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WPŁYW USZKODZEŃ W UKŁADZIE DOLOTOWYM POWIETRZA  

NA STEROWANIE SILNIKIEM SPALINOWYM 

 

W pracy zasymulowano uszkodzenia w układzie dolotowym powietrza silnika o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtry-

skiem paliwa, które nie są wykrywalne przez system diagnostyki pokładowej samochodu, ale wyczuwalne przez użytkownika 

jako spadek mocy silnika lub jego nierównomierną pracę. Artykuł omawia wpływ badanych uszkodzeń na wskazania czujników 

w układzie dolotowym oraz na sterowanie silnikiem.  

 

WSTĘP 

System OBD w silnikach spalinowych jest integralną częścią 
głównego urządzenia sterującego (ECU). Pokładowy system dia-
gnostyczny jest ukierunkowany na wykrywanie uszkodzeń, których 
konsekwencją jest wzrost emisji spalin [1]. W przypadku uszkodzeń 
mechanicznych w układzie dolotowym lub zmian charakterystyki 
czujników układ sterowania stara się zamaskować błędy dostoso-
wując w miarę możliwości sterowanie silnikiem [2]. Często usterki te 
nie są wykrywane przez system OBD, choć kierowca zauważa 
różnicę w dynamice pojazdu lub inne symptomy świadczące o tym, 
że jest problem z silnikiem [3]. W pracy przedstawiono  grupę 
uszkodzeń w układzie dolotowym silnika z wtryskiem bezpośrednim 
GDI, które nie są wykrywane przez system diagnostyki pokładowej. 
Standardowo w silnikach instalowany jest czujnik położenia prze-
pustnicy oraz jeden z czujników: przepływomierz powietrza lub 
czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Na podstawie informacji z 
tych czujników jest obliczana dawka paliwa wtryskiwanego do cylin-
dra, od której zależy moment obrotowy silnika. W zależności od 
miejsca uszkodzenia (np. nieszczelności w kolektorze) lub czujnika, 
którego charakterystyka uległa zmianie jeden z czujników nie poka-
zuje prawdziwej wartości. Jednak zdiagnozowanie tego uszkodze-
nia bez ingerencji w układ dolotowy wymaga instalacji wszystkich 
trzech wymienionych czujników [4]. 

1. OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

Badania przeprowadzono na samochodzie osobowym Mitsu-
bishi Carisma z silnikiem ZI o bezpośrednim wtrysku benzyny (GDI). 
Samochód ustawiono na rolkach hamulca podwoziowego. Za jego 
pomocą można hamować pojazd z zadanym momentem na kołach 
lub do zadanej prędkości. W ten sposób obciążano silnik samocho-
du do wymaganej i jednocześnie stałej prędkości (n) przy różnych 

kątach otwarcia przepustnicy (). 
Badania polegały na rejestracji sygnałów w dziesięciosekun-

dowych odcinkach z wybranych czujników silnika, w ustabilizowa-

nych punktach jego pracy (n, ). Rejestracji dokonano komputero-
wym systemem zbierania danych złożonym z komputera klasy IBM 
PC z kartą pomiarową OCTOPUS CompuScope 8380 firmy GAGE. 
Karta pomiarowa umożliwia próbkowanie wszystkich sygnałów z 
częstotliwością od 1kHz do 10MHz i rozdzielczością 14-bit. Ponadto 
istnieje możliwość ustawienia zakresu napięć (od ±100mV do 

±10V) i impedancji (50 lub 1M) wejściowych dla każdego z 

kanałów. Rejestrację sygnałów wykonano przy użyciu firmowej 
aplikacji GageScope – dedykowanej do obsługi tej karty z częstotli-

wością próbkowania 100kHz i impedancji wejściowej 1M na za-
kresie ±5V. Rejestrowano: 
– sygnał napięciowy z czujnika położenia wału korbowego, 
– sygnał napięciowy z czujnika położenia wałka rozrządu, 
– sygnał napięciowy sterujący układem mocy wtryskiwacza dla 1-

szego cylindra silnika, 
– sygnał napięciowy sterujący układem mocy cewki zapłonowej 

dla 1-szego cylindra silnika, 
– sygnał wyjściowy analizatora składu spalonej mieszanki 

MEXA700 firmy HORIBA, 
– sygnał napięciowy z przepływomierza, 
– sygnał napięciowy z drugiego kanału czujnika położenia prze-

pustnicy, 
– sygnał napięciowy z czujnika podciśnienia w kolektorze doloto-

wym. 

