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EDIA-PRO: PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
1. Kształt sygnału wtrysku –
wtryskiwacze elektromagnetyczne
Badając sygnały wtrysku urządzeniem EDIA-PRO można napotkać wiele wariantów systemu
różniących się kształtem przebiegu. W poniższym opracowaniu pokazano popularne warianty
systemu Common Rail uszeregowane wg producenta wtryskiwacza. Znając prawidłowy kształt
przebiegu łatwiej zauważyć potencjalną usterkę, trzeba jednak pamiętać, że wiele czynników
wpływa na ten kształt. Należy unikać pochopnego oceniania danego przebiegu jako
nieprawidłowego jeśli taki sam kształt jest obserwowany na wszystkich wtryskiwaczach, a silnik
pracuje względnie normalnie.
Najważniejsze czynniki mające wpływ na obserwowany przebieg:
• rodzaj sterownika silnika określa sposób zasilania wtryskiwacza (napięcia, sposób
przełączania);
• parametry elektryczne wtryskiwacza i jego obwodu (rezystancja, indukcyjność) mają
wpływ na amplitudę i nachylenie zboczy sygnału;
• warunki pracy silnika (np. obroty, chwilowa moc, temperatura) wpływają na długość oraz
liczbę etapów wtrysku;
• napięcie w instalacji (niższe szczególnie podczas rozruchu) ma wpływ na amplitudy
sygnałów i sposób przełączania przez sterownik.
Oceniając elektryczną sprawność wtryskiwaczy i sterownika przy porównywaniu kształtu
przebiegu przeważnie nie należy kierować się czasem trwania impulsu. Długość impulsu
powinna być ściśle powiązana z dawkami, a więc będzie zależeć od chwilowego
zapotrzebowania na moc, a także z zakodowaną wydajnością wtryskiwacza oraz wartościami
adaptacyjnymi.
Dla oceny sprawności elektrycznej najważniejszy jest kształt początkowej części impulsu która
powinna być bardzo zbliżona dla wszystkich wtryskiwaczy (sondy zakładane na przewody
wtryskiwaczy powinny być założone równo).

1. System BOSCH
Wtryskiwacze tego producenta wymagają typowego sterowania składającego się z impulsu
wysokiego napięcia (rzędu 60V) trwającego zwykle do 100 us oraz impulsu napięcia
odpowiadającego napięciu instalacji, który po spodziewanym otwarciu wtryskiwacza jest
przełączany celem zmniejszenia prądu w fazie podtrzymania. Ze względu na zbliżone parametry
elektryczne wtryskiwaczy (rezystancja rzędu kilku dziesiątych Om) i podobny sposób sterowania
przedstawione warianty nie różnią się bardzo.

Wariant 1
Przykład: FIAT JTD 1.9 (wtryskiwacze CRI 1, sterownik EDC15)
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Charakterystyczne dla tego wariantu systemu BOSCH są występujące bezpośrednio po sygnale
wtrysku na jednym wtryskiwaczu serie krótkich impulsów na innym. Służą one ładowaniu
wewnętrznego kondensatora w sterowniku. Sterownik wykorzystuje indukcyjność wtryskiwacza do
pozyskania wyższego napięcia które będzie następnie wykorzystane na początku kolejnego wtrysku.
Impulsy te są zbyt krótkie by mogły otworzyć wtryskiwacz.
Analiza kształtu:

Analiza czasowa:
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Wariant II
Przykład: Mercedes W211 2.1 CDI (wtryskiwacze CRI 2.1, sterownik EDC16)
Analiza kształtu:

Analiza czasowa:
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Wariant III
Przykład: WV Tiguan 2.0 CDI (wtryskiwacze: CRI 2, sterownik EDC17)
Analiza kształtu:

Analiza czasowa:
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Wariant IV
Przykład: Fiat Linea 1.3JTD (wtryskiwacze CRI 2.2, sterownik IAW 6F3)
Na przebiegu analizy czasowej widoczna seria impulsów ładowania kondensatora w sterowniku –
impulsy są generowane bezpośrednio po wtrysku we wszystkich obwodach wtryskiwaczy.
Analiza kształtu:

Analiza Czasowa:
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2. System DELPHI

DELPHI w przeciwieństwie do innych producentów zastosował zasilanie wtryskiwacza wyłącznie
napięciem instalacji samochodu, bez stosowania dodatkowych układów podwyższających napięcie
przy początku otwarcia. W związku z tym początkowy impuls prądu jest znacznie szerszy niż w innych
systemach, ale o zdecydowanie mniejszej amplitudzie. Aby umożliwić dostarczenie odpowiedniej
mocy do elementu sterującego wtryskiwacza stosowana jest cewka o rezystancji typowo 0,2- 0,4 Ω.
Przykład: Renault Kangoo 1.5DCI (wtryskiwacze DFI 1.3, sterownik DDCR)
Analiza kształtu:

Analiza czasowa:
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3. System DENSO
System DENSO charakteryzuje się stosunkowo wysoką rezystancją wtryskiwaczy, która w niektórych
wariantach sięga kilku Omów. Dla dostarczenia odpowiedniej energii mechanicznej otwarcia
wtryskiwacza niezbędne jest odpowiednio wysokie napięcie początkowe, natomiast prąd
podtrzymania jest niższy niż w innych systemach. W zależności od wariantu systemu kształty
przebiegów istotnie się różnią. Amplituda sygnałów jest wyraźnie niższa niż w rozwiązaniach innych
producentów.

Wariant I
Pierwszy przedstawiony wariant sygnałów systemu DENSO obejmuje wtryskiwacze o rezystancji ok. 1
Ω. Sygnał sterujący obejmuje początkowy impuls wysokiego napięcia oraz potrzymanie otwarcia
poprzez impulsowe załączanie napięcia instalacji samochodu.
Przykład: Toyota Avensis 2.0 D-4D 2005 (wtryskiwacz 23670-0G010)
Analiza kształtu:
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Analiza czasowa:

Wariant II
Drugi pokazany wariant różni się nieznacznie kształtem impulsów, parametry elektryczne
wtryskiwacza są podobne do wariantu I. Na wykresie analizy czasowej widać cztery etapy wtrysku.
Przykład: Mazda 6 2.0 CDTI 2002 (wtryskiwacz RF5C13H50A)
Analiza kształtu:
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Analiza czasowa:

Wariant III
Trzeci przykład systemu DENSO jest istotnie różny od pozostałych. W tym przypadku wtryskiwacze
mają rezystancję rzędu 3,5 Ω, co wyraźnie ogranicza amplitudę sygnałów. Faza zasilania wyższym
napięciem jest konieczna dla dostarczenia mocy niezbędnej do otwarcia wtryskiwacza.
Przykład: Toyota Previa 2.0 d-4d 2001 (wtryskiwacz 23670-27030)
Analiza kształtu:

DeltaTech Electronics

www.dte.com.pl

9

Analiza czasowa:

Publikowane materiały z cyklu "EDIA-PRO - Praktyczne wskazówki" nie stanowią instrukcji obsługi urządzenia ani nie
stanowią wyczerpującego podręcznika diagnozy systemu Common Rail. Firma DeltaTech Electronics dołożyła wszelkich
starań, aby treść materiałów była zgodna ze stanem faktycznym, ale nie gwarantuje, że nie zawierają one błędów.
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