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EDIA-PRO: PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
3. Diagnostyka zaworu regulacji ciśnienia
Najczęstszym objawem problemów z zaworami regulacji ciśnienia, jakie możemy zaobserwować
urządzeniem EDIA-PRO, jest charakterystyczne falowanie ciśnienia oraz wyłączanie się silnika
w przypadku braku możliwości osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia na szynie. Oczywiście
usterka może uniemożliwić uruchomienie silnika, w takim przypadku zarejestrowanie próby
rozruchu powinno ujawnić niewystarczające ciśnienie i skrajne wartości sterujące podawane na
zawór.
Problemy te mogą występować ciągle, ale bardziej charakterystyczne jest występowanie ich
tylko w konkretnych warunkach, typowo na zimnym silniku.

Przykład: Peugeot Boxer II 2.2 HDI 88kW
Zgłaszane objawy dotyczą falowania obrotów na zimnym silniku i sporadycznego wyłączania się
silnika tuż po uruchomieniu.
Pierwszy pomiar w trybie analizy czasowej wykonano na wolnych obrotach. Bardzo przydatne do
szybkiej oceny sytuacji jest okno analizy automatycznej:
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Niewielki wykres w dolnej części okna jest bardzo pomocny przy diagnostyce zaworu regulacyjnego.
W tym przypadku widać, że jednocześnie z obserwowanym falowaniem obrotów występuje wyraźna
oscylacja wartości ciśnienia. Okres tych zmian wynosi ok. 0,7s i właśnie tego typu falowanie
ciśnienia, znacznie wolniejsze od prędkości obrotowej silnika i pompy jest typowym objawem
zacinania się zaworu regulacyjnego.
Nie zawsze wahania ciśnienia i obrotów są tak wyraźne, często występują tylko sporadycznie, np. po
nagłej zmianie ciśnienia na szynie i po pewnym czasie samoistnie ustają.
Jednocześnie w tabeli pomiarów widać pewną nierównomierność pracy silnika (odchyłka czasu
cyklu). Na tym etapie powstrzymujemy się jednak od oceny wtryskiwaczy, ponieważ występujące
zjawiska wyraźnie zaburzają pracę całego układu, ponadto pomiar wykonano na zimnym silniku. Aby
móc wiarygodnie ocenić pracę wtryskiwaczy, trzeba usunąć główną usterkę.
Aby potwierdzić usterkę, wykonano pomiar w trybie analizy ciśnienia z podłączonym zaworem
regulacji ciśnienia:

Pomiar wykazał, że wahaniom ciśnienia towarzyszy również wahanie wartości sterowania zaworem
regulacyjnym - na wykresie oprócz ciśnienia (biały) widoczna jest wartość współczynnika wypełniania
sygnału sterującego zaworem (zielony). W tym przypadku zawór regulacyjny zdecydowanie kwalifikuje
się do wymiany.
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Po naprawie wykonano powtórny pomiar w trybie analizy ciśnienia na wolnych obrotach:

Jak widać na powyższym wykresie wahania ciśnienia ustały, wartość sterująca zaworem jest stabilna.
Niewielkie wahania świadczą o prawidłowym działaniu układu regulacji.

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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