Wymienione sygnały za wyjątkiem składu spalonej mieszanki  
i podciśnienia w kolektorze dolotowym doprowadzono do systemu 
pomiarowego za pośrednictwem interfejsu pomiarowo-zadającego 
[5]. Sygnał składu spalonej mieszanki doprowadzono z wyjścia 

analizatora MEXA700 firmy HORIBA. Jego czujnik w postaci 
szerokopasmowej sondy lambda umieszczono w rurze wydechowej 
przed reaktorem katalitycznym obok dwustanowej sondy lambda 
pracującej w zamkniętym układzie regulacji składu mieszanki. Sy-
gnał podciśnienia doprowadzono z dodatkowo zainstalowanego 
typowego, samochodowego czujnika podciśnienia. Ponadto dla 
każdego ustabilizowanego punktu pracy silnika zapisywano ręcznie 
jego temperaturę oraz temperaturę zasysanego powietrza na pod-
stawie pomiaru napięć na odpowiednich czujnikach. 

Badania przeprowadzono dla prędkości obrotowych silnika ok.: 
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 i 4800obr/min. Dla 
każdej z wymienionych prędkości obrotowych silnika zadano obcią-
żenie w postaci otwarcia przepustnicy ok.: 6-26% (bez obciążenia 
zewnętrznego), 34%, 53%, 70%, 83-87%, 90-100%. Po wykonaniu 
wszystkich rejestracji sygnałów wyznaczono następujące parametry 
pracy silnika: 
– prędkość obrotową co pół obrotu, 
– wydatek powietrza napełniającego silnik co każdy okres sygnału 

z przepływomierza, 

– współczynnik nadmiaru powietrza  dla każdej zarejestrowanej 
próbki sygnału, 
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– otwarcie przepustnicy dla każdej zarejestrowanej próbki sygna-
łu, 

– podciśnienie w kolektorze dolotowym dla każdej zarejestrowa-
nej próbki sygnału, 

– temperaturę powietrza raz dla danego punktu (n, ), 
– temperaturę silnika (cieczy chłodzącej) raz dla danego punktu 

(n, ). 
Ponieważ rejestracji sygnałów dokonano w warunkach ustalo-

nych dlatego wyznaczono wartości średnie powyższych sygnałów 
dla każdej sekundy rejestracji czyli po 10 wartości dla danego punk-

tu (n, ). 
Wyniki pomiarów przedstawiono na 3-wymiarowych charakte-

rystykach podciśnienia w kolektorze dolotowym powietrza (rys.1) 
oraz masowego przepływu powietrza (rys.2) w funkcji prędkości 
obrotowej silnika oraz obciążenia silnika mierzonego stopniem 
otwarcia przepustnicy. 
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Rys.1. Podciśnienie w kolektorze dolotowym powietrza w funkcji 
prędkości obrotowej i stopnia otwarcia przepustnicy 
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Rys.2. Masowy przepływ powietrza w funkcji prędkości obrotowej i 
stopnia otwarcia przepustnicy 

2. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ W WARUNKACH 
SYMULOWANYCH USZKODZEŃ 

Pomiary oraz procedury obliczeniowe powtórzono dla trzech 
symulowanych usterek: 
– nieszczelny kanał dolotowy  
– zmiana charakterystyki czujnika położenia przepustnicy  
– zatkana część kanału przepływowego od strony filtru powietrza. 

W żadnej z tych sytuacji system OBD2 nie zarejestrował błędu, 
natomiast użytkownik mógł zauważyć zmianę pracy silnika w posta-

ci „szarpania”, czy też utraty mocy przy wyższych prędkościach 
obrotowych silnika. 

