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Bogusław CIEŚLIKOWSKI 

MONITOROWANIE UKŁADU 
ODPROWADZANIA PAR PALIWA  

Streszczenie 
W artykule omówiony został proces lokalizacji usterek w układzie EVAP z wykorzystaniem listy 

kodów usterek systemu OBD II. Posłużono się przykładem monitorowania układu EVAP pojazdów 
grupy VW z silnikami AQY 2,0. Przedstawiono zasadę funkcjonowania układu zapobiegającego paro-
waniu paliwa oraz opisano metodę wykrywania nieszczelności dla systemu kontroli parowania. Anali-
za funkcjonalna układu oraz znajomość procedur diagnostycznych z wykorzystaniem zapisu wybra-
nych parametrów eksploatacyjnych samochodu stanowi właściwe ukierunkowanie w procesie lokali-
zacji uszkodzeń..  

WSTĘP 
Wprowadzenie zapisu odnośnie procesów diagnostyki pokładowej pojazdu OBD (On Bo-

ard Diagnostics) przez Kalifornijską Radę ds. Zasobów Powietrza CARB (California Air 
Resources Board) przyczyniło się do rozwoju technologicznego pochłaniaczy par paliwa. Na 
wstępie procedury diagnostyczne zostały zdefiniowane jako standard OBD I, który obowią-
zywał w odniesieniu dla samochodów wyprodukowanych po 1988 r. Dalsza modyfikacja na-
stąpiła w procedurach diagnostyki pokładowej wg standardu OBD II dla samochodów sprze-
dawanych w USA od roku modelowego 1994. Pełna kontrola funkcjonowania pochłaniaczy 
par paliwa zaznaczyła się wraz z rozwojem systemu diagnostyki OBD II poprzez tworzenie 
monitorów diagnostycznych. Europejskie przepisy wprowadziły obowiązek stosowania stan-
dardów OBD II począwszy od 1.01.1996 dla samochodów osobowych z silnikami z ZI wraz 
z rozszerzeniem standardu dla silników z ZS od roku modelowego 1996. 

Rozwiązania szczegółowe zasad diagnostyki OBD obejmujące protokół transmisji i wy-
miany danych zostały precyzyjnie określone i opisane przez Stowarzyszenie Inżynierów 
Techniki Samochodowej (Society of Automobile Engineers – SAE). Opracowanie europej-
skich odpowiedników norm zostało podjęte przez Międzynarodową Organizację Normaliza-
cyjną ISO (International Organization for Standardization). Podstawowym celem diagnosty-
ki pokładowej wg standardu OBD II jest kontrola emisji szkodliwych składników spalin od-
niesiona do obowiązujących obecnie wymogów normatywów EURO IV i V. Obszar unifika-
cji zasad diagnostyki został znacząco 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 komunikacji za pośrednictwem 
sieci standardu CAN (Controller Area Network – Sieć Obszaru Sterownika) [5, s. 226-319].  
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Możliwość wykorzystania procedur diagnostyki OBD warunkowana jest znacznym po-
ziomem wiedzy obejmującej zasady procesu spalania ładunku w komorze silnika i odniesień 
do kształtowania emisji toksycznych składników spalin. Umiejętność wielo-symptomowego 
wnioskowania oraz znajomość rozwiązań technicznych stosowanych w obrębie układów 
funkcjonalnych pojazdu stanowią podstawę do kształtowania trafnych decyzji diagnostycz-
nych. Ułatwieniem jest wprowadzenie normalizacji nazewnictwa układów oraz ich elemen-
tów (SAE J1930), a także unifikacja i lokalizacja złącza diagnostycznego DLC (Data Link 
Connector zgodnie z SAE J1962). Ważnym etapem stał się zapis, oznaczenia i definicje ko-
dów usterek (SAE J2012). Rejestracja kodu usterki w pamięci sterownika została uzupełniona 
zapisem parametrów pracy silnika, przy których wystąpiła usterka tworząc bazę danych 
(Freeze Frame). Odczytanie kodów usterek zapisanych w pamięci sterownika możliwe jest z 
wykorzystaniem testera diagnostycznego – skanera (Scan-Tool), co zastąpiło odczyt zapisu 
błędu za pośrednictwem kodów błyskowych (OBD I). Normalizacji podlega również tester 
diagnostyczny (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 utrzy-
mania emisji szkodliwych składników spalin poniżej wartości dopuszczalnych [1, s. 12-19]. 
Wadliwy przebieg procesu spalania lub wadliwa praca elementów układów powoduje zapale-
nie kontrolki MIL (Malfunction Indicatior Light) [6, s. 4-27]. 

