Diagnostyka czujników za pomocą QST-5
Praktyczny Poradnik

Uwaga! Niniejsze opracowanie nie zastępuje oficjalnej dokumentacji serwisowej. Zawsze
w pierwszej kolejności przestrzegaj zalecanych procedur napraw ustalonych przez producenta
pojazdu, zachowując należne zasady bezpieczeństwa pracy.
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Najczęstsze pytania - FAQ
Dlaczego czujnik nie jest wykrywany automatycznie?
Ze względu na ogromną liczbę różnych czujników stosowanych w motoryzacji, a co za tym idzie
mnogość konstrukcji ich układów, może się zdarzyć, że sprawny czujnik nie jest wykrywany w
trybie automatycznym. Dotyczy to w szczególności czujników aktywnych. W takiej sytuacji jeśli nie
znamy wariantu wyprowadzeń możemy dość bezpiecznie sprawdzić je metodą prób i błędów
przestrzegając pewnych zaleceń. Pomocny może okazać się prąd pobierany przez czujnik
wyświetlany przez QST-5 przed rozpoczęciem testu funkcjonalnego. Nie należy rozpoczynać
takiego testu jeśli wstępny pomiar prądu daje wynik powyżej 15mA. Większość czujników pobiera
w trakcie pracy prąd rzędu 4-12mA i mniejsza wartość również sugeruje nieprawidłowy wariant
(zdarzają się czujniki pobierające zaledwie 1,2mA). Dodatkowo nigdy nie należy zamieniać
wyprowadzeń testera w trakcie trwania testu!
Czy tester bada testuje czujniki zasilane z napięcia 12V?
W trakcie wykonywania testów używane jest napięcie 5V co praktycznie uniemożliwia
uszkodzenie czujników w razie problemów z wykryciem lub przy niepełnym podłączeniu. Jednak
wiele czujników normalnie zasilanych napięciem instalacji działa w takich warunkach. Ponieważ
pewna część czujników wymaga wyższego napięcia – nie będzie działać właściwie. W takim
przypadku test za pomocą QST-5 nie może rozstrzygnąć jednoznacznie o stanie czujnika.
Czy mogę testować przepływomierze MAF lub sondy lambda?
Nie, urządzenie nadaje się jedynie do testowania czujników o charakterze sygnałowym,
zasilanych prądem rzędu mA przy napięciu 5V. Czujniki posiadające element grzejny (taki jak
sonda Lambda lub przepływomierz masowy) wymagają zasilania napięciem instalacji o większej
mocy.
Jak postępować jeśli czujnik ma więcej niż trzy wyprowadzenia?
W takim przypadku jeżeli mamy do czynienia z czujnikiem stanowiącym faktycznie zespół
czujników możemy je przetestować niezależnie po wcześniejszym ustaleniu wyprowadzeń. Jeżeli
te nie są znane możemy zrobić to za pomocą QST-5 – przykłady postępowania są podane przy
opisie konkretnych czujników, np. czujnika położenia przepustnicy, czujnika ciśnienia w
kolektorze MAP, czujnika pedału gazu.

Lista czujników
1. Czujnik położenia wału
Czujnik wałka rozrządu dostarcza kluczowej dla sterownika informacji o prędkości obrotowej o
położeniu wału korbowego silnika. Za pomocą QST-5 możemy testować dwa spotykane warianty
czujników: indukcyjne i aktywne.
Czujniki indukcyjne (reluktancyjne)
Czujniki tego typu nie wymagają zewnętrznego zasilania. Sygnał z czujnika indukuje się w cewce
zgodnie ze zmieniającym się polem magnetycznym. Źródłem pola magnetycznego jest magnes,
a jego zmiany zapewnia wieniec zębaty na obracającym się kole. Wyjściem z czujnika jest sygnał
analogowy w postaci przemiennego napięcia o częstotliwości i amplitudzie zmieniającej się w
zależności od obrotów silnika.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Wyjście z czujnika stanowią dwa przewody prowadzące od cewki, jednakże czasem złącze
czujnika jest trzypinowe – podobnie jak w przypadku czujników aktywnych. Dodatkowy pin jest
połączony z masą i ekranem kabla dla zwiększenia odporności na zakłócenia.

Czujnik 9639999880 – Peugeot, Citroen, Fiat (R ≈ 450Ω, L ≈ 300mH)

Częstym problemem jest uszkodzenie cewki które daje o sobie znać dopiero po nagrzaniu się
czujnika. Warto wykonywać pomiary czujnika zimnego oraz po podgrzaniu. Radykalna zmiana
parametrów takich jak indukcyjność lub rezystancja (np. kilkukrotny wzrost rezystancji) świadczy
o uszkodzeniu czujnika.
Można wykonać próbę rozruchu przez odłączenie czujnika od instalacji pojazdu i podłączenie go
do testera. Zasilanie sterownika silnika powinno być odłączone tak aby nie generować kodów
błędów. Kręcąc rozrusznikiem można obserwować parametry sygnału. Istotna jest wartość
amplitudy, jednak trudno ustalić jedno konkretne minimum. Ze względu na analogowy charakter
sygnałów konkretny sterownik może wymagać innego poziomu sygnału (różne układy wejściowe,
progi detekcji). Szacunkowo można przyjąć, że sygnał powinien mieć amplitudę co najmniej 0,5V.
Po wykonaniu kilku obrotów wału powinna wyświetlić się liczba zębów na wieńcu koła
współpracującego z czujnikiem oraz prędkość obrotowa.

