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TYPOWE NIEDOMAGANIA 
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POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Streszczenie 
W artykule omówiono przyczyny nieprawidłowej pracy układów zasilania tłokowych silników spa-

linowych w paliwo gazowe (LPG). 

WSTĘP 

Przyczyny nieprawidłowej pracy instalacji gazowej bywają różne, np. usterki mechanicz-
ne, elektryczne, wpływ czynników zewnętrznych, jakość paliwa, nadmierne zużycie podze-
społów, nieprawidłowa eksploatacja pojazdu itd. 

Najczęściej spotykaną usterką pojawiającą się na testerze diagnostycznym jest uszkodze-
nie sondy lambda (zarówno przed, jak i za katalizatorem). Pojawienie się takiego błędu może 
oznaczać, nieprawidłowości w dawkowaniu paliwa lub uszkodzenie samej sondy. Bardziej 
dokładnie definiują to błędy dotyczące funkcjonowania sondy, takie jak: 
– sonda lambda zbyt uboga, 
– sonda lambda zbyt bogata, 
– sonda lambda nieaktywna, 
– obwód regulacji ogrzewania sondy. 

Pojawienie się tych błędów spowodowane jest najczęściej niewłaściwym dawkowaniem 
paliwa zarówno gazu, jak i benzyny. W przypadku gazu spowodowane może to być spadkiem 
ciśnienia na listwie wtryskiwaczy lub niewłaściwą kalibracją dawek gazowych, co może pro-
wadzić do powstania korekt paliwowych w systemie benzynowym, a przekroczenie limitów 
przewidzianych przez producenta pojazdu lub sytemu powoduje wyświetlenie usterki. 

Podczas wystąpienia niektórych błędów sterownik silnika oprócz zapamiętania kodu błę-
du, zapamiętuje razem z nim tzw. „zamrożoną ramkę” (ang. freeze frame). „Zamrożona ram-
ka” polega na tym, że razem z błędem zostają zapamiętane odczyty z niektórych czujników w 
momencie wystąpienia błędu. Analiza danych z „zamrożonej ramki” pozwala na ustalenie, w 
jakich okolicznościach i dlaczego wystąpił błąd [3]. 

PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY INSTALACJI GAZOWYCH 

Często występującym błędem w instalacji zasilania gazem PLG jest uszkodzenie wtryski-
wacza paliwowego. W tym przypadku również wystąpienie takiego błędu nie określa, że 
uszkodzony jest wtryskiwacz. System, wykrywając nieprawidłową pracę jednego cylindra, 
odłącza go aż do kolejnego rozruchu. Przyczyną odłączenia cylindra najczęściej bywa spala-
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nie stukowe spowodowane niewłaściwym czasem i ilością gazu wtryskiwanego do kolektora 
ssącego, która dostaje się przez zawór ssący do przestrzeni roboczej. Przyczyna może być 
zarówno mechaniczna, jak i elektryczna. W ocenianym przypadku była to przyczyna mecha-
niczna polegająca na niewłaściwie wkręconej dyszy, przez którą dostarczany jest gaz LPG do 
kolektora dolotowego. Klej, który powinien uszczelnić gwint spowodował zmniejszenie śred-
nicy dyszy, a przez to jej przepustowość – rys. 1. Gaz, we właściwej ilości i czasie nie dotarł 
do cylindra, co powodowało nieprawidłowe spalanie (detonacyjne) na jednym cylindrze. 

 
Rys. 1. Widok niedrożnej dyszy gazowej 

Kolejnym przykładem może być przyczyna elektryczna, polegająca np. na nieprawidło-
wościach w pomiarach oporności wtryskiwacza. Nominalna oporność wynosi 1,4 Ω, a zmie-
rzona różni się od niej, co powoduje, że wtryskiwacz nie jest w stanie pracować poprawnie. 
Stąd nie jest w stanie podać poprawnej dawki, gdyż nie otwiera się w pełni. Dla silnika czte-
rocylindrowego powoduje to wzbogacenie pozostałych trzech cylindrów i wypadanie zapłonu 
na czwartym. Usuwając wadliwy wtryskiwacz oraz błędy z systemu EOBD, można przywró-
cić prawidłową pracę silnika. 