2.1. Nieszczelny kanał dolotowy  

Nieszczelność kanału dolotowego jest często spotykaną uster-
ką. Skutkiem tego silnik pobiera dodatkowe powietrze, które nie jest 
mierzone przez czujnik MAF. Usterkę zasymulowano przez wyko-
nanie otworu o średnicy 10 mm w kanale doprowadzającym powie-
trze do 2. cylindra. Na rys.3 porównano podciśnienie w kolektorze 
dolotowym powietrza, a na rys.4 masowy przepływ powietrza dla 
dwóch obciążeń oraz różnych prędkości obrotowych silnika w wa-
runkach braku uszkodzeń i nieszczelności kolektora dolotowego. 
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Rys.3. Zależność podciśnienia w kolektorze dolotowym powietrza 
od prędkości obrotowej silnika dla a) otwarcia przepustnicy 50%, b) 
otwarcia przepustnicy 85% w dwóch stanach: brak uszkodzeń oraz 
nieszczelność kolektora dolotowego powietrza 
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Rys.4. Zależność masowego przepływu powietrza od prędkości 
obrotowej silnika dla a) otwarcia przepustnicy 50%, b) otwarcia 
przepustnicy 85% w dwóch stanach: brak uszkodzeń oraz nie-
szczelność kolektora dolotowego powietrza 

 
Wyraźnie widać spadek podciśnienia w kolektorze dolotowym 

powietrza dla wszystkich obciążeń i prędkości obrotowych silnika 
(rys.3). Nie ma to jednak odwzorowania we wskazaniach masowego 
przepływu powietrza (rys.4), na podstawie wskazania którego od-
bywa się sterowanie dawką paliwa. 

2.2. Zmiana charakterystyki czujnika położenia przepustnicy 

Niewielkie zmiany charakterystyki czujników są również częstą 
usterką. W trakcie życia czujników może nastąpić niewielkie prze-
sunięcie charakterystyki lub niewielka zmiana jej kąta nachylenia. 
Ponieważ zakres napięć wyjściowych czujnika mieści się w ustalo-
nych granicach tolerancji wykonania, pokładowy system diagno-
styczny nie zauważa błędu.  

Badane uszkodzenie zostało zasymulowane przez zboczniko-
wanie wyjścia drugiego kanału czujnika przepustnicy rezystorem 



I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1489 
 

5,57k. Może to odpowiadać sytuacji zawilgocenia instalacji elek-
trycznej związanej z czujnikiem. Na rys.5 przedstawiono fragment 
schematu połączenia sterownika silnika oraz sterownika przepustni-
cy z czujnikiem położenia przepustnicy. 

 

 
Rys. 5. Schemat przedstawiający usterkę drugiego kanału czujnika 
położenia przepustnicy. 

 
Na rys.6 zestawiono podciśnienie w kolektorze dolotowym po-

wietrza dla różnych prędkości obrotowych i dwóch obciążeń silnika, 
a na rys.7 analogicznie przedstawiono masowy przepływ powietrza. 
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Rys.6. Zależność podciśnienia w kolektorze dolotowym powietrza 
od prędkości obrotowej silnika dla a) otwarcia przepustnicy 50%, b) 
otwarcia przepustnicy 85% w dwóch stanach: brak uszkodzeń oraz 
usterka czujnika położenia przepustnicy 
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Rys.7. Zależność masowego przepływu powietrza od prędkości 
obrotowej silnika dla a) otwarcia przepustnicy 50%, b) otwarcia 
przepustnicy 85% w dwóch stanach: brak uszkodzeń oraz usterka 
czujnika położenia przepustnicy 

Uważny użytkownik samochodu mógł zauważyć niewielki spa-
dek mocy silnika. W tym przypadku w zakresie średnich obciążeń 
(50% otwarcia przepustnicy) i dużych prędkości obrotowych (n > 
4000  obr/min) następuje wyraźny wzrost wskazań poziomu sygnału 
z czujnika MAP w porównaniu ze wskazaniem przy braku uszko-
dzeń oraz spadek wskazań sygnału z czujnika MAF w porównaniu 
ze wskazaniem wzorcowym. W zakresie pełnych obciążeń wskaza-
nia czujników są prawidłowe. 

2.3. Zatkanie kanału przepływowego powietrza 

W kolejnym kroku wprowadzono usterkę przepływomierza po-
legającą na przesłonięciu części kanału przepływowego (ok.30%) w 
części centralnej co skutkowało zmianą jego charakterystyki. Sytua-
cję tę przedstawiono na rys.8. 

