego o nazwach 
Twin-Turbo [13] oraz Bi-Turbo [17] stosowanych zamiennie, polegające na połączeniu dwóch 
turbosprężarek oraz układy oparte na połączeniu kompresora z turbosprężarką [18]. Istnieją 
także układy mieszane zawierające większą liczbę turbosprężarek np. Tri-Turbo stosowane 
np. w BMW M550d xDrive [6]. Rozwiązanie to już miało swoja premierę w prototypowej 
wersji Mercedes-Benz SLK 320 CDI, który zaprezentowano w 2005 roku [5]. Wraz z 
rozwojem układu turbodoładowania rozwijał się układ ich regulacji. Tradycyjne rozwiązania 
regulacji ciśnienia doładowania oparte na mechanicznych siłownikach sterowanych 
pneumatycznie coraz częściej wypierane są przez nastawniki elektroniczne głównie w 
turbosprężarkach ze zmienną geometrią kierownic spalin VNT (Variable Nozzle Turbine) w 
silnikach o ZS (rys. 1a), a także w nowszych rozwiązaniach systemu turbodoładowania 
silników o ZI w turbosprężarkach z kanałem obejściowym typu wastegate (rys. 1b) m.in. w 
nowym silniku Audi 1.8l TFSI [8]. 
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Rys. 1. Turbosprężarki z elektronicznym nastawnikiem regulacji ciśnienia doładowania: a) 

turbosprężarka BorgWarner ze zmienną geometrią kierownic spalin VNT [3], b) 
turbosprężarka Bosch Mahle z kanałem typu wastegate [4]. 

 
Pierwsze układy turbodoładowania, w których zastosowano nastawnik elektroniczny 

pojawiły się na przełomie 2002 i 2003 roku m.in. w pojeździe BMW 7 E65 740d. Od tego 
czasu są one nieustannie rozwijane. Zastosowanie nastawnika elektronicznego zapewnia 
szybką i precyzyjną regulacje ciśnienia doładowania, co wpływa na ograniczenie zużycia 
paliwa oraz poprawę wydajności układu turbodoładowania. Regulacja ciśnienia doładowania 
jest wykonywana niezależnie od ciśnienia, co zmniejsza straty wymiany gazowej. 

Nastawnik elektroniczny zbudowany jest z elektroniki sterującej, czujnika położenia, 
silnika prądu stałego DC oraz przekładni mechanicznej. Przykład wewnętrznej budowy 
nastawnika elektronicznego przedstawiono na rys. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 2. Budowa wewnętrzna elektronicznego nastawnika regulacji ciśnienia doładowania firmy Hella 
[9]: 1 – silnik prądu stałego DC, 2 – czujnik położenia, 3 – elektronika sterująca, 4 – 
przekładnia mechaniczna 

 
Kontrolę nad układem regulacji ciśnienia doładowania sprawuje sterownik silnika, 

głownie za pomocą współczynnika wypełnienia impulsu PWM (Pulse Width Modulation) lub 
sieci CAN (Ford Mondeo MKIII 2.0 TDCI). W przypadku sterowania za pomocą PWM 
mamy do czynienia z dwoma typami rozwiązań. Pierwsze polega na zastosowaniu dwóch 
przewodów sygnałowych, w którym jeden służy do sterowania nastawnikiem a drugi poprzez 
sygnał zwrotny informuje sterownik silnika o aktualnym położeniu i ewentualnych usterkach 
nastawnika [7]. Drugie rozwiązanie wykorzystuje jeden przewód, który w normalnych 
warunkach pracy służy do wysterowania nastawnika a w przypadku usterki informuje o niej 
jednostkę sterującą. 
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Diagnostyka układów turbodoładowania rozpoczyna się od odczytu zawartości pamięci 
diagnostycznej układu sterowania silnika [16]. W następnym kroku dokonuje się podglądu 
wartości mierzonych parametrów układu turbodoładowania. Większość testerów 
diagnostycznych (KTS 550, WoW, VCDS, Cdif/2 itp.) umożliwia podgląd następujących  
parametrów: 
– położenie regulatora ciśnienie doładowania, wyrażone w [mm] lub [%], 
– ciśnienie doładowania silnika (wartość wymagana), wyrażone w [hPa], 
– ciśnienie doładowania silnika (wartość rzeczywista), wyrażona w [hPa], 
– napięcie sygnału czujnika ciśnienia doładowania, wyrażone w [V], 
– ciśnienie atmosferyczne, wyrażone w [hPa], 
– napięcie sygnału czujnika ciśnienia atmosferycznego, wyrażone w [V], 
– współczynnik wypełnienia impulsu zaworu regulacji ciśnienia doładowania, wyrażone  

