
 
 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

10.3.  Budowa obwodu zapłonu z bezstykowym rozdzielaczem 

zapłonu. 

 

Decydujący wpływ na parametry pracy silnika ma dokładność 

momentu wystąpienia zapłonu. Dlatego też, wobec udowodnionych 

wad przerywacza i klasycznych regulatorów kąta wyprzedzenia 

zapłonu, stosuje się specjalne układy elektroniczne, sterujące chwilą 

wystąpienia zapłonu w funkcji prędkości obrotowej i podciśnienia  

w kanale dolotowym silnika. 

We współczesnych silnikach samochodowych są stosowane 

najczęściej elektroniczne akumulatorowe układy zapłonowe. Wynika to 

z zalet tych układów, którymi są: 

– korzystniejszy (niż w klasycznym) przebieg prądu w uzwojeniach 

pierwotnym i wtórnym cewki zapłonowej, zwłaszcza przy rozruchu i 

dużych prędkościach obrotowych silnika, 

– możliwość zwiększenia prędkości obrotowej silnika, możliwość 

przedłużania trwania iskry świecy zapłonowej w funkcji prędkości 

obrotowej, co umożliwia stosowanie uboższej mieszanki, 

– możliwość elektronicznego sterowania kąta wyprzedzenia zapłonu. 

Uwzględniając kolejne etapy rozwoju elektronicznych 

akumulatorowych układów zapłonowych, można je podzielić na: 

– układy z przystawkami elektronicznymi przewidzianymi do 

współpracy z przerywaczem stykowym, 

– układy bezstykowe o regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu za pomocą 

regulatorów odśrodkowego i podciśnieniowego, 

– układy bezstykowe o elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia 

zapłonu tzw zintegrowane układy wtryskowo zapłonowe. 

Ze względu na rodzaj elementu elektronicznego stosowanego  

w układzie pionowym rozróżnia się: 

– układy tranzystorowe, 

– układy tyrystorowe. 

W elektronicznym bezstykowym, rozdzielaczowym, 

tranzystorowym układzie zapłonowym za pomocą sygnałów 

elektrycznych (sygnały czujników) sterownik rozpoznaje prędkość 



obrotową silnika i odpowiednio steruje kątem zwarcia (czasem zwarcia) 

i prądem w obwodzie pierwotnym cewki zapłonowej. Pozwoliło to na 

wyeliminowanie przerywacza w obwodzie niskiego napięcia  

i odpowiednio do prędkości obrotowej i napięcia akumulatora 

sterowanie kątem zwarcia (czas przepływu prądu) tak, aby krótko przed 

wyzwoleniem iskry zapłonowej została osiągnięta zadana wartość 

prądu pierwotnego. Oznacza to, że przy większych prędkościach 

obrotowych albo przy niższym napięciu akumulatora zwiększa się kąt 

zwarcia. 

Na skutek zmian pola magnetycznego w wyniku obracania się 

tarczy impulsowej (wirnik) w uzwojeniu indukcyjnym (stojan) jest 

wytwarzane napięcie przemienne. Napięcie wzrasta w miarę zbliżania 

się garbów wirnika do biegunów stojana. Pozytywna półfala napięcia 

osiąga największą wartość, gdy odstęp między garbami wirnika  

i biegunami stojana jest najmniejszy. Ze wzrostem tego odstępu pole 

magnetyczne gwałtownie zmienia swój kierunek i napięcie staje się 

przeciwne.  

W chwili przerwania przez sterownik prądu pierwotnego (tz) jest 

wyzwalany zapłon. 

 
Rys. 11. Elementy składowe zapłonu tranzystorowego 

1 – akumulator, 2 – wyłącznik zapłonu (stacyjka), 

3 – cewka zapłonowa, 4 – sterownik,5 – czujnik, 

6 – rozdzielacz zapłonu, 7 – świeca zapłonowa 

Liczba garbów wirnika i biegunów stojana na ogół odpowiada 

liczbie cylindrów. Wirnik obraca się o połowę wolniej od wału 

korbowego. Napięcie maksymalne (±U) wynosi przy małej prędkości 

obrotowej ok. 0,5 V, a przy dużej prędkości do ok. 100 V. 