Standard OBD II obejmuje ponadto przeprowadzanie w sposób ciągły lub okresowy kon-
troli: efektywności procesu spalania z uwagi na „wypadanie" zapłonów, elementów odpowie-
dzialnych za konfigurację składu stechiometrycznego ładunku w cylindrze wraz z kontrolą 
konwertera katalitycznego, układu zasilania paliwem, czujników tlenu (sond lambda), układu 
recyrkulacji spalin. EGR, obwodów sterownika wtrysku paliwa, układu dodatkowego prze-
pływu powietrza do katalizatora a także analizowanego układu EVAP (Evaporation Preven-
tion) - odprowadzania par ze zbiornika paliwa. Konieczna jest modyfikacja procedur diagno-
stycznych w odniesieniu do układu EVAP stosowanego w systemach hybrydowego napędu 
samochodu. Opis funkcjonalny innowacyjnej wersji takiego pochłaniacza oparów zaprezen-
towano w publikacji [3, s. 12-14]. 

1. DIAGNOSTYKA UKŁADU EVAP  
Monitor diagnostyczny stanowi określenie procedury diagnostycznej odpowiedzialnej za 

kontrolę i obserwację przypisanych 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 algorytmu pozwalającego zrealizować cykl jezdny gwarantujący wykona-
nie wszystkich przewidzianych normą monitorów OBD II [5, s.226-319]. Procedury kontrolne 
EOBD/OBD II zaliczane są do głównych monitorów emisyjnych (Major Monitors) [9, s.78-95]. 
Na wstępie ustalany jest status monitorów diagnostycznych. w obszarze:  
− niedostępny – brak zainstalowanego monitora,  
− gotowy – monitor zakończył działanie, nie wykryto usterek,  
− niegotowy – monitor nie zakończył działania, lub wykryto usterki,  
− aktywny – monitor w trakcie wykonywania się w danym cyklu jezdnym,  
− nieaktywny – monitor nie realizuje procedur w danym cyklu jezdnym.  

Wyniki procedur diagnostycznych wg głównych monitorów mogą wprowadzać zależne 
uwarunkowania, prowadząc do kłopotliwej lokalizacji uszkodzenia podzespołu lub jego ele-
mentu. Tak więc monitor układu odprowadzania par paliwa EVAP (Evaporative System Mo-
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nitoring) współdziała z monitorem Fuel System Monitoring w zakresie gdy sterownik oblicza 
krótko- i długo okresową korektę składu mieszanki (STFT, LTFT).  

Wynikiem działania układu EVAP jest zapobieganie przedostawaniu się węglowodorów 
z układu zasilania do atmosfery poprzez ich absorpcję w specjalnym pojemniku z węglem 
aktywnym (pochłaniaczu). Usuwanie oparów ma wpływ na proces kształtowania stechiome-
trii ładunku dostarczanego do cylindra, co bezpośrednio warunkuje emisję substancji tok-
sycznych w spalinach. Monitor FSM generuje błąd już po dwukrotnym zarejestrowaniu tej 
samej usterki [7, s. 230-232]. Zadaniem monitora EVAP jest również wykrywanie nieszczel-
ności układu, gdyż opary wraz z powietrzem zasysane są za przepustnicą powietrza przez co 
masa tego ładunku nie jest uwzględniana przez pomiar przepływomierzem powietrza. Proce-
dura przebiega poprzez detekcję zaniku podciśnienia lub nadciśnienia w nadzorowanym ukła-
dzie [8, s. 34-42]. Normy EOBD/OBD II narzucają producentom konieczność wykrywania 
nieszczelności o wymiarze równoważnym dla średnicy otworu 0,5 mm. 

Zestawienie znormalizowanych kodów usterek wg EOBD przypisanych do układu od-
prowadzenia par paliwa zamieszczono w tabeli 1. 