w [%], 
– sygnał sterujący elektronicznego nastawnika regulacji ciśnienia doładowania, wyrażone  

w [%], 
– sygnały sterujące zaworów obejściowych powietrza doładowania, wyrażone w [%], 
– sygnał zwrotny nastawnika turbosprężarki, wyrażony w [%]. 

Natomiast wartości rzeczywiste udostępniane w standardzie EOBD pokazują: 
– ciśnienie doładowania silnika, wyrażone w [hPa], 
– ciśnienie atmosferyczne, wyrażone w [hPa]. 

Z wymienionych parametrów wynika, że testery diagnostyczne nie przedstawiają poboru 
prądu nastawnika turbosprężarki. Wynika to z faktu, że nastawnik jest zasilany niezależnie od 
sterownika silnika, co wyklucza możliwość dokonania pomiaru poboru prądu nastawnika. 
Pomiar taki jest możliwy w przypadku elementów sterowanych bezpośrednio z modułów 
sterujących, takich jak: jednostka dawkująca paliwo (Renault Master III 2.3 dCi), zawór 
regulacji wydatku sprężarki czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji (Seat Altea 2.0 
TDI) itp. 

Podstawowym elementem budowy elektronicznego nastawnika regulacji ciśnienia 
doładowania jest silnik prądu stałego, którego istotną cechą jest zależność poboru prądu od 
mechanicznego obciążenia [12]. Fakt ten sprawia, że pobór prądu odwzorowuje stan 
nastawnika jak i całego mechanizmu regulacji turbosprężarki, co czyni pobór prądu istotnym 
parametrem diagnostycznym. Z związku z powyższym istotną role w diagnostyce układów 
turbodoładowania pełnią testery elektronicznych nastawników turbosprężarek. Bazując na 
doświadczeniu z zakresu diagnostyki i eksploatacji pojazdów z silnikami turbodoładowanymi 
poczyniono starania w celu opracowania testera diagnostycznego, który będzie dokonywał 
pomiaru poboru prądu nastawnika, umożliwiał zaimplementowanie opracowanej koncepcji 
diagnostycznej oraz posiadał otwartą architekturę programową oraz sprzętową. 

1. OPIS TESTERA DIAGNOSTYCZNEGO WŁASNEJ KONSTRUKCJI 
I PRZYKŁAD POMIARÓW 
Budowę testera mojej konstrukcji oparto na mikrokontrolerze Atmel-AVR [2] z 

zaimplementowanym interfejsem sieci CAN. Schemat blokowy podstawowych elementów 
budowy testera diagnostycznego przedstawiono na rys. 3. Cały układ zasilany jest z 
sieciowego zasilacza impulsowego [11] w celu zapewnienia stabilnych warunków 
pomiarowych niezależnie od chwilowych spadków napięcia, które mogą wystąpić w 
przypadku zasilenia układu z akumulatora samochodowego. Dodatkowo układ wyposażono w 
stabilne zewnętrzne źródło napięcia odniesienia [14], które wynosi 2,500 V ± 0,5%. 
Zastosowany mikrokontroler posiada wewnętrzne źródło napięcia odniesienia, które nie 
zostało wykorzystane ze względu na duży rozrzut produkcyjny, który wynosi 2,56V ± 6% [2]. 
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Dodatkowo w celu minimalizacji błędów pomiarowych algorytm rozbudowano o dwa filtry 
cyfrowe: filtr medianowy wykorzystujący sortowanie bąbelkowe [1] oraz filtr uśredniający. 
 

