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Instrukcja obsługi testera CRA500 

 

Innowacyjny, analogowo-cyfrowy tester CRA500 służy do bieżącej oceny korekcji dawek paliwa biegu 
jałowego w systemach wtryskowych Common Rail, wyposażonych we wtryskiwacze zarówno 
elektromagnetyczne, jak i piezoelektryczne. Pomiar odbywa się przy użyciu dołączonych do testera 
czterech sond hallotronowych, które zakłada się bezstykowo na przewody elektryczne wtryskiwaczy. 
Jako samodzielne i uniwersalne urządzenie diagnostyczne charakteryzujące się niepowtarzalną 
konstrukcją nie ma swojego odpowiednika w motoryzacyjnych urządzeniach kontrolno-
pomiarowych. Tester CRA500 posiada niewymagające aktualizacji  oprogramowanie, które umożliwia 
pomiar korekcji dawek paliwa w większości systemów Common Rail.  Ewentualna zmiana wersji 
oprogramowania jest możliwa poprzez kartę pamięci SD, której gniazdo dokujące zostało 
wbudowane w obudowę testera. Wyniki pomiarów w postaci plików tekstowych mogą być 
zapamiętane na karcie pamięci SD, jak również przesyłane za pośrednictwem transmisji Bluetooth lub 
przewodu USB do komputera, a następnie wydrukowane. Dzięki wyjściom pomiarowym 
umieszczonym na dolnej płycie testera za pomocą oscyloskopu można dokonać obserwacji czterech, 
niezależnych przebiegów prądowych z poszczególnych wtryskiwaczy. 

Mając do dyspozycji jedno, samodzielne, uniwersalne urządzenie wyposażone w stosowne 
oprogramowanie, można w bardzo krótkim czasie dokonać właściwych pomiarów, a ich wyniki 
wyświetlić na wbudowanym, podświetlonym ekranie. Szybkość uzyskania wyniku i niesłychana 
prostota pomiaru, to niewątpliwe zalety takiego rozwiązania. 

Tester CRA500 ma praktyczne zastosowanie w warsztatach samochodowych do kontroli pracy silnika, 
a szczególnie do oceny pracy wtryskiwaczy CR silnika diesla. Może on być również stosowany w 
szkolnictwie zawodowym w celach edukacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Uwaga: 

Tester wraz z sondami pomiarowymi nie posiada obudowy hermetycznej, a w związku z tym musi być 
chroniony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi w postaci płynów, takich jak: woda, olej 
silnikowy, paliwo, rozpuszczalniki, itp. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na ostre krawędzie metalowych przedmiotów, które mogłyby 
spowodować mechaniczne uszkodzenie urządzenia, szczególnie przewodów pomiarowych 
wrażliwych na tego typu usterki. 

Temperatura pracy urządzenia nie może przekraczać +40 °C. 

 

Opis 

1. Korpus testera 
a. Panel przedni 

- ekran wyświetlacza 
- przycisk zasilania 
- przycisk rejestracji pomiaru (REC) 
- przycisk menu 
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b. Płyta górna 
- uchwyt do założenia wieszaka 
- gniazdo USB (drukarkowe) 
- gniazdo karty pamięci SD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c. Płyta dolna 
- złącze DB9 do podłączenia zestawu sond pomiarowych 
- gniazda bananowe φ 4mm do podłączenia oscyloskopu 
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2. Zestaw sond pomiarowych 
- sonda pierwszego cylindra (kolor jasnoszary) 
- pozostałe trzy sondy pomiarowe (kolor czarny) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe wyposażenie testera 
1. Wieszak 
2. Karta pamięci SD (karta 16GB wraz z adapterem) 
3. Zasilacz sieciowy 230V/+5V; USB 
4. Przewód USB 0,5 mb. 
5. Walizka do przechowywania i transportu testera 
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Ładowanie wewnętrznego akumulatora  