 
Rys. 2. Pomiar oporności wtryskiwacza LPG 
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W przypadku pojazdów o większych przebiegach eksploatacyjnych, katalizatory często 
ulegają uszkodzeniu. Podczas eksploatacji pojazdu na gazie, proces niszczenia katalizatora 
jest przyspieszony ze względu na dużą emisję wody i dwutlenku węgla, które tworząc nie-
trwałe kwasy, niszczą całe układy wydechowe pojazdów. Natomiast w pojazdach z turbodo-
ładowaniem najczęstszą przyczyną zniszczenia katalizatora jest praca silnika na bardzo ubo-
gich dawkach. Podczas montażu instalacji gazowych często popełniany jest błąd polegający 
na niepodłączeniu do komputera odbierającego informacje z instalacji gazowej odczytu z 
sondy lambda i nie sprawdzeniu, jak pracuje silnik przy bardzo dużym obciążeniu i wysokich 
obrotach. Ubogie dawki powodują przegrzewanie się katalizatora i jego wypalanie, oraz to-
pienie się. W konsekwencji katalizator staje się niedrożny i niesprawny. W silnikach wyposa-
żonych w turbodoładowanie, turbina bardzo szybko niszczy się z powodu wysokiej tempera-
tury i słabego smarowania. 

Zdarza się, że układ zasilania elektrycznego w paliwo benzynowe jest uszkodzony. Naj-
częściej uszkodzeniu ulega pompa paliwa. Wiele osób zapomina bowiem, że w zbiorniku 
paliwa zawsze powinna pozostać pewna ilość benzyny. Silnik uruchamia się na tym paliwie 
i dlatego należy utrzymywać minimalny stan paliwa w zbiorniku, tak aby nie uszkodzić pom-
py paliwa (pompa smarowana i chłodzona jest paliwem, które tłoczy do listwy paliwowej). 
Zbyt niski poziom paliwa powoduje przegrzewanie się pompy, zacieranie się jej i zmniejsze-
nie wydajności, a w konsekwencji zatarcie. Spadek sprawności pompy paliwowej powoduje 
generowanie kolejnych błędów, które wykrywa sterownik benzynowy – EOBD może wykryć 
zbyt niskie ciśnienie na listwie paliwowej, zapalając kontrolkę MIL. To zbyt niskie ciśnienie 
powoduje powstanie kolejnego błędu, który jest konsekwencją zbyt małych dawek paliwa, a 
te powodują zanotowanie w systemie diagnostycznym błędu dotyczącego korekt paliwowych. 
Z reguły pojawiający się błąd to „system zbyt ubogi” oraz „wolny korektor zbyt niski”. Bywa, 
że błędy zanotowane w systemie EOBD są ze sobą powiązane i niekoniecznie muszą w swej 
treści nieść prawidłową informację dla mechanika. 

Elementem często ulegającym uszkodzeniu jest układ recyrkulacji spalin (EGR). Mogłoby 
się wydawać, że skoro paliwo gazowe jest bardzo czyste, spaliny (jako produkt spalania czy-
stego paliwa gazowego) są także „czyste”, a układ EGR nie powinien się psuć. W praktyce 
jednak układ ten często wykazuje nieprawidłową pracę. Dzieje się tak z powodu wyższej 
temperatury spalin na paliwie gazowym. Najczęściej ulega zatarciu tłoczek otwierający zawór 
EGR. W konsekwencji pojawia się błąd „układ recyrkulacji spalin-nieprawidłowy zakres war-
tości”. Powiązanym problemem jest regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego. Oprócz 
usterek mechanicznych zespołu przepustnicy często pojawia się błąd dotyczący zbyt małej lub 
dużej wartości w stosunku do wymaganej przez producenta. Spowodowane może to być nie-
prawidłowymi (zbyt dużymi lub małymi) dawkami paliwa gazowego. Błędy te są powiązane 
z korektami paliwowymi. Jeśli system nie może skorygować wartości prędkości biegu jało-
wego silnika, próbuje zmienić wartość biegu jałowego poprzez otwarcie lub zamknięcie prze-
pustnicy. Niemożność regulowania wartości biegu jałowego powoduje wygenerowanie błędu 
w systemie diagnostycznym (o numerach P0506 i P0507). 