 
Rys.12. Indukcyjny czujnik sterowania zapłonu 

a) zasada działania; 1 – magnes trwały, 2 – uzwojenie indukcyjne z rdzeniem, 

 3 – zmieniająca się szczelina powietrzna, 4 – tarcza impulsowa,  

b) przebieg w czasie wytwarzanego przez czujnik napięcia przemiennego tz chwila 

zapłonu 
 

Inną możliwość bezstykowego sterowania zapłonu stwarza 

czujnik Halla. Czujnik Halla jest dość często stosowany do wyzwalania 

zapłonu po zamianie układu zapłonowego ze stykowego na 

bezstykowy. Czujnik Halla można zamontować zamiast przerywacza 

zapłonu na tej samej ruchomej płytce nośnej. Dzięki temu można nadal 

wykorzystywać ten sam rozdzielacz zapłonu. 

Emitowanie sygnału przez czujnik jest oparte na zjawisku Halla 

(określenie od nazwiska odkrywcy) rysunek 13. W przewodzie, przez 

który płynie prąd elektryczny, strumień elektronów zostaje odchylony 

przez zewnętrzne pole magnetyczne prostopadle do kierunku 

przepływu prądu i prostopadle do kierunku pola magnetycznego.  

W specjalnych półprzewodnikach można osiągnąć szczególnie silny 

efekt Halla. Układ scalony (integrated circuit, IC) w czujniku Halla 

dodatkowo wzmacnia sygnał. 

Wirująca przesłona ze szczelinami (oknami) przecina linie pola 

magnetycznego oddziałującego na czujnik Halla. Kiedy pomiędzy 

magnesami prowadzącymi znajdzie się okno, wtedy powstaje napięcie 



Halla. Jeżeli w szczelinie powietrznej pomiędzy magnesami znajdzie 

się przesłona, wówczas linie pola magnetycznego nie mogą 

oddziaływać na czujnik Halla i napięcie jest bliskie zeru. Chociaż 

pozostaje niewielkie pole rozproszenia, to zmieniające się napięcie 

Halla jest precyzyjnym sygnałem sterującym zapłonem rysunek 14. 

Liczba okien zwykle odpowiada liczbie cylindrów. Przesłona 

jest osadzona na wałku rozdzielacza zapłonu i obraca się z prędkością o 

połowę mniejszą od wału korbowego. W celu przestawienia kąta 

wyprzedzenia zapłonu płytka, na której jest zamocowany czujnik Halla, 

jest przestawiana mechanicznie, zgodnie z poznanymi wcześniej 

zasadami. Wyzwolenie zapłonu następuje w chwili włączenia czujnika 

Halla (tz), to znaczy kiedy przez okno w przesłonie linie pola 

magnetycznego przejdą przez czujnik Halla. 

 
        Rys. 13. Efekt Halla 

A1 A2 – złącza warstwy Halla:  

UH – napięcie 

Halla: B – pole elektromagnetyczne  

(gęstość strumienia):  

Iv – trwały prąd zasilania 

Rys. 14. Zasada działania czujnika 

Halla 

1 – przesłona o szerokości b;  

2 – miękkie magnesy prowadzące;  

3 – czujnik Halla,  

4 – szczelina powietrzna 

 

Rysunek 15 przedstawia schemat elektronicznego układu 

zapłonowego. Jest to układ bezstykowy, bezrozdzielaczowy  

o elektronicznej regulacji kąta wyprzędzenia zapłonu. Czujnik 

położenia i prędkości obrotowej wału korbowego określa położenie 

specjalnie usytuowanych występów na obracającym się kole pasowym 

silnika. Częstotliwość generowanych przez czujnik impulsów stanowi 

dla modułu elektronicznego informację o prędkości obrotowej silnika, 

natomiast ich nieregularność stanowi informację o położeniu tłoków 

względem GMP. 