Tester CRA500 jest dostarczany do klienta z wstępnie naładowanym wewnętrznym akumulatorem 
litowo-jonowym. Z uwagi na możliwość niedostatecznego stopnia naładowania akumulatora, przed 
przystąpieniem do pomiarów, należy  włączyć urządzenie krótkim naciśnięciem na przycisk zasilania i 
odczytać poziom gotowości urządzenia do pracy. Na ekranie wyświetli się pasek stanu naładowania 
wraz z jego wartością wyrażoną w procentach. Jeżeli stan naładowania spadnie poniżej 20% 
cyklicznie wyświetlany będzie komunikat ostrzegawczy. W przypadku rozładowania do poziomu 5% 
urządzenie zostanie samoczynnie wyłączone, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora. W przypadku 
braku możliwości włączenia urządzenia, należy zapewnić zasilanie z zewnętrznego źródła napięcia, 
poprzez podłączenie do niego zasilacza sieciowego 230V/+5V będącego na wyposażeniu testera lub 
dowolnego komputera, za pośrednictwem przewodu USB dostarczonego z testerem. Ze względu na 
typ zastosowanego akumulatora nie zaleca się przechowywania przez dłuższy czas (kilka tygodni) 
akumulatora rozładowanego poniżej poziomu 20% - może to powodować zmniejszenie pojemności 
akumulatora.  Istnieje możliwość pracy testera z podłączonym zasilaniem zewnętrznym, w celu 
równoczesnego ładowania akumulatora.  

Aby uruchomić pomiar, należy włączyć tester przyciskiem zasilania. Można to również uczynić przy 
zgaszonym ekranie poprzez dwukrotne naciśnięcie na przycisk menu. Pojedyncze wciśnięcie przycisku 
menu  wzbudzi urządzenie oraz wskaże bieżący poziom naładowania akumulatora. 

Podczas ładowania stan akumulatora jest monitorowany i okresowo wyświetlany na ekranie testera. 
Wyświetlenie stanu 100% świadczy o jego pełnym naładowaniu, co wystarcza na ok. 3 godziny 
nieprzerwanej pracy testera. Czas ładowania zależy od bieżącego stanu naładowania wewnętrznego 
akumulatora, jednak należy spodziewać się maksymalnego czasu ładowania ok. 3-4 godzin. 

Podłączenie testera 
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Do umocowania testera w pobliżu testowanego silnika służy dostarczony wraz z testerem metalowy 
wieszak w kształcie litery “S”, który można założyć na uchwycie zamka, umieszczonym w przedniej 
części pokrywy silnika.  

Ustalenie położenia pierwszego cylindra jest kluczowe dla uzyskania wiarygodnych wyników 
pomiarów. Tester jest zaopatrzony w zespół czterech hallotronowych sond pomiarowych. Trzy z nich 
są w kolorze czarnym, a jedna jasnoszara sonda jest obligatoryjnie przypisana do pierwszego cylindra. 
Dla poprawnego pomiaru korekcji dawek paliwa kolejność wpięcia pozostałych sond jest dowolna. 
Przy korzystaniu z oscyloskopu wskazane jest podłączenie sond pomiarowych, według oznaczenia 
poszczególnych cylindrów w postaci kolorowych kółek, umieszczonego na obudowie rozdzielacza 
sond pomiarowych. Odpowiada to kolorom gniazd bananowych na dolnej części testera.  