Większość współczesnych układów samodiagnostycznych ma tzw. awaryjny tryb pracy. 
Oznacza to, że w przypadku wystąpienia usterki w obwodach niektórych czujników, zwykle 
tych, które powodują rejestrację kodu (choć nie wszystkie kody wywołują tryb awaryjny), 
sterownik automatycznie przechodzi do awaryjnego trybu pracy i zamiast sygnału z uszko-
dzonego czujnika podstawia wcześniej zaprogramowaną wartość zastępczą. Umożliwia to 
bezpieczny dojazd do serwisu. Po usunięciu usterki sterownik powraca do normalnego trybu 
pracy. Awaryjny tryb pracy umożliwia pracę silnika z mniejszą sprawnością ogólną. Niektóre 
z awaryjnych trybów działają tak, że gdyby kierowca nie zauważył świecącej lampki kontro-
lki diagnostycznej, to nawet spostrzegł jakiejkolwiek niesprawności silnika. Dopiero świad-
czy o tym świecąca lampka kontrolki diagnostycznej (jeśli jest). Ponieważ często wartości 
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zastępcze odpowiadają wartościom dla silnika ciepłego, stąd praca zimnego silnika może być 
nieprawidłowa lub wręcz niemożliwa. 

Uszkodzenie głównego czujnika, takiego jak przepływomierz powietrza albo czujnik ci-
śnienia bezwzględnego, może spowodować ograniczenie osiągów silnika. Na przykład, jeżeli 
system Ford EEC IV wykryje istotną usterką wewnątrz sterownika, to kąt wyprzedzenia za-
płonu zostanie ustawiony na stałą wartość 10º przed GMP (brak zmiany wyprzedzenia zapło-
nu), a pompa paliwa będzie pracowała bez przerwy. 

W niektórych systemach w razie wykrycia usterki czujnika temperatury płynu chłodzące-
go lub czujnika temperatury powietrza dolotowego sterownik podstawia sygnał z innego 
czujnika temperatury zamiast sygnału z uszkodzonego czujnika. Dla przykładu w przypadku 
uszkodzenia czujnika temperatury płynu chłodzącego sterownik użyje sygnału z czujnika 
temperatury powietrza. Zdarza się, że jedna wartość jest podstawiona podczas pracy zimnego 
silnika, a inna podczas pracy ciepłego silnika. Jeżeli kontrolka diagnostyczna nie zaświeci się, 
trudno rozpoznać, że silnik jest w awaryjnym trybie pracy. 

Kod usterki może zostać zarejestrowany w wyniku porównania sygnałów, z którego wy-
nika, że sprawdzana wartość badanego sygnału jest mało prawdopodobna. Na przykład, jeśli 
prędkość obrotowa silnika wzrasta, czujnik TPS (położenia przepustnicy) pokazuje pełne 
otwarcie, a przepływomierz nie wskazuje wzrostu natężenia przepływu powietrza, to sygnał z 
przepływomierza zostanie uznany za mało prawdopodobny i zostanie zarejestrowany odpo-
wiedni kod usterki. 

Jeżeli wartość sygnału czujnika leży w zakresie wartości dopuszczalnych, to nawet jeśli 
warunki pracy silnika są w danej chwili nieprawidłowe, usterka nie zostanie wykryta. Czujnik 
temperatury płynu chłodzącego spowoduje na przykład zarejestrowanie kodu usterki, wtedy 
kiedy w jego obwodzie występuje przerwa lub zwarcie do masy. Natomiast, jeżeli zmianie 
temperatury nie towarzyszy zmiana rezystancji czujnika, to kod nie zostanie zarejestrowany. 
Dlatego w niektórych temperaturach silnik będzie pracował nieprawidłowo.  