Czujniki aktywne
Czujniki aktywne wykorzystują elektroniczny czujnik pola magnetycznego działający na zasadzie
efektu Halla lub efektu magnetorezystancyjnego. Czujnik posiada układ elektroniczny
odpowiedzialny za generowanie sygnału wyjściowego. Źródłem pola magnetycznego może być
magnes w obudowie czujnika (tak jak w przypadku czujnika indukcyjnego) bądź namagnesowane
zęby na kole współpracującym z czujnikiem.

Czujnik 9637466980 – Ford, Citroen, Peugeot
(wymaga rezystora podciągającego, prąd pobierany ok. 5mA)

Czujniki aktywne wymagają zasilania ze stabilizowanego źródła 5V w sterowniku lub z napięcia
instalacji. Ze względu na budowę oraz konieczność działania od początku rozruchu znaczna część
czujników zasilanych normalnie z instalacji pojazdu może współpracować z QST-5.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Wyjście czujnika może przybierać dwa stany: wysoki i niski. Obwód wyjściowy może działać na
dwa sposoby: albo przełączać między napięciem zasilania (stan wysoki) oraz masą (stan niski),
albo działać w trybie otwartego kolektora. Tryb ten polega na tym, że wyjście może być jedynie
zwierane do masy. Aby mógł wystąpić stan wysoki wyjście to jest podłączane w sterowniku przez
rezystor do zasilania. W trakcie testu QST-5 oferuje możliwość włączenia lub wyłączenia rezystora
podciągającego za pomocą przycisków strzałki w górę oraz w dół. Jeżeli wykonamy pomiar
czujnika wymagającego podciągania bez jego włączenia to uzyskamy wyłącznie stan niski. Ze
względu na specyfikę budowy czujników oraz nieznany stan początkowy tester może nie wykryć
konieczności użycia rezystora podciągającego. W takiej sytuacji należy go włączyć ręcznie w
trakcie testu.

Czujnik 21591287-4 – Renault
(nie wymaga rezystora podciągającego, prąd pobierany ok. 3mA).

Aktywne czujniki wału warto również testować po rozgrzaniu. Co prawda ich budowa oraz
działanie są zupełnie inne niż czujników indukcyjnych jednak temperatura wpływa na zachowanie
wielu elementów elektronicznych i może mieć wpływ na działanie całego czujnika.
2. Czujnik położenia wałka rozrządu
Czujnik wałka rozrządu jest odpowiedzialny za dostarczenie sygnału synchronizującego cykl
pracy silnika – dzięki temu sterownik wie w którym cylindrze nastąpi kolejny wtrysk paliwa.
Za pomocą QST-5 możemy testować dwa spotykane warianty czujników: indukcyjne i aktywne.
Czujniki indukcyjne (reluktancyjne)
Czujniki tego typu nie wymagają zewnętrznego zasilania. Sygnał z czujnika indukuje się w cewce
zgodnie ze zmieniającym się polem magnetycznym. Źródłem pola magnetycznego jest magnes,
a jego zmiany zapewnia ząb (zęby) umieszczone na kole znajdującym się na wałku. Wyjściem z
czujnika jest sygnał analogowy w postaci przemiennego napięcia o częstotliwości i amplitudzie
zmieniającej się w zależności od obrotów wałka.

Wskazówki diagnostyczne
Wyjście z czujnika stanowią dwa przewody prowadzące od cewki, jednakże złącze czujnika może
być trzypinowe – podobnie jak w przypadku czujników aktywnych. Dodatkowy pin jest połączony
z masą i ekranem kabla dla zwiększenia odporności na zakłócenia.
Częstym problemem jest uszkodzenie cewki które daje o sobie znać dopiero po nagrzaniu się
czujnika. Warto wykonywać pomiary czujnika zimnego oraz po podgrzaniu. Radykalna zmiana
parametrów takich jak indukcyjność lub rezystancja (np. kilkukrotny wzrost rezystancji) świadczy
o uszkodzeniu czujnika.

Czujnik 90919-05026 – Toyota, Lexus (R ≈ 1,1kΩ, L ≈ 600mH)

Można wykonać próbę rozruchu przez odłączenie czujnika od instalacji pojazdu i podłączenie go
do testera. Zasilanie sterownika silnika powinno być odłączone tak aby nie generować kodów
błędów. Kręcąc rozrusznikiem można obserwować parametry sygnału. Istotna jest wartość
amplitudy, jednak trudno podać konkretne minimum. Ze względu na analogowy charakter
sygnałów konkretny sterownik może wymagać innego poziomu sygnału (różne układy wejściowe,
progi detekcji). Szacunkowo można przyjąć, że sygnał powinien mieć amplitudę co najmniej 0,5V.
Czujniki aktywne
Czujniki aktywne wykorzystują elektroniczny czujnik pola magnetycznego działający na zasadzie
efektu Halla lub efektu magnetorezystancyjnego. Czujnik posiada układ elektroniczny
odpowiedzialny za generowanie sygnału wyjściowego. Źródłem pola magnetycznego może być
magnes w obudowie czujnika (tak jak w przypadku czujnika indukcyjnego) bądź namagnesowany
ząb bądź zęby na kole współpracującym z czujnikiem.

Czujnik aktywny 8658495 (Volvo)
(wymaga rezystora podciągającego, prąd pobierany ok. 6mA)

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
W zależności od konstrukcji konkretnego silnika czujnik położenia wałka rozrządu może
dostarczać sygnał o różnej specyfice – od pojedynczego do kilku impulsów na jeden obrót wałka.
Dlatego częstotliwość wyjściowa sygnału z czujnika przy tych samych obrotach silnika może różnić
się w różnych konstrukcjach wielokrotnie.