Utworzenie stanowiska pomiarowego ogranicza się do przygotowania dostępu do podłączenia sond 
pomiarowych. W tym celu należy odszukać przewody elektryczne podłączone do wtryskiwaczy CR, a 
następnie ostrożnie je rozdzielić tak, aby można było swobodnie założyć na nie sondy pomiarowe. 
Najczęściej podłączenia dokonuje się w pobliżu wtyczek do wtryskiwaczy. Zakończenie sond 
przypomina literę “U”, do którego wnętrza powinno się wprowadzić przewód elektryczny do 
wtryskiwacza. Aby ułatwić tę czynność, jedno ramię sondy jest wyprofilowane w kształcie grotu 
strzały, co umożliwia swobodne wprowadzenie jej pomiędzy przewody elektryczne wtryskiwaczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Układ elektroniczny testera normalizuje sygnał, wskutek czego tester jest nieczuły na polaryzację 
sygnału mierzonego. W związku z tym wybór któregokolwiek przewodu z pary, jak również kierunek 
wprowadzenia sondy pomiędzy przewody jest obojętny. Zmiana polaryzacji sygnału będzie jedynie 
widoczna na przebiegu oscyloskopowym, pobieranym z gniazd bananowych testera. Podczas 
zakładania lub demontażu sondy może być wyczuwalny, charakterystyczny “klik”, co jest związane z 
zabudowanym we wnętrzu sondy uchwytem sprężynującym, którego zadaniem jest stabilne 
utrzymanie sondy na przewodzie elektrycznym.    

W celu uproszczenia obsługi testera przyjęto założenie, że najczęściej spotykana kolejność zapłonów 
w czterocylindrowym silniku diesla to: 1-3-4-2. Po rozpoznaniu pierwszego cylindra, kolejność 
pozostałych cylindrów wynika z przyjętej kolejności zapłonów. W ten sposób uniknięto dodatkowych 
ustawień na panelu testera i potencjalnych błędów w interpretacji wyników pomiaru. W przypadku 
potrzeby użycia testera w silniku z inną, ale znaną kolejnością zapłonów, trzeba zachować powyższą 
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zasadę podłączenia sond, a numery cylindrów należy przyporządkować w oparciu o przyjętą regułą, 
tzn. 1-szy cylinder zawsze pozostaje bez zmian, a pozostałe cylindry tj. 3, 4 i 2 odpowiadają cylindrom 
zgodnie z bieżącą kolejnością zapłonów.  

Sondy można demontować z pojazdu tylko poprzez uchwycenie palcami za korpus sondy i lekkie 
pociągnięcie w swoją stronę. Z uwagi na delikatną konstrukcję i wrażliwość na mechaniczne 
uszkodzenia sond pomiarowych, przestrzega się przed używaniem nadmiernej siły podczas ich 
eksploatacji.  

 

Szarpanie za kabel lub gumową odgiętkę może spowodować uszkodzenie sondy, a w 
konsekwencji odstąpienie od umowy gwarancyjnej z winy użytkownika.  

 

Wprowadzenie do pomiaru korekcji dawek paliwa silnika diesla 

Istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za kulturę pracy silnika na biegu jałowym jest równomierny w 
nim udział poszczególnych cylindrów. Najczęściej diagnostyka sprowadza się do analizy działania 
wtryskiwaczy, bowiem w silnikach diesla to dawka paliwa decyduje o prędkości obrotowej silnika. Nie 
można jednak zapominać, że takie parametry jak: kompresja, czy szczelność cylindra, odgrywają 
szczególną rolę w utrzymaniu równomiernej prędkości obrotowej wału korbowego. Korekcje dawek 
paliwa podawanego do poszczególnych cylindrów będą wypadkową wielu złożonych procesów, które 
zachodzą w trakcie ich przygotowania oraz wprowadzenia porcji paliwa do cylindra, jak i kondycji 
samego silnika, determinującego procesy spalania mieszanki. W sterowniku silnika obliczana jest 
optymalna dawka paliwa dla poszczególnych cylindrów oraz sposób, w jaki zostaje ona podana do 
komory spalania. Różnice w poszczególnych dawkach są nieraz odczytywane ze sterownika silnika 
przy pomocy testerów usterek, jako obliczona wartość korekcji dawki paliwa na poszczególnych 
cylindrach.  