 

 
Rys. 15. Schemat elektronicznego układu zapłonowego 

1 – źródła energii elektrycznej, tj. akumulator w czasie rozruchu i prąd w czasie pracy 

silnika,2 – wyłącznik zapłonu w stacyjce, 3 – dwubiegunowa cewka zapłonowa, 

4 – świece zapłonowe,5 –przełącznik podciśnieniowy, 6 – złącze masowe, 

 7 –moduł elektroniczny,8 – czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego 

 

Przełącznik podciśnieniowy przekazuje do modułu informacje o 

podciśnieniu w kolektorze dolotowym, tj. o obciążeniu silnika 

(obciążenie częściowe lub pełne). Moduł elektroniczny na podstawie 

zebranych informacji steruje zarówno natężeniem prądu w obwodzie 

pierwotnym cewki zapłonowej, jak i momentem włączenia-wyłączenia 

prądu (czyli kątem wyprzedzenia zapłonu). Mikroprocesor modułu ma 

w swoim programie zakodowane charakterystyki kąta wyprzedzenia 

zapłonu dla obciążenia częściowego i obciążenia pełnego. Według tych 

charakterystyk jest ustalony rzeczywisty kąt wyprzedzenia zapłonu. 



Moduł elektroniczny ma również zakodowany ogranicznik 

prędkości obrotowej rozbiegania silnika, wyłączający zapłon przy 

założonej prędkości obrotowej.  

Cewka zapłonowa z dwoma biegunami wysokiego napięcia 

zasila jednocześnie dwie świece zapłonowe. Przeskok iskry występuje 

zarówno w cylindrze, w którym kończy się suw sprężania, jak i w 

drugim cylindrze, w którym kończy się suw wylotu. 

W zintegrowanych systemach sterowania silnika jest stosowane 

jedno urządzenie sterujące, które nadzoruje pracę układu wtryskowego 

benzyny i układu zapłonowego. Urządzenie sterujące ma w pamięci 

mikroprocesora zapisaną charakterystykę kąta wyprzedzenia zapłonu, 

która umożliwia dobór kąta wyprzedzenia zapłonu dla każdej prędkości 

obrotowej i każdego stanu obciążenia silnika. 

W bezstykowym zapłonie tranzystorowym ustawienie chwili 

zapłonu może być zachowane prawie przez cały okres trwałości układu. 

Z powodu mechanicznego sposobu ustawiania występuje jednak wąski 

zakres regulacji. 

W pewnych warunkach pracy silnika różnice w stosunku do 

optymalnej chwili zapłonu mogą być względnie duże. Wówczas może 

dochodzić do spalania stukowego. Zjawiska bardzo niekorzystnego dla 

pracy silnika. Wywołane jest ono rozprężającą się w komorze spalania 

częścią już palącej się mieszaniny palnej, która podgrzewa i spręża 

jeszcze nie zapaloną pozostałą mieszankę. Po przekroczeniu pewnej 

granicy ciśnienia i temperatury pozostała, nie spalona mieszanina spala 

się gwałtownie, powodując znaczne wahania ciśnienia w komorze 

 i powstanie dźwięku - stuku, charakterystycznego dla tego rodzaju 

silnika. 

Rozwiązaniem jest zapłon elektroniczny, który w każdych 

warunkach pracy gwarantuje optymalną chwilę zapłonu. 

W celu ustalenia warunków pracy silnika procesor urządzenia 

sterującego potrzebuje następujących informacji: 

– prędkości obrotowej i położenia wału korbowego, 

– obciążenia, 

– temperatury silnika, 

– zapłonu, 

– masy. 

Ponadto oprócz wymienionych możliwe są jeszcze dodatkowe 

sygnały wejściowe takie jak: 

– sygnał z czujnika spalania stukowego, 

– temperatura powietrza dolotowego, 

– sygnał ze stycznika przepustnicy, 

– sygnał ze złącza kodowania liczby oktanowej, 

– sygnał włączenia automatycznej skrzynki przekładniowej. 

Po otrzymaniu odpowiednich sygnałów wejściowych i ich 

przetworzeniu urządzenie sterujące wysyła do zacisku 1 cewki 

zapłonowej sygnał sterujący zapewniający wytworzenie dostatecznie 

silnej iskry zapłonowej we właściwej chwili Rozdzielacz zapłonu 

przejmuje  

w zasadzie tylko rolę rozdzielenia wysokiego napięcia na poszczególne 

cylindry. Dlatego dość często umieszczony jest na tylnym końcu wału 

rozrządu. 