Aktywne czujniki wału warto również testować po rozgrzaniu. Co prawda ich budowa oraz
działanie są zupełnie inne niż czujników indukcyjnych jednak temperatura wpływa na zachowanie
wielu elementów elektronicznych i może mieć wpływ na działanie całego czujnika.
3. Czujnik temperatury
Termistory
To najczęściej stosowany w motoryzacji rodzaj czujnika temperatury. Element jest wykonany z
materiału, którego rezystancja zależy od temperatury i zmienia się w bardzo dużym zakresie.
Praktycznie wszystkie czujniki tego typu to termistory NTC (Negative Temperature Coeficient) w
których rezystancja maleje ze wzrostem temperatury.
Wytwarza się termistory o bardzo różnych zależnościach rezystancji od temperatury. Do opisu
często podaje się dwa parametry: rezystancję w 25°C oraz współczynnik β będący stałą dla
konkretnego elementu. QST-5 zawiera przykładowe najpopularniejsze skale opisane w ten
sposób – podana jest rezystancja a następnie wartość β wyrażona w tysiącach (skale
przełączamy w trakcie testu przyciskami strzałek w górę i w dół).

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Wiele poradników oraz instrukcji serwisowych sugeruje pomiary napięcia na elemencie czujnika,
podając konkretne wartości odpowiadające konkretnym temperaturom. Oczywiście termistor nie
generuje napięcia a mierzone wartości wynikają z zastosowania w sterowniku dzielnika napięcia
ze znanym rezystorem oraz termistorem. Taki pomiar ma sens tylko w układzie sterownik –
czujnik. Testując czujnik za pomocą QST-5 uzyskujemy wyłącznie wartość rezystancji z której
może być następnie obliczona temperatura wg wybranej skali.

Czujnik 1433076 – BMW (skala NTC-2,19k-B3,5).

Praktyczny test czujnika, np. czujnika temperatury cieczy chłodzącej można wykonać wybierając
jedną ze skal. Jeżeli wartość temperatury odpowiada w zakresie kilku stopni temperaturze
czujnika można następnie pogrzać czujnik np. poprzez zanurzenie we wrzącej wodzie. Jeżeli
wskazania zmieniają się zgodnie z oczekiwaniami to uzyskujemy potwierdzenie dobrze dobranej
skali oraz działania czujnika. Do pomiaru rzeczywistej temperatury można wykorzystać czujnik
termorezystancyjny – patrz kolejny punkt.

Wyjście termistora jest 2-pinowe jednak spotyka się czujniki mające więcej wyprowadzeń. Często
stosowano czujniki 4-pinowe, umieszczając w jednej obudowie dwa podobne termistory. Wyjście
jednego z nich podłączone było do sterownika silnika, a drugiego do wskaźnika temperatury na
tablicy przyrządów. Za pomocą QST-5 można sprawdzić obydwa elementy i porównać ich
wskazania.
Czujniki termorezystancyjne
Czujniki tego typu oparte są na zjawisku zmiany rezystancji opornika wykonanego z metalu
(typowo platyny) w zależności od temperatury (są to dużo mniejsze zmiany niż w przypadku
termistorów). Czujniki tego typu bardzo często wykorzystuje się w przemyśle, ale są także
spotykane w motoryzacji. Czujniki opisujemy podając materiał oraz rezystancję przy temperaturze
0°C. W zależności od konstrukcji czujnik może mierzyć temperatury nawet do 800°C.
QST-5 może testować czujniki Pt200 używane do pomiaru temperatur w układach wydechowych
niektórych pojazdów. Po wybraniu skali Pt200 powinna wyświetlać się wartość temperatury.
Należy pamiętać, że w układach wydechowych stosuje się także inne rodzaje czujników, np.
specjalizowane termistory.
Dzięki współpracy z dowolnym czujnikiem temperatury typu Pt100 QST-5 może być użyty jako
termometr do niezależnego pomiaru temperatur w szerokim zakresie. Może być to pomocne przy
diagnostyce innych elementów takich jak np. termostaty czy układy klimatyzacji. Aby wykonać
taki pomiar należy wybrać skalę Pt100 odpowiadającą typowym czujnikom przemysłowym.
Maksymalna wartość mierzonej temperatury będzie zależeć od konstrukcji użytego czujnika.
4. Czujnik ABS
Czujniki prędkości obrotowej poszczególnych kół stanowią jeden z podstawowych elementów
systemów ABS, EPS, a także np. układów automatycznego parkowania. Ich poprawne działanie
ma istotny wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Czujnik umieszczony przy kole współpracuje z
odpowiednim impulsatorem, ich prawidłowa współpraca jest wymagana do odpowiedniego
działania układu
Obsługiwane warianty
Czujnik indukcyjny (reluktancyjny)
Czujniki tego typu nie wymagają zewnętrznego zasilania. Sygnał z czujnika indukuje się w cewce
zgodnie ze zmieniającym się polem magnetycznym. Źródłem pola magnetycznego jest magnes,
a jego zmiany zapewnia wieniec zębaty na obracającym się kole. Wyjściem z czujnika jest sygnał
analogowy w postaci przemiennego napięcia o częstotliwości i amplitudzie zmieniającej się w
zależności od obrotów koła. Wadą czujników ABS tego typu jest pewne działanie dopiero powyżej
pewnej minimalnej prędkości, co ogranicza ich stosowanie do starszych generacji systemu ABS.