Większość współczesnych układów samodiagnostyki nie rozpozna usterki opisanej w po-
wyższym przykładzie, ponieważ wartość sygnału pozostaje w zakresie programowanym przez 
projektanta. Czasami spotyka się sygnały fałszywe z uszkodzonego obwodu wysokiego na-
pięcia lub niesprawnych elementów elektrycznych. Mogą one wytwarzać promieniowanie 
elektromagnetyczne zakłócające działanie systemu sterowania silnikiem lub powodować reje-
strację błędnych kodów. Przykładem potwierdzającym możliwość zaistnienia takiego pro-
blemu był samochód Peugeot 206, który nie jeździł, tak jak powinien zarówno na gazie LPG, 
jak i na benzynie. Sprawdzenie systemu EOBD nie wykryło żadnych usterek mimo tego, że 
pojazd charakteryzował się „słabą” dynamiką. Jedynie co można było zaobserwować to fakt, 
iż osiągana temperatura silnika nie była dostatecznie wysoka. Pomiar rezystancji czujnika 
temperatury wykazał, że czujnik jest dobry (pomiar rezystancji obwodu czujnika nie wykazał 
przerwy ani zwarcia do masy). Niska temperatura czujnika powodowała, że silnik cały czas 
pracował na wzbogaconej dawce paliwa (zarówno benzyny jak i gazu). Przyczyna błędu tkwi-
ła nie w samochodowej instalacji zasilania w paliwo, także nie w instalacji autogazu, lecz 
jedynie w sposobie montażu sterownika gazowego. Jednostka sterująca dawkami paliwa LPG 
została zamontowana przy sterowniku benzynowym na jednej podstawie, co powodowało 
zakłócenia w pracy sterownika benzynowego. Sytuacja została rozpoznana i po odsunięciu od 
siebie sterowników praca silnika stała się poprawna. 

Podobną sytuację zauważono podczas montażu instalacji gazowej do BMW520i (rocznik 
1999). Po zamontowaniu sterownika gazowego obok sterownika benzynowego w specjalnej 
komorze przeznaczonej na pozostałe sterowniki zaistniał problem z czytaniem sygnałów 
z wtryskiwaczy benzynowych, jak i sygnału z cewki zapłonowej. Program do regulacji insta-
lacji gazowej „wariował”, pokazując różne wartości niezgodne z prawdą, a często gubił sy-



AUTOBUSY 37 

gnał obrotów. Obrócenie sterownika o kąt 90º (z poziomu w pion) spowodowało, że system 
pracował poprawnie. 

Samodiagnostyka ma pewne ograniczenia. Uszkodzenia niektórych czujników nie powo-
dują rejestracji kodu usterki w pamięci sterownika. Niesprawności mechaniczne oraz uszko-
dzenia wtórnego obwodu zapłonu nie są rejestrowane przez układ samodiagnostyki. Jednakże 
efekty uboczne, wynikające np. z nieszczelności układu podciśnieniowego lub niesprawnego 
zaworu wylotowego, powodują nieprawidłowy skład mieszanki i nieprawidłową pracę silnika 
na biegu jałowym, co może doprowadzić do zarejestrowania kodów odpowiednich usterek. 
Wszystko to polega na skojarzeniu kodu usterki ze stanem silnika. Sprawdzenie stanu silnika 
może pomóc w prawidłowym zidentyfikowaniu usterki. Kod usterki wskazuje zazwyczaj nie-
sprawność obwodu. Np. kod wskazujący na uszkodzony czujnik temperatury może być wy-
wołany przez uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego, niesprawny obwód elek-
tryczny, skorodowane złącze. Niektóre systemy zapamiętują usterki chwilowe, inne nie. Nie-
kiedy kod może ulec skasowaniu w chwili włączenia zapłonu.  

Dla mechanika kod usterki jest jedynie punktem wyjścia do określenia przyczyny danej uster-
ki. Z innej strony, brak kodu w pamięci sterownika nie zawsze oznacza, że system jest sprawny. 

Nietypową sytuację zauważono, po zamontowaniu instalacji gazowej, w pojazdach Mer-
cedes-Benz z silnikami sześciocylindrowymi zarówno o pojemności skokowej 2,6 i 3,2 dm3. 
System diagnostyczny wykrywał zwarcia na wtryskiwaczach benzynowych i źle tolerował 
system gazowy. Sterownik gazowy nie był wstanie poprawnie czytać sygnałów z wtryskiwa-
czy benzynowych. Na benzynie silnik pracował niepoprawnie. W OBD pojawiały się błędy 
dotyczące zwarć na wtryskiwaczach, wypadanie zapłonów. System benzynowy samoczynnie 
wyłączał pojedyncze wtryskiwacze benzynowe. Przyczyna problemów z Mercedesem tkwiła 
w oryginalnej wiązce kabli położonej na silniku. Wszystkie przewody znajdujące się na silni-
ku do wtryskiwaczy z powodu zbyt dużej temperatury były przegrzewane, co spowodowało 
że izolacja sama odchodziła od głównego przewodu, a to powodowało krótkotrwałe zwarcia 
(nie do wykrycia dla systemu diagnostycznego). Zwarcia te powodowały, iż niektóre wtry-
skiwacze otwierały się jednocześnie. Mimo tak poważnych nieprawidłowości pomiarowych 
systemu pojazd jeździł i potrafił w miarę szybko „adoptować się”, pracując z usterkami. 