Tab.1. Znormalizowane kody usterek przypisane do układu odprowadzenia par paliwa 
Kod 

usterki Obwód, układ parametr, którego dotyczy kod usterki Rodzaj usterki 

P0440 Układ odprowadzania par paliwa Wadliwe działanie 

P0441 Układ odprowadzania par paliwa Nieprawidłowy przepływ oczyszczający 
pochłaniacz z oparów paliwa 

P0442 Układ odprowadzania par paliwa Wykryto małą nieszczelność w układzie 

P0443 Obwód zaworu usuwania par paliwa ze zbiornika z węglem  
aktywnym Wadliwe działanie 

P0444 Obwód zaworu usuwania par paliwa ze zbiornika z węglem  
aktywnym Przerwany obwód elektryczny 

P0445 Obwód zaworu usuwania par paliwa ze zbiornika z węglem  
aktywnym Zwarty obwód elektryczny 

P0446 Obwód sterowania układu przewietrzania w układzie  
odprowadzenia par paliwa Wadliwe działanie 

P0447 Obwód sterowania układu przewietrzania w układzie  
odprowadzenia par paliwa Przerwany obwód elektryczny 

P0448 Obwód sterowania układu przewietrzania w układzie  
odprowadzenia par paliwa Zwarty obwód elektryczny 

P0449 Obwód zaworu przewietrzania zbiornika z węglem aktywnym 
lub obwód cewki elektromagnetycznej zaworu Wadliwe działanie 

P0450 Czujnik ciśnienia w układzie odprowadzenia par paliwa Wadliwe działanie 
P0451 Czujnik ciśnienia w układzie odprowadzenia par paliwa Nieprawidłowy zakres wartości sygnału 
P0452 Czujnik ciśnienia w układzie odprowadzenia par paliwa Za niska wartość sygnału 
P0453 Czujnik ciśnienia w układzie odprowadzenia par paliwa Za wysoka wartość sygnału 
P0454 Czujnik ciśnienia w układzie odprowadzenia par paliwa Obwód elektryczny przerywany sporadycznie
P0455 Układ odprowadzania par paliwa Wykryto dużą nieszczelność w układzie 

P0456 Układ odprowadzania par paliwa Wykryto bardzo małą nieszczelność w ukła-
dzie 

P0457 Układ odprowadzania par paliwa Luźny lub odkręcony korek wlewu zbiornika 
paliwa 

P0465 Obwód czujnika przepływu oczyszczającego zbiornik  
z węglem aktywnym  Wadliwe działanie 

P0466 Obwód czujnika przepływu oczyszczającego zbiornik  
z węglem aktywnym Nieprawidłowy zakres wartości sygnału 

P0467 Obwód czujnika przepływu oczyszczającego zbiornik  
z węglem aktywnym Za niska wartość sygnału wejściowego 

P0468 Obwód czujnika przepływu oczyszczającego zbiornik  
z węglem aktywnym Za wysoka wartość sygnału wejściowego 

P0469 Obwód czujnika przepływu oczyszczającego zbiornik  
z węglem aktywnym Sygnał przerywany sporadycznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie norm: SAE J2012 i ISO 15 031-6. 
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Kody błędów P0460 do P0464 mogą stanowić informację pomocniczą w procesie oceny 
szczelności układu odprowadzenia par paliwa, wykazując wady w obwodzie czujnika pozio-
mu paliwa w zbiorniku. Numery kodów usterek P0450 do P0469 przypisane są do wersji 
amerykańskiego standardu OBD (normatywy CARB) i dotyczą procedur wykrywania nie-
szczelności w układzie odprowadzenia par z wykorzystaniem czujników ciśnienia i dodatko-
wych zaworów w układzie. Sygnałem pomocniczym jest poziom paliwa w zbiorniku kształtu-
jący zmiany ciśnienia w zbiorniku spowodowane parowaniem paliwa. Zawężenie do 50% 
limitu emisyjnego wg standardu LWV (Lov Emission Vehicles), wymusiło wprowadzenie 
układów kontrolnych podciśnienia w obwodzie odprowadzania par - VLDS i VLDS II (Se-
cond Generation Vacuum Leak Detection System), oraz układów nadciśnieniowych LDP 1.0, 
LDPxHF i LDPxST (Stabilized Pressure Leak Detection Pump). W tych systemach wykorzy-
stano pompy wytwarzające podciśnienie lub nadciśnienie w układzie oraz wprowadzono do-
datkowe sterowanie przepłukiwaniem pochłaniacza. Układy nadciśnieniowe cechują się lep-
szą zdolnością oceny nieszczelności układu niż podciśnieniowe w warunkach statycznych na 
poziomie stwierdzania nieszczelności równoważnej dla otworu o średnicy 0,5 mm. Szczegó-
łowy opis cykli pracy tych układów wraz z algorytmami wykrywania nieszczelności popar-
tych przykładami analiz układów EVAP samochodów Chrysler i Ford zamieszczono w opra-
cowaniu [5, s. 226-319].  