Czujnik indukcyjny 09115064 – Opel (R ≈ 1,35kΩ, L ≈ 1,5H)

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
W trakcie testu można obserwować parametry sygnału. Istotna jest wartość amplitudy, jednak
trudno ustalić konkretne minimum. Ze względu na analogowy charakter sygnałów konkretny
sterownik może wymagać innego poziomu sygnału (różne układy wejściowe, progi detekcji).
Testując komplet czujników w pojeździe dobrze jest obracać kołami z podobną prędkością –
wartości amplitudy sygnałów powinny być podobne. Wpływ na amplitudę sygnału mają prędkość
obrotowa oraz odległość między czujnikiem a kołem zębatym.
Czujniki aktywne
Czujniki aktywne wykorzystują elektroniczny czujnik pola magnetycznego działający na zasadzie
efektu Halla lub efektu magnetorezystancyjnego. Czujnik posiada układ elektroniczny
odpowiedzialny za generowanie sygnału wyjściowego. Źródłem pola magnetycznego są
namagnesowany impulsator współpracujący z czujnikiem. Zaletą czujników aktywnych jest
działanie niezależnie od prędkości obrotowej koła, także przy minimalnych prędkościach.

Czujnik aktywny 47910-AX610 (Toyota, Nissan)

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Testując czujniki aktywne trzeba pamiętać, że na poprawność działania czujnika ma wpływ nie
tylko stan samego czujnika, ale również współpracującego z nim pierścienia magnetycznego
(często umieszczanego na łożysku koła). Niewłaściwe obchodzenie się z takim elementem (np.
przechowywanie go w pobliżu silnego magnesu) lub błędy montażowe mogą doprowadzić do
uszkodzenia elementu.
Testując czujniki aktywne za pomocą QST-5 warto porównać ilość impulsów na poszczególnych
kołach – powinny się zgadzać. W tym celu należy zaznaczyć na kole punkt i wykonać pełen obrót
koła. Kontrolka LED urządzenia będzie migać zgodnie z generowanym sygnałem czujnika – w ten
sposób bez oscyloskopu można wizualnie dostrzec wystąpienie nierównomierności.
Przykładowy test czujnika aktywnego można obejrzeć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=FrpGAQvshok
Tester QST-5 nie obsługuje w pełni czujników aktywnych dostarczających dodatkowych informacji
takich jak kierunek obrotów lub danych diagnostycznych na temat szczeliny powietrznej. W
zależności od wariantu systemu mogą mieć miejsce dwie sytuacje: względnie normalne działanie
czujnika (bez rozróżnienia kierunku obrotów) albo wykrywanie impulsów także przy nieruchomym
kole. Jeżeli po zasileniu czujnika są samoczynnie zliczane impulsy w tempie 81 impulsów na
minutę oznacza to, że mamy do czynienia z takim właśnie czujnikiem. Jest to normalne działanie
elementu. W trakcie obrotu koła impulsy są także zliczane (bez rozróżnienia kierunku). Poniżej
przedstawiono przykładowy czujnik tego typu.

Czujnik ABS 0 265 009 338 (A 906 540 01 17)

Urządzenie QST-5 nie obsługuje niektórych czujników wymagających minimalnego zasilania na
poziomie 8V. Przykładem są czujniki o numerze 1165534 stosowane w BMW E39 (niektóre z
zamienników mogą współpracować z testerem).

5. Czujnik ciśnienia paliwa
Czujnik ten stanowi jeden z podstawowych elementów układu wtrysku bezpośredniego paliwa w
silnikach z zasobnikowym układem wtryskowym. Bez sygnału z czujnika ciśnienia paliwa silnik
nie może podjąć pracy. Czujnik składa się z elementu elektronicznego wrażliwego na ciśnienie,
najczęściej w formie czujnika piezorezystancyjnego oraz układu elektronicznego który zamienia
niewielki sygnał na wyjściowe napięcie odpowiadające ciśnieniu wg ustalonego przelicznika.
Czujniki tego typu to zawsze czujniki aktywne.

Czujnik ciśnienia Common Rail 89458-12010 – Toyota (prąd pobierany ok. 8mA).

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Typowe czujniki stosowane w układach typu Common Rail mają zakresy napięć wejściowych
najczęściej 0,5 – 4,5V (Bosch, Delphi) oraz 1-4,2V(Denso). Istnienie konkretnej wartości napięcia
odpowiadającej zerowemu ciśnieniu (0,5 lub 1 V) ma duże znaczenie w zakresie auto-diagnostyki,
pozwalając zweryfikować obecność sygnału.
Czujnik można z pomocą QST-5 przetestować poza pojazdem dysponując odpowiednim
osprzętem pozwalającym na wytworzenie wysokiego ciśnienia (np. stół probierczy do
wtryskiwaczy, pompka ręczna do sprawdzania wtryskiwaczy) oraz niezależnym manometrem.
Typowe zakresy takich czujników dla układów Common Rail wynoszą 150MPa, 180MPa,
200MPa, 220MPa, 250MPa, a dla układów GDI/FSI: 14MPa, 20MPa, 26MPa, 28MPa, 40MPa,
50MPa, 60MPa.
Uwaga! Ze względu na wysokie ciśnienia występujące w układach zasilania paliwem należy
zachować szczególną ostrożność podczas testowania czujników. Badane elementy pod
ciśnieniem muszą być w każdym momencie właściwie osłonięte, należy też stosować
odpowiednie środki ochronne zgodne z wymaganiami BHP.
Niekiedy można spotkać czujniki Denso z sześcioma pinami – są to czujniki podwójne,
posiadające dwa niezależne czujniki w jednej obudowie. Można je traktować jako trzypinowe,
wiedząc, że trzy górne styki w złączu odpowiadają jednemu czujnikowi, a trzy dolne – drugiemu.
Przy badaniu sygnałów wyjściowych proszę pamiętać, że jeden z czujników ma przesunięte
sygnały wyjściowe, jego zakres pomiarowy odpowiada zakresowi napięć 1,5-4,7V.