Tester CRA500 został zbudowany w oparciu o mikroprocesorowy układ przetwarzający sygnały z 
hallotronowych sond pomiarowych, w których mierzony sygnał jest indukowany bezpośrednio z 
przewodów wtryskiwaczy paliwa. Przetworzone najpierw analogowo, a następnie cyfrowo sygnały są 
podczas pomiaru na bieżąco aktualizowane. Sygnały głównej dawki paliwa pochodzące ze wszystkich 
cylindrów są uśredniane, a następnie porównywane z dawkami każdego cylindra. Wynik tej operacji 
przypisany do poszczególnych cylindrów jest odchyłką od średniej wartości dawki paliwa wyrażoną w 
procentach. Wyniki tych operacji są wyświetlane na ekranie testera w czasie rzeczywistym, jako 
korekcje dawek paliwa LTC. Taki sposób pomiaru uniezależnia diagnostę od testerów usterek, 
programów komputerowych, dostępności danych czy błędów w oprogramowaniu testerów.  

Warunki przeprowadzenia pomiaru 

Pomiar odbywa się w zakresie prędkości obrotowej biegu jałowego silnika. Przy wyższych 
prędkościach obrotowych korekcje dawek paliwa biegu jałowego przestają obowiązywać, ponieważ 
są bezzasadne i bezużyteczne dla poprawy równomierności pracy silnika, dlatego też w tych 
warunkach nie należy spodziewać się wiarygodnych wyników ich pomiaru.  
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Funkcje pomiarowe 

Dla uproszczenia opisu wprowadzono dwa skróty terminów: LTC i STC  

LTC (Long Time Correction) - długoterminowa akwizycja próbek do pomiaru korekcji dawek paliwa 

STC (Short Time Correction) - krótkoterminowa akwizycja próbek do pomiaru korekcji dawek paliwa 

Dla funkcji LTC próbki są gromadzone w czasie 60 obrotów wału korbowego, a następnie w tym 
interwale na bieżąco aktualizowane, aż do momentu zatrzymania pomiaru. Wynik pomiaru 
długoterminowej akwizycji odchyłki dawki paliwa od średniej jest podawany w formie graficznej w 
postaci bargrafów (linijka analogowa), jak również liczbowo w procentach. 

Dla funkcji STC okres akwizycji próbek zostaje skrócony do 12 obrotów wału korbowego silnika, a w 
tym czasie sygnał jest na bieżąco aktualizowany, aż do momentu zatrzymania pomiaru. Wynik 
pomiaru krótkoterminowej akwizycji odchyłki dawki paliwa od średniej jest podawany jedynie 
liczbowo i wyrażony w mikrosekundach. Dodatkowo na ekranie jest podawana bieżąca prędkość 
obrotowa silnika [obr/min] oraz średni czas trwania dawek wtryskowych [us]. 

Z prawej strony ekranu wyświetlany jest rodzaj wybranej funkcji pomiarowej: LTC lub STC. 

Przebieg pomiaru korekcji dawek paliwa 

Po zamocowaniu sond pomiarowych na przewodach elektrycznych do wtryskiwaczy, zgodnie z 
opisaną wcześniej zasadą, należy krótkim naciśnięciem na przycisk zasilania włączyć tester, a 
następnie uruchomić silnik badanego pojazdu. Kolejność włączania może być dowolna, a jej zmiana 
nie wpływa na wynik pomiaru. Pierwszy ekran powitalny zawiera nazwę testera tj. CRA500 oraz 
numer bieżącej wersji oprogramowania, po czym pojawia się informacja o stanie naładowania 
wewnętrznego akumulatora. Po wykonaniu stosownej kalibracji układu pomiarowego, co wskazuje 
właściwy komunikat na ekranie wyświetlacza, tester automatycznie przejdzie w tryb pomiaru, 
włączając funkcję długoterminowej akwizycji korekcji dawki paliwa LTC. Funkcję krótkoterminowej 
akwizycji korekcji dawek  paliwa STC można włączyć poprzez krótkie naciśnięcie na przycisk menu na 
przednim panelu. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do poprzedniej funkcji 
pomiarowej tj. LTC. 