PODSUMOWANIE 

We współczesnych systemach sterowania silnikami dzięki samodiagnostyce są sprawdza-
ne wartości sygnałów różnych czujników silnika oraz elementów wykonawczych. Wartości te 
są następnie porównywane z wcześniej zaprogramowanymi parametrami. Parametry te mogą 
być zdefiniowane różnie, w zależności od systemu sterowania. Mogą być określone dolną i 
górną wartością graniczną, liczbą błędnych sygnałów w wyznaczonym czasie lub każdy inny 
sposób zaprogramowany przez projektanta systemu lub producenta pojazdu. W przypadku 
diagnostyki mamy do czynienia z kodami szybkimi i kodami wolnymi. Kody wolne emito-
wane przez sterownik można zobaczyć za pomocą diody LED lub kontrolki w zestawie 
wskaźników, zaś kody szybkie są emitowane zbyt szybko i można je odczytać za pomocą 
cyfrowego czytnika kodów. 

W niektórych systemach pewne usterki mają mniejszą wagę i ich wykrycie nie jest sygna-
lizowane świeceniem się kontrolki, mimo zarejestrowania kodu usterki w pamięci diagno-
stycznej sterownika. 

Oprogramowanie nowszych systemów jest bardziej wyszukane i może sprawdzać zmianę 
napięcia lub prądu w pewnym okresie. Jeżeli sygnał nie zmienia się w oczekiwany sposób, to 
kod zostanie zarejestrowany. 

W starszych systemach kod usterki zostanie zarejestrowany, jeśli sygnał osiągnie wartość 
wykraczającą poza dopuszczalny zakres. Coraz więcej współczesnych systemów sterowania 
uwzględnia sygnały wyjściowe z kilku elementów jednocześnie i porównuje je ze sobą. 
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Aktualnie najważniejszym stymulatorem rozwoju silników jest niewielka uciążliwość dla 
środowiska naturalnego, czyli jak najmniejsza emisja substancji toksycznych i hałasu oraz 
małe zużycie paliwa, przy możliwie wysokich parametrach pracy [4]. Pojazd samochodowy 
w miarę rozwoju staje się coraz bardziej złożonym i skomplikowanym urządzeniem. Dosko-
naleniu i zmianom podlegają prawie wszystkie elementy pojazdu. Pojazd staje się urządze-
niem coraz bardziej wyrafinowanym i niezawodnym, jednocześnie jednak wzrasta wrażliwość 
pojazdu na uszkodzenie jego poszczególnych elementów i zespołów. Dla przykładu uszko-
dzenie sondy lambda w silniku ZI powoduje ponad dziesięciokrotny wzrost emisji węglowo-
dorów. Dlatego też współczesny pojazd, aby był przyjazny środowisku, musi być wyposażo-
ny w cały system nadzorujący pracę jego wszystkich newralgicznych elementów, w system 
nazywany diagnostyką pokładową (OBD). 

Warunkiem bezpiecznej eksploatacji samochodu z instalacją gazową jest systematyczna 
kontrola jego stanu technicznego oraz przeglądy elementów układu gazowego w uprawnio-
nych warsztatach [1, 2]. Wszelkie prace obsługowo-naprawcze mogą być wykonywane jedy-
nie w serwisach montażu instalacji gazowych. Pojazd, który brał udział w zdarzeniu drogo-
wym, powinien przed dalszą eksploatacją zostać skontrolowany w uprawnionym warsztacie 
auto-gazu lub na stacji diagnostycznej. 
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TYPICAL OF INEFFICIENCY 
IN THE FUEL SUPPLY GAS SYSTEM 

OF CAR VEHICLE 

Abstract 
The article presents the reasons for malfunction of power supply systems fuel gas (LPG) for com-

bustion engines. 
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