6. Czujnik ciśnienia w kolektorze MAP
Zadaniem czujnika MAP (Manifold Absolute Pressure – Bezwzględne ciśnienie w kolektorze) jest
dostarczenie sterownikowi informacji o gęstości zasysanego powierza (obliczanej z ciśnienia), co
pozwala na oszacowanie masowego przepływu powietrza niezbędnego do ustalenia wymaganej
dawki paliwa. Obecność jednocześnie czujnika MAP oraz masowego przepływomierza MAF, który
mierzy przepływ bezpośrednio jest związana z koniecznością zapanowania nad jednostkami
turbodoładowanymi, a także np. potrzebą weryfikacji działania zaworów EGR.
Czujnik z wyjściem napięciowym
Czujnik z wyjściem analogowym jest najpopularniejszym wariantem czujnika MAP. Działanie
elementu jest podobne do innych czujników ciśnienia – wbudowany układ elektroniczny generuje
na podstawie słabego sygnału z wewnętrznego elementu pomiarowego napięcie wyjściowe
proporcjonalne do mierzonego ciśnienia.
Czujnik z wyjściem częstotliwościowym
Choć wykorzystywane znacznie rzadziej jednak również można spotkać czujniki w których
informacja o mierzonym ciśnieniu jest modulowana przebiegiem prostokątnym o stałym
wypełnieniu ale zmiennej częstotliwości. Urządzenie QST-5 obsługuje ten rodzaj czujników
pozwalając na odczyt mierzonej wartości częstotliwości wraz z minimum i maksimum w trakcie
trwania pomiaru.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym silnika wolnossącego nie przekracza wartości
ciśnienia atmosferycznego - klasyczny czujnik MAP mierzy podciśnienie. W przypadku silników
turbodoładowanych zakres ten jest dodatkowo poszerzony o nadciśnienie i obejmuje łącznie kilka
barów. Ze względu na konieczność pokrycia szerszego zakresu ciśnień czujniki ciśnienia
doładowania mają zwykle inną charakterystykę dlatego mierząc np. wartość napięcia przy
ciśnieniu atmosferycznym uzyskamy inne wartości napięć.
Warto pamiętać, że ciśnienia MAP są podawane jako wartości bezwzględne, podczas gdy w
warsztacie najczęściej mierzy się ciśnienie względne. Dla uproszczenia można przyjąć, że
ciśnienie atmosferyczne wynosi 1bar (100kPa), wtedy od rozważanej wartości ciśnienia
bezwzględnego wystarczy odjąć 1 bar aby uzyskać ciśnienie względne. Jeśli producent pojazdu
określa wymagane ciśnienie w oponach na 2,5 bara to pompujemy koła do ciśnienia 2,5 bara
ponad ciśnienie atmosferyczne – faktyczne ciśnienie bezwzględne w oponie wyniesie 3,5 bara.
Dodatkowym utrudnieniem może być fakt, że w silnikach wyposażonych w turbiny podaje się
ciśnienie doładowania, które z kolei podaje się jako ciśnienie względne. Tak więc w tym samym
momencie ciśnienie doładowania będzie mniejsze o 1 bar od ciśnienia MAP.
Aby wykonać test funkcjonalny czujnika poza pojazdem można użyć warsztatowej pompki
ciśnieniowej/podciśnieniowej z manometrem i obserwować wskazania czujnika. Jeżeli
posługujemy się danymi katalogowymi należy pamiętać o prawidłowym przeliczaniu między
ciśnieniem względnym i bezwzględnym. Przykładowe charakterystyki:

Czujnik 0 281 002 401 (VW):
Ciśnienie
Ciśnienie względne
bezwzględne (MAP)
[bar]
[bar]
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0,2

-0,8

0,4

0,5

-0,5

0,86

1

0

1,61

2

1

3,13

3

2

4,65

Czujnik 89421-52010 (Toyota, Citroen):
Ciśnienie
Ciśnienie względne
bezwzględne (MAP)
[bar]
[bar]
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Czujnik A0041538428 (Mercedes):
Ciśnienie
Ciśnienie względne
bezwzględne (MAP)
[bar]
[bar]
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Czujniki 4 pinowe (TMAP). Bardzo często spotykanym wariantem czujnika jest umieszczenie w tej
samej obudowie czujnika MAP oraz czujnika temperatury powietrza. Taki czujnik ma złącze 4
pinowe – ze względów praktycznych masa jest wspólna.
Jeżeli nie znamy układu połączeń, a chcemy skorzystać z funkcji automatycznego wykrycia
wyprowadzeń musimy najpierw ustalić które trzy piny odpowiadają czujnikowi ciśnienia.
Przykładowy czujnik – 0 281 002 401 (VW) ma złącze z 4 ponumerowanymi stykami.