2. PRZEDMIOT ANALIZ DIAGNOSTYCZNYCH  
Przedmiotem analiz obejmujących identyfikację uszkodzeń w układzie odprowadzania 

par paliwa jest instalacja paliwowa silników grupy VW z oznaczeniem AQY 2,0 wyposażo-
nych w układ wtrysku paliwa Mototronic 5.9.2 sterowany sekwencyjnie (system diagnostycz-
ny OBD II). Układ pochłaniający pary paliwa posiada pojemnik wypełniony węglem aktyw-
nym (w postaci granulatu), zintegrowany z zaworem przepływu oparów (fot. 1a) sterowany 
przez sterownik ECU firmy Bosch. Granulat węglowy zajmuje objętość ograniczoną od dołu 
płytą perforowaną i strukturami filtra pyłowego na wlocie powietrza przepłukującego absor-
bent w trakcie uwalniania oparów paliwa. Trwałość pochłaniacza przewidywana jest przez 
producenta na cały okres użytkowania pojazdu. Samochody grupy VW wyposażone są w do-
datkowy zawór odpowietrznika zbiornika uruchamiany dźwignią w zespole wlewu paliwa 
umożliwiający zatankowanie dodatkowej porcji paliwa z przeznaczeniem do bieżącego zuży-
cia podczas jazdy. W tym przypadku należy unikać parkowania samochodu zwłaszcza pod-
czas wysokich temperatur otoczenia. Producent ostrzega użytkownika pojazdu, iż brak za-
chowania tych wymogów może skutkować uszkodzeniem pochłaniacza par paliwa.  

W przypadku omawianego układu zasadniczy problem wynika z przyłączenia przewodu 
odprowadzającego pary paliwa poprzez trójnik do przewodu typu by-pass odbierającego po-
wietrze z emulsją olejową z odstojnika komory odpowietrzania skrzyni korbowej silnika. Na-
leży zauważyć, iż objętość ładunku z odpowietrznika skrzyni korbowej dostarczana jest za 
przepustnicę z pominięciem przepływomierza. Możliwe jest w tym przypadku zaburzenie 
składu stechiometrycznego mieszanki, zwłaszcza przy znacznym stopniu przedmuchów spa-
lin do skrzyni korbowej. Należy sprawdzić również stan powierzchni w kanale przepustnicy, 
gdyż nadmiar osadów prowadzi zwykle do generowania błędu P0121 (sygnał poza prawidło-
wym zakresem). Sytuację pogarsza fakt tworzenia się emulsji olejowej (okres niskich tempe-
ratur) w strefie membrany łagodzącej pulsacje zlokalizowanej w kanale odpowietrznika. Now-
sze modele silnika zostały wyposażone w podgrzewacz pierścieniowy w kanale odpowietrznika 
skrzyni jak również usunięto przewód odsysający emulsję olejową (fot. 1b). W ten sposób przy-
łącze za przepustnicą zostało wykorzystane wyłącznie do odprowadzania par paliwa. 

W praktyce zdolność sorpcyjna pochłaniacza ulega zmniejszeniu w trakcie wieloletniego 
procesu eksploatacji pojazdu. Szczególnie destrukcyjne działanie wykazują zawarte w paliwie 
związki chemiczne mające strukturę zbliżoną do kwasów [2, s.146-149]. Stan postępującej de-
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strukcji pochłaniacza wynika również z dodatków etanolu do paliwa [7, s.230-232]. W praktyce 
podczas regeneracji nie zachodzi całkowita desorpcja węglowodorów. Ponadto składniki or-
ganiczne mogą polimeryzować w strukturze adsorbentu, ograniczając powierzchnię czynną 
węgla aktywnego z wartości wyjściowej określanej na poziomie 1200 m2g-1 [4, s. 419-427]. 
Analizy spektralne i identyfikacja substancji wypełniających mikro-pory węgla aktywnego w 
pochłaniaczach eksploatowanych przy zasilaniu silników zróżnicowanymi paliwami, stano-
wią przedmiot oddzielnego cyklu tematycznego [2, s. 146-149]. 

