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BADANIE PRZEPŁYWOMIERZA POWIETRZA  

Z WYKORZYSTANIEM DIAGNOSKOPU FSA 720 BOSCH  

 

W artykule zaprezentowano problematykę badania sprawności przepływomierza powietrza i jego wpływ na jakość spalin. 

Przedstawiono w nim także funkcje i miejsce tego urządzenia w systemie sterowania pracą silnika. Przedstawiono także, że 

sygnał z tego czujnika jest informacją podstawową dla sterownika w procesie wypracowania dawki paliwa. Badanie stanu 

technicznego tych czujników oraz bieżące ich diagnozowanie jest podstawą do utrzymywania sygnału jakości spalin w tzw. 

okienku (λ). Badanie przepływomierzy powietrza jest możliwe przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń diagnostycznych. 

 

WSTĘP 

Wysokie normy w zakresie czystości spalin z silników samo-
chodowych spowodowało konieczność zastosowania trzyfunkcyj-
nych katalizatorów oraz układów EGR. Zneutralizowanie spalin i 
przebieg reakcji chemicznych w katalizatorze są możliwe wyłącznie 
wtedy, kiedy skład spalanej mieszanki zmienia się tylko w ściśle 
określonym zakresie nazywa się „okienkiem lambda”. Kiedy teore-
tyczne zapotrzebowanie powietrza pokrywa się z masą rzeczywiście 

zassanego powietrza ( ), wtedy następuje całkowite spalenie 
paliwa z najmniejszą emisją szkodliwych składników. Kiedy ilość 

dostarczonego powietrza jest mniejsza ( ), wtedy mieszanka 

jest bogata, natomiast przy większej ilości powietrza ( ) mie-
szanka jest uboga. Szczególną funkcję w tym względzie spełnia 
przepływomierz powietrza. Powstaje problem dokładności pomiaru 
powietrza w przepływomierzach powietrza. 

Urządzenie sterujące oblicza czas wtrysku na podstawie zapi-

sanej w jego pamięci charakterystyki współczynnika . Przy zbyt 
bogatej mieszance czas wtrysku jest zmniejszany (zubożanie), a 
przy zbyt ubogiej czas wtrysku jest wydłużany (wzbogacanie). Pro-
ces regulacji trwa nieustannie tak, aby utrzymać odchyłkę od warto-

ści  nie większą niż ±1%. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej 
zasady, zwanych zakazami regulacji, aby nie dopuścić do negatyw-
nych skutków dla silnika. Są to: rozruch i faza nagrzewania silnika, 
przyspieszanie, a często także praca przy pełnym obciążeniu. Za-
sysane powietrze jest doprowadzone poprzez filtr i przepływomierz 
powietrza do przepustnicy. Ilość zasysanego powietrza zależy od 
kąta otwarcia przepustnicy znajdującej się na początku kolektora 
ssącego [1-11].  

1. BUDOWA I ZASADA PRACY PRZEPŁYWOMIERZA 
POWIETRZA   

Przepływomierz powietrza z klapą spiętrzającą dokonuje po-
miaru zasysanego powietrza na podstawie którego określane jest 
obciążenie silnika. Powietrze zasysane przez silnik odchyla klapę 
spiętrzającą, pokonując siłę napięcia sprężyny. Z osią klapy spię-
trzającej sprzężony jest ruchomy styk potencjometru. Więc kąt, o 
który płytka pomiarowa się odchyla powoduje zmianę oporu poten-
cjometru. Zmiana rezystancji związana jest ze zmianą napięcia od 5 
V do 0 (Rys. 1). Spadek napięcia jest informacją dla jednostki steru-
jącej o położeniu klapy spiętrzającej, a tym samym  o objętości 

przepływającego powietrza. Aby zapobiec drganiom klapy spiętrza-
jącej spowodowanymi pulsacjami zasysanego powietrza w komorze 
tłumiącej umieszczona jest płytka kompensacyjna. 

 

 
Rys. 1. Amplituda napięcia potencjometru przepływomierza powie-
trza w funkcji przemieszczenia stopnia obciążenia silnika (masę 
zasysanego powietrza) 