Sposób ustalenia wyprowadzeń czujnika TMAP
1. Używając QST-5 w trybie pomiarów elektrycznych zidentyfikować termistor – będzie on
widoczny jako rezystor typowo ok. 2-3kΩ w temperaturze pokojowej.
2. Po wykryciu termistora między pinami 1 i 2 wiemy, że jeden z nich stanowi masę czujnika
ciśnienia.
3. Używając pomiaru w trybie automatycznym sprawdzamy kolejno dwa warianty czujnika MAP z
pinami 1, 3, 4 oraz 2, 3, 4. Uzyskujemy wykrycie w obydwu przypadkach z poborem prądu 8,7mA
dla wariantu (1,3,4) oraz 1,2mA dla wariantu (2,3,4).
Uwaga! Czujnik wydaje się pracować także przy błędnie założonym położeniu masy. Jednak w tej
sytuacji nie ma reakcji wyjścia na zmianę ciśnienia, również zmierzony prąd czujnika jest dużo
mniejszy niż w wariancie prawidłowym (czujnik zasila się przez termistor).
4. Na podstawie kryterium prądu wybieramy wariant 1, który potwierdzamy testem
funkcjonalnym.
Układ wyprowadzeń czujnika:
1 – Masa (MAP i czujnik temp.)
2 – Czujnik temperatury
3 – Zasilanie 5V (MAP)
4 – Wyjście MAP
MAP sensor oraz czujnik temperatury możemy testować niezależnie (właściwa skala termistora
w teście QST-5 dla tego przykładu to NTC-2,19k-B3,5). MAP sensor testujemy podłączając QST-5
do końcówek 1,3,4; a czujnik temperatury 1 i 2.
7. Czujnik położenia przepustnicy
Czujnik położenia przepustnicy jest typowo zrealizowany w oparciu o potencjometr. Napięcie
wyjściowe zmienia się w ustalonym zakresie wraz ze zmianą położenia przepustnicy. W przypadku
przepustnicy poruszanej mechanicznie za pomocą linki stosuje się pojedynczy czujnik.
Nowoczesne przepustnice z napędem elektrycznym mają ze względów bezpieczeństwa podwójny
czujnik.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Potencjometry stanowią prosty układ dzielnika napięcia w którym nie ma możliwości określenia
dokładnego położenia masy i napięcia zasilania, ich zamiana powoduje jedynie odwrócenie
charakterystyki napięcia wyjściowego. QST-5 w trakcie rozpoznawania wyprowadzeń
potencjometru przyjmuje taki wariant, aby wartość napięcia w tym położeniu w którym nastąpiło
rozpoznawanie była niższa (bliższa poziomowi założonej masy).
Przy korzystaniu z trybu automatycznego wykrycia wyprowadzeń w przypadku potencjometru
ustawionego w jednym ze skrajnych położeń może nastąpić błędne rozpoznanie wyprowadzeń
jeśli napięcie wyjściowe w tym położeniu jest bliskie napięciu zasilającemu lub poziomowi masy.
Aby uniknąć tego problemu wystarczy nieznacznie poruszyć potencjometr i zapewnić stałą
pozycję na czas wykrywania.
Przy ocenie działania potencjometru należy zwrócić uwagę na płynność zmiany napięcia
wyjściowego. Napięcie to widoczne w formie przebiegu na ekranie QST-5 powinno zmieniać się
bez nagłych skoków i szarpnięć. Pomiar jest przeprowadzany w taki sposób, aby uwidocznić
możliwie każdy skok mierzonego napięcia. Należy zwrócić szczególną uwagę na zakres pracy
odpowiadający najczęściej występującemu położeniu – w tym miejscu najszybciej nastąpi zużycie
elementu. Dla przepustnicy takim położeniem będą położenia odpowiadające pracy na wolnych
obrotach.
Przepustnice z napędem elektrycznym mają zwykle więcej wyprowadzeń – 6 lub 8. W takim
przypadku również można skorzystać z QST-5 do sprawdzenia podwójnego czujnika położenia
przepustnicy, jednak wcześniej należy wykonać ustalenie kompletnego schematu wyprowadzeń.
Typowe układy połączeń spotykane w przepustnicach:

Procedura ustalenia schematu wyprowadzeń opiera się na wykorzystaniu trybu pomiarów
elektrycznych do ustalenia wyprowadzeń silnika i obydwu potencjometrów. Przykład (dla wariantu
8 pinowego) można znaleźć w materiale poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=i6-y91n8-uw
8. Czujnik położenia EGR, Czujnik położenia turbiny
Czujniki położenia EGR czy turbiny pełnią funkcję podobną do czujnika położenia przepustnicy w
nowoczesnych pojazdach – stanowią element serwomechanizmu będącego nastawnikiem
danego podzespołu. Testerem QST-5 możemy sprawdzać dwa warianty czujników:
potencjometryczne oraz aktywne.
Czujniki potencjometryczne
Działają analogicznie do czujników położenia przepustnicy, z jedną różnicą – przeważnie są to
elementy pojedyncze. Sposób wykonywania pomiarów oraz ich interpretacja będzie podobny do
opisanego w punkcie 7 (Czujnik położenia przepustnicy).
Czujnik aktywne
Ze względu na częstotliwość ruchów czujnika oraz niekorzystne warunki pracy stosuje się także
czujniki aktywne, posiadających zintegrowany układ elektroniczny. Wyjście z czujnika
generowane przez taki układ jest podobne do wyjścia potencjometru, jednak zasada działania
jest inna. Dużą zaletą takich czujników jest brak fizycznego styku między ruchomym ramieniem
a elementem odczytującym jego pozycję. Stosuje się najczęściej dwa rozwiązania: czujniki oparte
na liniowym elemencie Halla przed którym porusza się magnes oraz czujniki indukcyjne w których
poruszający się element ferromagnetyczny zmienia parametry cewek oraz indukowane w nich
napięcia.
9. Czujnik ciśnienia EGR
W niektórych układach z zaworem recyrkulacji spalin (EGR) zastosowano czujnik ciśnienia
mierzący ciśnienie w układzie wydechowym (EBP). Jest to klasyczny czujnik ciśnienia w formie
elementu aktywnego z wyjściem napięciowym. Pełny zakres pomiarowy obejmuje kilka barów.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Dysponując pompką z manometrem można tak jak w przypadku innych czujników ciśnienia (np.
czujnika w kolektorze) sprawdzić działanie elementu przez podanie odpowiedniego ciśnienia i
obserwację napięcia wyjściowego.