 
Fot.1. Elementy układu EVAP samochodów grupy VW: 

a) zbiornik z węglem aktywnym zintegrowany z elektrozaworem N80, 
b) przyłącze odpowietrzenia skrzyni korbowej silnika z wkładem grzewczym. 

Źródło: Dokumentacja prac badawczych IT PWSZ, Nowy Sącz 2011. 

WNIOSKOWANIE DIAGNOSTYCZNE 
Proces kontroli zaworu elektromagnetycznego N80 sterującego przepłukiwaniem pochła-

niacza węglowego (w stanie bezprądowym – zamknięty), wykonujemy z wykorzystaniem 
skanera (Scan-Tool) wg testu VAG – wybierając test silnika [01], dla grupy wskazań [04], 
w polu wskazań [070]. Procedura diagnozy [Kurztrip] wprowadza przełączanie zaworu, 
zmieniając zawartość pola wskazań [04] na [TEST aus/ein]. Pozytywny wynik testu zapisany 
zostaje w postaci [TEST ok]. Oprócz podstawowej kontroli układu w zakresie wartości para-
metrów elektrycznych elektrozaworu wprowadzono procedurę polegająca na analizie sygnału 
emitowanego przez czujnik tlenu na wejściu i wyjściu z katalizatora w zakresie chwilowych 
zmian składu stechiometrycznego mieszanki [7, s. 230-232]. Otwarcie elektrozaworu dozują-
cego strumień oparów do kolektora ssącego (za przepustnicą), skutkuje chwilowym wzboga-
ceniem mieszanki. Stan ten jest wynikiem zasysania powietrza przepłukującego pochłaniacz 
podczas desorpcji nagromadzonych węglowodorów pochodzących z par paliwa. W tym przy-
padku wymuszona jest korekta dawki paliwa dokonywana przez sterownik ECU. Brak zmian 
sygnału czujnika tlenu w określonym stanie obciążeń silnika po kilku cyklach przepłukiwania 
filtra powoduje zapalenie się kontrolki MIL. Kolejne wersje sterowników silnika Motronic 
3.8.5 i Motronic ME 7.5 wprowadzały procedury ciągłego przełączania elektrozaworu pomię-
dzy pozycją otwartą i zamkniętą. Ten tryb pracy elektrozaworu był błędnie określany przez 
użytkowników jako stan awarii układu. Natomiast stan kwalifikujący awarię układu na skutek 
utraty właściwości sorpcyjnych pochłaniacza lub zablokowania przepływu w przewodzie od-
prowadzającym pary paliwa, występuje w przypadku, gdy zostaną zapisane kolejne fazy po-
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stępującego zubożenia mieszanki podczas przemiennego otwierania elektrozaworu. Utrata 
drożności odpowietrznika zbiornika paliwa powoduje zasysanie powietrza wyłącznie przez 
króciec dolny zasobnika z węglem aktywnym, przy coraz niższym udziale par paliwa. Stan 
ten jest przyczyną błędnej diagnozy, podobnie jak w przypadkach załamania gumowego 
przewodu na króćcu dolnym wlotu powietrza do pochłaniacza, prowadząc do niepotrzebnej 
wymiany pochłaniacza.  

Zasadniczy problem decyzji diagnostycznej występuje wraz z potrzebą rozpoznania przy-
czyn usterek analizowanego układu zapisanych w wykazie błędów: P0440, P0442 oraz P0172 
(mieszanka zbyt bogata). Analizowany układ nie został wyposażony w zestaw czujników ci-
śnienia i pompę funkcjonującą wg procedur obowiązujących w pojazdach na rynku amery-
kańskich, co znacznie ułatwiłoby lokalizację uszkodzenia. Niekiedy sceptyczne odniesienia 
użytkowników do stopnia złożoności układów nie znajdują w tym przypadku uzasadnienia. 
Koniecznym jest posłużenie się zapisem przebiegu różnorodnych parametrów w warunkach 
eksploatacyjnych samochodu (Life Data) a następnie dokonanie wyboru tych charakterystyk, 
które umożliwią ustalenie trafnej diagnozy. Przykłady zapisu charakterystyki eksploatacyjnej 
silnika skanerem TEXA z wyznaczoną linią pionową stanowiącą znacznik otwarcia zaworu 
N80 zamieszczono na rys. 1. 