 
 
Rys. 3. Schemat blokowy testera diagnostycznego elektronicznych nastawników regulacji ciśnienia 

doładowania 
 

Tester umożliwia: pomiar sygnału zwrotnego, położenie kierownic spalin oraz pomiar 
prądu i wartości maksymalnej prądu „Imax” elektronicznego nastawnika turbosprężarki. 
Pomiar może być wykonywany na stanowisku lub bezpośrednio na pojeździe bez demontażu 
nastawnika, co czyni tester bardziej funkcjonalnym. Przykład pomiaru elektronicznego 
nastawnika regulacji ciśnienia doładowania przedstawiono poniżej. 
 
 

           
  

      
 
Rys. 4. Przykład pomiaru elektronicznego nastawnika regulacji ciśnienia doładowania (badania 

własne): a) prawidłowo działający nastawnik VDO Siemens, b) uszkodzony silnik DC 
nastawnika VDO Siemens, c) uszkodzony silnik DC nastawnika Hella, d) zatarte kierownice 
spalin turbosprężarki (nastawnik Hella) 

 
Na rysunku 4a pokazano wynik testu nastawnika regulacji ciśnienia doładowania firmy 

VDO Siemens, w którym uszkodzeniu uległ silnik nastawnika. Na podstawie sygnału 
zwrotnego widać, że nastawnik zatrzymał się w pozycji maksymalnego wychylenia, 
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natomiast niski pobór prądu „Imax” wyklucza usterkę mechaniczną. Rys. 4d obrazuje 
zachowanie nastawnika na skutek zatarcia się kierownic spalin. Ze wstępnych pomiarów 
wynika, że pobór prądu elektroniki nastawnika zawiera się w zakresie od 29 mA do 36 mA, 
co w porównaniu z poborem prądu pracującego nastawnika stanowi wartość pomijalną. Pobór 
prądu prawidłowo działającego nastawnika regulacji kierownic spalin turbosprężarki wynosi 
0,1…1,8 A. Podczas eksploatacji pojazdu (głównie w warunkach miejskich) w turbosprężarce 
odkładają się zanieczyszczania, które w połączeniu z wysoką temperaturą powodują 
stopniowe zacieranie się kierownic spalin, co przekłada się na wzrost poboru prądu 
nastawnika. W przypadku zatartej kierownicy spalin natężenie prądu wzrasta do około 3,5A 
[15]. 

PODSUMOWANIE 
Rozwój układów turbodoładowania wymusza wprowadzenie wielu nowoczesnych 

sposobów regulacji ciśnienia doładowania. Coraz większą odgrywają w nich rolę 
elektroniczne nastawniki turbosprężarek. Diagnozowanie tych układów wymaga obserwacji 
parametrów elektrycznych przy jednoczesnym wysterowaniu nastawnika. Jak przedstawiono, 
interfejsy diagnostyczne nie udostępniają parametru jakim jest pobór prądu, który 
odzwierciedla stan układu regulacji turbosprężarki. Możliwości takie dają testery 
nastawników, co sprzyja dalszemu ich rozwojowi. Opracowany tester wychodzi naprzeciw 
wymaganiom rynku. Dodatkowo zostanie rozbudowany o nowe funkcje diagnostyczne oraz 
możliwość diagnozy zaworów obejściowych powietrza doładowania. 

W przyszłości będę wykonywał badania wpływu przebiegu pojazdu na układ regulacji 
ciśnienia doładowania z elektronicznymi nastawnikami oraz stopnia zanieczyszczenia 
kierownic spalin z wykorzystaniem opracowanego testera. 
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DIAGNOSTIC TESTER OF THE 
TURBOCHARGER ADJUSTER 

Abstract 
This paper discusses development of the turbocharging systems including their control methods in 

motor vehicles. An attempt was made to develop a diagnostic tester that will measure the parameters 
of the electronic boost pressure adjuster. Power consumption of the controller has been shown as an 
important diagnostic parameter, including cases when it is not measured by diagnostic interfaces. 
Paper shows expected trend of a development of the tester and a plan of a research to be made in the 
future. 
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