 
Rys. 8. Przesłonięcie części kanału przepływowego w przepływo-
mierzu od strony filtru powietrza 
 

System diagnostyki pokładowej samochodu nie wykrył tej 
usterki i nie zapisał w pamięci żadnego kodu błędu. Użytkownik 
samochodu bez trudu mógł zauważyć zmienioną pracę silnika 
objawiającą się „szarpaniem” i bardzo znaczną utratą mocy szcze-
gólnie przy wyższych prędkościach obrotowych (n>2500 obr/min). 
Na rys.9 porównano podciśnienie w kolektorze dolotowym powie-
trza, a na rys.10 masowy przepływ powietrza dla dwóch obciążeń 
oraz różnych prędkości obrotowych silnika w warunkach braku 
uszkodzeń i zaburzonego przepływu powietrza spowodowanego 
opisaną usterką. 
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Rys.9. Zależność podciśnienia w kolektorze dolotowym powietrza 
od prędkości obrotowej silnika dla a) otwarcia przepustnicy 50%, b) 
otwarcia przepustnicy 85% w dwóch stanach: brak uszkodzeń oraz 
zatkanie kanału przepływowego powietrza 
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Rys.10. Zależność masowego przepływu powietrza od prędkości 
obrotowej silnika dla a) otwarcia przepustnicy 50%, b) otwarcia 
przepustnicy 85% w dwóch stanach: brak uszkodzeń oraz zatkanie 
kanału przepływowego powietrza 

 
Podciśnienie w kolektorze dolotowym w tym przypadku jest za-

burzone w zakresie dużych prędkości obrotowych i dużych obciążeń 
(rys.9b). Natomiast błędne jest wskazanie czujnika MAF dla prędko-
ści obrotowych większych od 4000 obr/min (rys.10), na podstawie 
której to informacji sterownik oblicza dawkę paliwa.  

Nie jest to usterka zbyt częsta i spowodowana jest błędem 
człowieka, ale jej konsekwencje są poważne. Przepływ powietrza 
jest tak zaburzony, że w zakresie dużych prędkości obrotowych i 
pełnych obciążeń, gdzie silnik powinien pracować na mieszance 
stechiometrycznej, a nawet bogatej, obserwujemy mieszankę ubogą 

o współczynniku nadmiaru powietrza  > 2 (rys. 11). Powoduje to 
nierównomierną pracę silnika spowodowaną wypadaniem zapłonów 
oraz duży spadek mocy szczególnie przy dużych prędkościach 
obrotowych. 
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Rys.11. Zależność współczynnika nadmiaru powietrza od prędkości 
obrotowej silnika dla a) otwarcia przepustnicy 50%, b) otwarcia 
przepustnicy 85% w dwóch stanach: brak uszkodzeń oraz zatkanie 
kanału przepływowego powietrza 

WNIOSKI 

W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na 
samochodzie osobowym Mitsubishi Carisma z silnikiem ZI o bezpo-
średnim wtrysku benzyny w warunkach symulowanych uszkodzeń w 
układzie dolotowym powietrza do silnika. Badano cztery  stany 
eksploatacyjne: brak uszkodzeń, nieszczelny kolektor dolotowy za 
przepustnicą, uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy oraz 

częściowo zatkany kanał przepływowy powietrza. Badane uszko-
dzenia nie zostały wykryte przez system E-OBD, a użytkownik mógł 
zauważyć np. spadek mocy silnika lub jego nierównomierną pracę. 
Z przedstawionych wykresów wynika, że do rozróżnienia stanu 
uszkodzenia niezbędne są obydwa czujniki: przepływomierz powie-
trza MAF i czujnik ciśnienia MAP, które w samochodach nie są 
stosowane jednocześnie. W zależności od miejsca uszkodzenia co 
najmniej jeden z czujników nie pokazuje prawdziwej wartości. 
Wskazania czujników mają wpływ na konstytuowanie składu mie-
szanki, a tym samym na moment obrotowy silnika. 
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The impact of defects of air intake system  
of internal combustion engine 

The work is devoted to simulation of defects of the air in-

take system of spark ignition engine with gasoline direct 

injection (GDI), that are not recognized by on-board system 

diagnostics. The car user can feel them as loss of engine 

power or jerking. The article discusses the impact of the 

investigated damage to the sensor readings and engine con-

trol. 
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