 
Rys. 1. Zapis zmienności poziomów sygnału czujników podczas pracy silnika na biegu jałowym 
Źródło: Dokumentacja prac badawczych IT PWSZ, Nowy Sącz 2011. 

Analiza przebiegów uwidacznia fakt niskiego poziomu sygnału przepływomierza maso-
wego oraz czujnika tlenu przy wzbogacaniu dawki paliwa poza zakres normatywny wynikają-
cy z trudności zapewnienia prawidłowej stechiometrii dla uzyskania zaprogramowanego na-
stawu obrotów biegu jałowego silnika. Uzyskanie wymaganego poziomu niskich obrotów 
biegu jałowego silnika (bez efektu wypadania zapłonów) na mieszance zubożonej nieszczel-
nością w strefie za przepustnicą skutkuje potrzebą ponadnormatywnego wzbogacenia dawki 
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jednostkowej. Stan generowania błędu wystąpił z równoczesnym wykazaniem korekty długo-
terminowej dawki na poziomie +9,375%. Ponadto zauważyć można brak widocznych efektów 
okresowego zubożenia składu odniesionego do znacznika otwarcia zaworu pochłaniacza. Stan 
ten wskazał na utratę zdolności sorpcyjnych pochłaniacza, przy czym wykryto główne uszko-
dzenie odnoszące się do membranowego zaworu na wylocie spalin z odpowietrzenia skrzyni 
korbowej silnika. W zaistniałym stanie nieszczelności nadmierna objętość powietrza podawa-
na była by-pass’em za przepustnicę łącznie z objętością ubogiej mieszanki zasysanej z po-
chłaniacza węglowego (złącze trójnikowe), generując błąd niesprawności układu EVAP.  

PODSUMOWANIE  
Wymogi normatywów OBD II (On-Board Diagnostics II) wprowadzają jako główny mo-

nitor diagnostyczny kontrolę elementów zapobiegających parowaniu paliwa z układu zasila-
nia pojazdu (EVAP – Evaporation Prevention). Posłużono się przykładem europejskiej wersji 
układu EVAP (silniki grupy VW), który pozbawiony jest układu ciśnieniowego kontroli 
szczelności wg testu amerykańskiego. Zaprezentowany test podstawowy kontroli zaworu 
elektromagnetycznego N80, sterującego przepłukiwaniem pochłaniacza węglowego z wyko-
rzystaniem skanera (Scan-Tool), stanowi pierwszy stopień kontroli diagnostycznej. Zasadni-
czy problem decyzji diagnostycznej występuje wraz z potrzebą rozpoznania złożonych przy-
czyn usterek analizowanego układu zapisanych w wykazie błędów: P0440, P0442 oraz 
P0172. Koniecznym jest w tym przypadku posłużenie się zapisem przebiegu różnorodnych 
parametrów w warunkach eksploatacyjnych samochodu (Life Data) a następnie dokonanie 
wyboru tych charakterystyk, które umożliwią dokonanie trafnej diagnozy. Procedury te 
wprowadzają jednak subiektywne odniesienia diagnosty do uzyskanego zapisu parametrów, 
co znacząco utrudnia szybkie podjęcie trafnej decyzji diagnostycznej. Należy zatem przewi-
dzieć możliwość adaptacji układów kontrolnych podciśnienia w obwodzie odprowadzania par 
– VLDS i VLDS II (Second Generation Vacuum Leak Detection System) lub układów nadci-
śnieniowych LDP 1.0, LDPxHF i LDPxST (Stabilized Pressure Leak Detection Pump). Nie-
kiedy sceptyczne odniesienia do stopnia złożoności tych układów nie znajdują w tym przy-
padku uzasadnienia.  

MONITORING OF THE EVAPORATION 
PREVENTION 

Abstract 
In the article was discussed the location faults in the agreement EVAP using list of fault codes 

OBD II. As an example was used the monitoring system EVAP of vehicles with an engine AQY VW 
group 2.0 It was given the principle of the functioning agreement wiche is avoiding any evaporation 
fuel. It was leak described detection method for the control system evaporation. Functional analysis 
system and knowledge diagnostic procedures, using selected recording car operating parameters, is 
the appropriate focus in the process location damage. 
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