10. Czujnik położenia pedału przyspieszenia (pedału gazu)
Czujnik dostarcza sterownikowi informację o żądaniu zwiększenia lub zredukowania mocy silnika
zgodnie z naciskiem kierowcy na pedał. Wykorzystywany jest z reguły czujnik w postaci
potencjometru. Ze względu, że działanie elementu jest kluczowe dla bezpieczeństwa jazdy
stosuje się dodatkowe zabiegi pozwalające skontrolować wiarygodność wskazań. Przykłady
praktycznych rozwiązań:
• Pojedynczy potencjometr oraz dodatkowe styki sygnalizujące położenie neutralne oraz
maksymalne.
• Dwa niezależne potencjometry.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Ponieważ wyjście czujnika jest wielopinowe, testy za pomocą QST-5 należy zacząć od ustalenia
układu wyprowadzeń (jeśli nie jest znany). Procedura będzie podobna do tej stosowanej dla
czujników położenia przepustnicy.
11. Czujnik prędkości pojazdu
Czujnik prędkości pojazdu jest odpowiedzialny za wskazania prędkościomierza oraz licznik
przebytych kilometrów. Istnieje kilka wariantów czujników stosowanych w pojazdach.
Czujniki indukcyjne (reluktancyjne)
Czujniki działające podobnie do pasywnych czujników wału korbowego, wałka rozrządu bądź ABS.
Zostały w większości zastąpione czujnikami aktywnymi ze względu na minimalną prędkość
wymaganą do działania (amplituda sygnału zależy od prędkości obrotowej). Wskazówki
diagnostyczne – patrz pasywne czujniki ABS.
Czujniki aktywne
Czujniki działają najczęściej w oparciu o efekt Halla lub efekt magnetorezystancyjny. Ich działanie
nie zależy od prędkości, a sygnał jest kondycjonowany przez układ elektroniczny. Wyjście
przybiera dwa stany: stan niski – potencjał masy, stan wysoki potencjał 5V lub napięcia instalacji
pojazdu. Wskazówki diagnostyczne – patrz czujniki aktywne wału/wałka.
Czujniki kontraktronowe (typu styk)
Do pomiaru prędkości pojazdu stosuje się także czujniki w formie kontaktronu, zwierającego się
cyklicznie w polu magnetycznym obracającego się magnesu. Wyjście czujnika stanowią dwa styki,
zwarte lub rozwarte zależnie od wzajemnego położenia kontaktronu oraz magnesu.

Czujnik 012409191D (VW)

Przykładem takiego czujnika jest czujnik stosowany w pojazdach Grupy VW (zdjęcie powyżej).
Element magnetyczny współpracujący z czujnikiem posiada 4 pary biegunów, co przekłada się
na 8 generowanych impulsów na obrót. Aby QST-5 mógł automatycznie wykryć czujnik tego typu,
czujnik w momencie wykrywania musi być w stanie zwartym – w przeciwnym razie należy
skorzystać z ręcznego trybu wprowadzenia wyprowadzeń.
12.Czujnik spalania stukowego (detonacyjnego)
Czujnik wykonany jest z elementu piezoelektrycznego, który pod wpływem drgań generuje
zmienne napięcie. Czujnik spalania stukowego nie wymaga zewnętrznego zasilania jak również
ma posiada w swojej strukturze dodatkowych układów elektronicznych.

Czujnik 77007322262 – Renault 1.5DCI (C ≈ 830pF)

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Najistotniejszym parametrem czujnika spalania stukowego jest pojemność. Dla zdecydowanej
większości czujników wynosi ona ok. 1nF. Wartość mniejsza może oznaczać uszkodzenie
elementu piezoelektrycznego. Typowo (choć nie zawsze) występuje równoległa rezystancja rzędu
5MΩ

Aby potwierdzić działanie czujnika przy pomocy QST-5 można po odczytaniu parametrów
elektrycznych wykonać prosty test praktyczny. W tym celu należy delikatnie stukać czujnikiem o
inny przedmiot i obserwować pojawiające się na wykresie impulsy. Jednocześnie urządzenie
pokazuje amplitudę ostatnio wykrytego impulsu oraz maksymalną amplitudę zarejestrowanego
sygnału z czujnika.
13. Czujnik różnicy ciśnień DPF/FAP
Czujnik różnicy ciśnień DPF/FAP mierzy różnicę ciśnień pomiędzy wlotem i wylotem z filtra cząstek
stałych. Różnica ciśnień (spiętrzenie) związana jest oporem jaki muszą pokonać spaliny, aby
przejść przez filtr. Im mniej drożny filtr tym większa wartość mierzona.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE

Czujnik 9645022680 (Citroen, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Lancia)