 
Oprócz przelotu głównego, w którym dokonywany jest pomiar 

przepływającego powietrza przepływomierz powietrza posiada 
przelot bocznikujący. Ilość powietrza przepływająca przez przelot 
bocznikujący może być regulowana wkrętem regulacyjnym składu 
mieszanki silnika pracującego w stanie jałowym. Przez regulację 
ilości powietrza przepływającego przelotem bocznikującym zmienia 
się skład mieszanki paliwowo-powietrznej, a tym samym procento-
we stężenie tlenku węgla (CO) w spalinach. Jednak w przypadku 
silnika z katalizatorem spalin wkrętu regulacyjnego nie należy regu-
lować ponieważ wpływa to na działanie układu regulacyjnego lamb-
da w całym zakresie obciążeń silnika. W przepływomierzu znajduje 
się również przełącznik pompy paliwowej wbudowany w potencjo-
metr. Gdy silnik pracuje, przełącznik pompy jest zasilany napięciem 
przez znajdujący się w przepływomierzu powietrza zestyk, który jest 
włączany przez wychyloną przesłonę spiętrzającą. Po zatrzymaniu 
silnika obwód jest przerywany i nie ma tłoczenia paliwa (nawet przy 
włączonym wyłączniku zapłonu). 

Sterownik sprawdza, czy sygnał z przepływomierza powietrza 
znajduje się w określonym przedziale. Porównuje też aktualną 
wartość sygnału przepływomierza z przewidywaną wartością obli-
czoną na podstawie położenia przepustnicy, prędkości obrotowej i 
stopnia otwarcia zaworu biegu jałowego.  
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Aby uzyskać idealne warunki spalania paliwa należy kontrolo-
wać proporcję w jakiej wtryskiwane jest do cylindra paliwo i tlen. 
Zawartość tlenu w jednostce objętości powietrza nie jest jednak 
stała, lecz zmienia się w zależności od temperatury i ciśnienia gazu. 
Dlatego też komputer silnika samochodowego powinien wiedzieć ile 
tlenu dostało się do cylindra, aby dobrać do tego odpowiednią ilość 
paliwa. Tej informacji dostarcza właśnie przepływomierz powietrza 
współpracujący w układzie zamkniętym z sondą lambda.  

 

 
Rys. 2. Wygląd przepływomierza powietrza typu HFM5 [11] 

 
Skład spalin jest mierzony przez sondę lambda. Na podstawie 

sygnału z sondy oraz pomiaru masowego natężenia przepływu 
powietrza, urządzenie sterujące może odpowiednio zmienić ilość 
wtryskiwanego paliwa, a tym samym skład mieszanki. Usterki prze-
pływomierzy powodują między innymi wyraźny spadek mocy 
zwłaszcza w pojazdach z silnikami diesla, niewłaściwy skład mie-
szanki paliwowo-powietrznej oraz wzrost zużycia paliwa. Dlatego 
tak ważne jest prawidłowe zdiagnozowanie usterki, co nie zawsze 
jest łatwe, szczególnie w silnikach benzynowych. W przypadku 
przepływomierzy bardzo przydatnym narzędziem serwisowym jest 
diagnoskop silnikowy.  

Korzystając z nabytego doświadczenia, można nauczyć się in-
terpretacji przebiegów oscyloskopowych pomocnych w ocenie 
sprawności przepływomierza. Oprócz badań oscyloskopowych 
sygnału (Rys. 3) należy zmierzyć napięcia zasilające, a w przypad-
ku przepływomierza z gorącym drutem również prąd rozgrzewający 
element pomiarowy usuwający z niego zanieczyszczenia. Dodatko-
wo należy wykonać pomiar rezystancji czujnika temperatury powie-
trza, o ile został on zamontowany w danym przepływomierzu. 

2. BADANIE SPRAWNOŚCI PRZEPŁYWOMIERZA 
POWIETRZA Z WYKORZYSTANIEM DIAGNOSKOPY 
FSA 720/KTS 530 BOSCH  

Warunki przeprowadzenia pomiarów masowego przepływomie-
rza powietrza (Rys. ): 
– zapiąć krokodylki - czerwony na klemę plusową a czarny na 

klemę minusową akumulatora. 
– założyć sondę temperatury oleju w miejsce bagnetu do pomiaru 

poziomu oleju. 
– podłączyć żółtą końcówkę pomiarową kanału CH1 do styku na 

złączu elektrycznym przepływomierza lub na odpowiedni styk 
na wtyczce sterownika silnika. 

– podłączyć niebieską końcówkę pomiarową kanału CH1 do masy 
pojazdu. 

– w razie potrzeby zacisnąć na przewodzie pomiarowym cęgi 
prądowe 30A. 

 

 
Rys. 3. Schemat pomiarowy do badania przepływomierza powietrza 
[7]  

 
Przebieg oscyloskopowy sygnału reprezentującego masę za-

sysanego powietrza powinien w istocie odpowiadać faktycznemu 
przepływowi powietrza do silnika pojazdu. Brak dostępnych charak-
terystyk poszczególnych modeli przepływomierzy wyklucza precy-
zyjne pomiary warsztatowe. Jednak można ocenić kształt krzywej 
przebiegu oscyloskopowego i ewentualnie porównać ją do obrazu 
sygnału pochodzącego ze sprawnego przepływomierza (Rys. 4). 
Nie należy zapominać o podstawowych pomiarach napięć zasilają-
cych, rezystancji czujników temperatury i ewentualnie prądu przepa-
lania zanieczyszczeń w przepływomierzach z gorącym drutem, 
które można wykonać przy użyciu funkcji multimetru diagnoskopu 
silnikowego. 