W zapłonie elektronicznym po stronie wyjściowej 

wyeliminowano mechaniczny rozdzielacz wysokiego napięcia. Każdy z 

cylindrów obsługiwany jest przez indywidualną cewkę zapłonową (rys. 

16). 

 
Rys. 16. Rozdział napięcia w układzie z pojedynczymi cewkami zapłonowymi 

 



Urządzenie sterujące wymaga jednak dodatkowej informacji 

wejściowej z wału rozrządu. Za pomocą czujnika (może być czujnik 

Halla) urządzenie sterujące rozpoznaje kolejność pracy cylindrów i 

odpowiednio steruje każdą cewką. Układ ten ze względu na brak 

ruchomych części charakteryzuje się: 

– brakiem ograniczeń wielkości przestawiania kąta wyprzedzenia 

zapłonu, 

– wyeliminowaniem ściernego zużywania się części, 

– mniejszą ilością elementów i połączeń w obwodzie wysokiego 

napięcia, 

– znacznie mniejsza ilością zakłóceń elektromagnetycznych, 

– uzyskaniem większych mocy zapłonu. 

W silnikach z parzystą liczba cylindrów tańszym rozwiązaniem 

jest zastosowanie rozdziału zapłonu z cewki dwubiegunowej. 

W jednym z cylindrów jest ona wykorzystywana do zapłonu  

w suwie sprężania, a w drugim jest tracona (tzw. iskra wspomagająca). 

Niektórzy producenci integrują kilka cewek w jednej obudowie 

(rys.17). 

 

 
 

Rys. 17. Cewki dwubiegunowe do statycznego rozdzielenia wysokiego napięcia 

1 –dwie cewki dwubiegunowe, 2 – trzy cewki dwubiegunowe 

 

Oprócz opisanych powyżej układów zapłonowych, które są 

obecnie stosowane w pojazdach samochodowych, prowadzone są 

badania nad nowymi rozwiązaniami tych układów. Spośród wielu 

badanych niekonwencjonalnych metod zapłonu mieszanki paliwowo-

powietrznej zapłon plazmowy można zaliczyć do najskuteczniejszych. 

Dokonuje się tego zapłonu, używając tzw. świec plazmowych, które 

konstrukcją różnią się od świec konwencjonalnych. 

Ponadto wyróżnić można jeszcze zapłon fotochemiczny  

i elektromagnetyczny za pomocą lasera. 

Zapłon fotochemiczny wykorzystuje zjawisko rozpadu tlenu  

w mieszance paliwowo powietrznej, które występuje pod wpływem 

promieniowania ultrafioletowego. Rozpad cząstek tlenu powoduje 

znaczne zmniejszenie energii zapłonu, do tego stopnia, że zapłon 

mieszanki paliwowo-powietrznej może nastąpić bezpośrednio wskutek 

wzrostu temperatury w trakcie sprężania mieszanki. 

Zapłon elektromagnetyczny wykorzystuje zjawisko impulsu 

elektromagnetycznego. Wytworzone jony dodatnie i uwolnione 

elektrony przemieszczają się, tworząc ładunki przestrzenne o dodatnim 

i ujemnym potencjale. 

Po przekroczeniu pewnej krytycznej koncentracji tych 

ładunków, co jest równoznaczne z przekroczeniem granicznego 

natężenia pola elektrycznego, następuje przebicie obszaru jonizacji. 

Wyładowanie elektryczne powoduje w rezultacie bardzo szybkie 

rozprzestrzenienie się zjonizowanego gazu i zapłonu. 

Zaostrzone przepisy dotyczące gazów wylotowych, 

nieodporność katalizatora na przerwy w zapłonie, wymagania 

zmniejszenia zużycia paliwa, badania EOBD, prowadzą do 

opracowywania systemów zapłonowych elektronicznych coraz to 

nowszych generacji. 

 

 