Powyżej przedstawiono czujnik o numerze 9645022680, jego zakres napięć wyjściowych
obejmuje 0,5 .. 4,5V co odpowiada mierzonej różnicy ciśnień 0 .. 1bar.
Przykładem innego czujnika różnicy ciśnień DPF jest 076 906 051B, stosowany w pojazdach
grupy VW. Jego wyjście przyjmuje wartości w zakresie 1 .. 4,5V co odpowiada różnicy ciśnień 0 ..
1 bar.
Sprawdzenie czujnika można przeprowadzić dysponując pompką z manometrem podłączając
wyjście pompki do portu czujnika odpowiadającemu wejściu do filtra DPF, w ten sposób mierzymy
różnicę między podanym ciśnieniem a atmosferycznym (drugi z portów pozostaje otwarty). Należy
pamiętać, że zbyt wysokie ciśnienie (różnica ciśnień) może uszkodzić czujnik.
14. Czujnik zużycia klocków hamulcowych (pojazdy ciężarowe system Knorr)
Czujnik zużycia klocków stosowany w pojazdach ciężarowych ma za zadanie dostarczać
informacji o procentowym stopniu zużycia klocków, co pozwala na sygnalizację konieczności
wymiany i daję możliwość wyrównywania zużycia tych elementów pomiędzy poszczególnymi
osiami.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Tester QST-5 może być z powodzeniem wykorzystany do testowania, a także ustawienia czujnika
w trakcie wymiany klocków. Tester współpracuje z czujnikami o wyjściu ciągłym stosowanymi
przez następujących producentów pojazdów/osi: DAF, Daimler, Evobus, Hendrickson, Iveco, SAF,
Scania, Voith, ZF, MAN, i innych.
Procedura wymiany klocków hamulcowych w zaciskach Knorr z pomiarem stopnia zużycia
wymaga przeprowadzenia testu czujnika. Sprawdzenie czujnika przed montażem wymaga
weryfikacji płynności działania w całym zakresie pracy, a następnie ustawienia w położeniu
odpowiadającemu zużyciu 0%. Następnie czujnik jest w takim ustawieniu montowany przy
wycofanych tłokach zacisku.
15. Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ten dostarcza informację o ciśnieniu roboczym czynnika chłodzącego w układzie.
Informacja ta pozwala sterownikowi na bezpieczne sterowanie pracą sprężarki. Urządzenie QST5 Obsługuje czujniki z wyjściem analogowym oraz z wyjściem PWM.
Czujniki z wyjściem analogowym
Czujniki te podobnie do większości innych czujników ciśnienia zamieniają wartość mierzonego
ciśnienia na proporcjonalne napięcie wyjściowe. Typowy zakres pomiarowy takiego czujnika to ok.
30bar, a zakres napięć wyjściowych może wynosić 0,25 – 4,75V. Przykładowe czujniki tego typu:
09131721 (Opel), 51768498 (Fiat).

Czujnik 51768498 (Fiat)

Czujniki z wyjściem PWM
Drugi wariant czujnika generuje sygnał wyjściowy o stałej częstotliwości i zmiennym
współczynniku wypełnienia sygnału. Przykładem takiego czujnika jest element G65 stosowany
pojazdach grupy VW. (przykładowe numery części: 1K0959126E, 1J0959126, 8E0959126).

Czujnik 1K0959126E (VW)

Przełączniki ciśnieniowe
W wielu pojazdach zastosowano czujniki ciśnienia klimatyzacji w formie przełączników
sygnalizujących najczęściej niezależnie ciśnienie minimalne oraz ciśnienie maksymalne. Test
takiego czujnika za pomocą QST-5 jest możliwy tylko po wybraniu z listy czujników opcji
„Dwustanowy”. W takiej sytuacji wykrycie automatyczne jest możliwe tylko jeśli styk jest w pozycji
zwartej. Jeśli w momencie rozpoczęcia testu styk jest rozwarty należy skorzystać z testu w trybie
ręcznym.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Niezależnie od wariantu czujniki można testować poza układem o ile dysponuje się odpowiednim
przyrządem zdolnym do wygenerowania wymaganych ciśnień przy jednoczesnym zapewnieniu
bezpieczeństwa. Niektóre czujniki (np. G65) mogą w zakresie początku zakresu (rzędu 1-2bary)
dawać stałą wartość wyjściową, która wzrasta dopiero powyżej pewnej granicy.
Uwaga! Ze względu na wysokie ciśnienia występujące w układach należy zachować szczególną
ostrożność podczas testowania czujników. Badane elementy pod ciśnieniem muszą być w
każdym momencie właściwie osłonięte, należy też stosować odpowiednie środki ochronne
zgodne z wymaganiami BHP.
16. Czujniki dwustanowe
Urządzeniem QST-5 można wygodnie testować wszystkie czujniki, których faktycznym elementem
sygnalizującym wykrycie określonego stanu jest styk zwierny lub rozwierny. W pojazdach stosuje
się wiele tego rodzaju przełączników. Do takich elementów należą czujniki położenia pedału
sprzęgła/hamulca, czujnik biegu wstecznego, czujnik ciśnienia klimatyzacji (w niektórych
układach), czujnik zamknięcia drzwi, czujnik zapięcia pasów, itp.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE
Aby możliwe było wykrycie czujnika tego typu w trybie automatycznym konieczne jest, aby styk był
zwarty w momencie wykrywania. W przeciwnym przypadku obwód jest całkowicie otwarty i nie
ma możliwości wykrycia czujnika mimo jego pełnej sprawności. Jeśli nie ma możliwości
podłączenia elementu w stanie zwartym lub jego stan jest nieznany należy skorzystać z trybu
ręcznego, określając dwa użyte wyprowadzenia.
W trakcie testu funkcjonalnego urządzenie za pomocą kontrolki sygnalizuje stan styku
(zwarty/otwarty) oraz w trybie ciągłym mierzy rezystancję styku. Pomiar ten przedstawiany jest w
formie przesuwającego się wykresu. Dzięki dużej częstotliwości pomiaru można wykryć nawet
bardzo krótkie przerwy w obwodzie związane np. z zabrudzeniem styku lub uszkodzeniem
elementu.

Publikowane materiały nie stanowią instrukcji obsługi urządzenia ani nie stanowią wyczerpującego podręcznika diagnostyki czujników. Firma DeltaTech Electronics dołożyła wszelkich starań, aby treść materiałów była zgodna ze stanem
faktycznym, ale nie gwarantuje, że nie zawierają one błędów.