W przypadku przepływomierzy HFM 5 napięcie sygnału po 
włączeniu stacyjki i bez ruchu powietrza w kanale pomiarowym 
wynosi 1 V z tolerancją ± 0,02 V (Rys. 5). Rozruch silnika powoduje 
oscylacje strugi powietrza, które wynikają z niskiej prędkości obro-
towej wału korbowego. Bieg jałowy charakteryzuje się liniowym 
przebiegiem sygnału o ustabilizowanym poziomie napięcia. Nagłe 
dodanie gazu powinno spowodować stromy wzrost krzywej sygnału, 
w przeciwnym razie należy spodziewać się uszkodzenia elementu 
pomiarowego przepływomierza. Pełne otwarcie przepustnicy w 
zależności od typu przepływomierza charakteryzuje się sygnałem o 
pewnej ustalonej wartości. Kiedy przy takim badaniu przepływomie-
rza sygnał nie osiągnie spodziewanego poziomu napięcia, może to 
oznaczać uszkodzenie przepływomierza. 

 

 
Rys. 4. Przebieg sygnału z masowego przepływomierza powietrza 
mierzony od stanu zatrzymanego silnika poprzez wolne obroty aż 
do maksymalnego obciążenia [7] 
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Badanie sygnału z przepływomierza podczas dodawania przy-
spieszenia (gazu) najlepiej przeprowadzić w trakcie jazdy próbnej 
lub na hamowni podwoziowej. Jeśli nie jest to możliwe, badanie 
można wykonać na hali napraw. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na pojawiające się zniekształcenia w fazie narastania przebiegu 
krzywej sygnału z przepływomierza (Rys. 5). Wszelkie anomalie 
sygnału świadczą o możliwym uszkodzeniu elementu pomiarowego 
przepływomierza. Jeśli do dyspozycji jest nowy przepływomierz, to 
dzięki niemu można przeprowadzić pomiary porównawcze (Rys. 6). 
Po wykonaniu badania przepływomierza podejrzanego o usterkę 
należy zapisać przebieg sygnału pomiarowego jako krzywą referen-
cyjną (przebieg zielony). Po wymianie przepływomierza na nowy 
należy powtórzyć badanie. 

 

 
Rys. 5. Przebieg sygnału z masowego przepływomierza powietrza 
przy swobodnym przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem [7] 

 
Po zatrzymaniu badanego przebiegu (przebieg niebieski, gór-

ny) z nowego przepływomierza należy porównać go z krzywą refe-
rencyjną na ekran diagnoskopu (przebieg zielony, dolny).  

 

 
Rys. 6. Nałożone na siebie charakterystyki napięciowe podczas 
swobodnego przyspieszania sprawnego i uszkodzonego masowego 
przepływomierza powietrza [7] 

 
Na wykresie uwidoczniono przebieg sygnału z uszkodzonego 

przepływomierza (przebieg zielony), który jest dużo niższy od prze-
biegu z nowego przepływomierza (przebieg niebieski). Takie po-
równanie sygnałów umożliwiło potwierdzenie wcześniej postawionej 
diagnozy o niesprawności przepływomierza. 

PODSUMOWANIE  

Badanie stanu sprawności przepływomierza powietrza wymaga 
specjalistycznego oprzyrządowania warsztatowego. Porządne w 
tym względzie są dobre diagnoskopy wyposażone w monitory ekra-
nowe. We wstępnych badaniach mógłby wystarczyć oscyloskop 
dobrej klasy z funkcję pamięci. Stan techniczny przepływomierza 
jest podstawą w ocenie stanu pracy całego systemu silnika, a na 
pewno przy ocenie EGR, wypracowania dawki paliwa oraz jakości 
emitowanych spalin z silnika.  
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Examination of the air flow meter using diagnoscope  
FSA 720 Bosch 

The article presents the problem of testing the efficiency 

of the air flow meter and its impact on the quality of exhaust 

gas. It presents the functions and place the device in the sys-

tem motor control. Also it shows that the signal from the 

sensor is basic information for the driver in the process of 

developing fuel delivery. Examination of technical state of 

these sensors and their current diagnosis is the basis for 

maintaining the signal quality of the exhaust so. window (λ). 

The study flow of air is possible using specialized diagnostic 

equipment.  
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