Głównym celem pomiaru jest zbadanie rzeczywistych korekcji dawek paliwa biegu jałowego w 
poszczególnych cylindrach silnika. Na wyświetlanym obrazie pojawiają się poziome linijki analogowe, 
opisane cyframi od 1 do 4, symbolizującymi numery poszczególnych cylindrów. Obok nich jest 
wyświetlana korekcja dawki paliwa wyrażona w procentach. Wyniki 0% oznacza, że korekcje są 
zerowe lub nie upłynął dostatecznie długi czas, niezbędny do akwizycji danych. Podczas zbierania 
próbek sygnału w prawej części ekranu pojawi się migająca gwiazdka. Może to trwać od kilku do 
kilkunastu sekund. Przedłużające się oczekiwanie na sygnał zaowocuje komunikatem „BRAK 
SYGNALU”. Nieprawidłowości związane z podłączeniem sond pomiarowych lub inną usterką 
techniczną, spowodują wyświetlenie komunikatu „BRAKUJACE CYKLE” lub „NIEPRAWIDLOWY 
SYGNAL”.  

Pojawiające się poziome wykresy w postaci ruchomej belki zwane bargrafami  świadczą o zmierzonej, 
niezerowej korekcji dawek paliwa. Korekcje mogą być dodatnie lub ujemne, co będzie uwidocznione 
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na wyświetlanym obrazie, zarówno w postaci kierunku rozszerzania się bargrafu, jak i znaku przed 
wartością liczbową, wyrażoną w procentach. Belka bargrafu rozszerzająca się w lewo świadczy o 
korekcji ujemnej, a w prawo o korekcji dodatniej. Wprawdzie długość belki w każdym kierunku jest 
nie większa niż 10%, to liczbowe wskazania  korekcji nie mają takich ograniczeń. Najistotniejsze dla 
oceny pracy wtryskiwaczy są wskazania właśnie w tym zakresie. 

Wyłączanie testera odbywa się przez naciśnięcie przycisku zasilania na przednim panelu. Pojawia się 
wtedy komunikat „WYLACZANIE ZWOLNIJ PRZYCISK”, po czym należy zwolnić przycisk zasilania, co 
spowoduje  wyłączenie testera. Ekran powinien pozostać zgaszony.  

Badanie oscyloskopowe 

Tester CRA500 jest przystosowany do pomiarów oscyloskopowych przebiegów prądowych, dzięki 
indukowanych w sondach hallotronowych mierzonych sygnałów i przetwarzaniu ich na sygnały 
napięciowe. Użycie oscyloskopu daje możliwość jednoczesnej obserwacji do czterech niezależnych 
przebiegów sygnałów, pochodzących z poszczególnych wtryskiwaczy.  Do tego służą gniazda 
pomiarowe umieszczone na dolnej płycie testera. Oznaczenia kolorystyczne gniazd bananowych 
pozwalają przyporządkować daną sondę pomiarową do odpowiadającemu jej złączu w testerze. Na 
rozdzielaczu sond pomiarowych umieszczone są kolorowe znaczniki, odpowiadające kolorystyce 
gniazd w testerze CRA500. Do dyspozycji są cztery sygnałowe gniazda w kolorach: niebieski, 
czerwony, zielony i żółty oraz cztery w kolorze czarnym, służące do podłączenia mas sond 
oscyloskopu. Wszystkie gniazda masy mają ten sam potencjał.  

Przy braku sygnału z sond pomiarowych przez okres ok. 10 minut, w celu ochrony akumulatora przed 
jego zbyt szybkim rozładowaniem, tester automatycznie zostanie wyłączony. Aby kontynuować 
pomiary, należy go ponownie włączyć, naciskając przycisk zasilania na przednim panelu testera. 

Przykłady prądowych przebiegów oscyloskopowych zarejestrowanych za pomocą testera CRA500: 

 

 
Czterokanałowy, przebieg z wtryskiwaczy elektromagnetycznych firmy Bosch 
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Jednokanałowy, powiększony przebieg z wtryskiwacza elektromagnetycznego firmy Bosch 

 

 

 

 

 

 

Jednokanałowy, powiększony przebieg z wtryskiwacza piezoelektrycznego firmy Siemens,  
zawierający dwa przedwtryski oraz dawkę główną paliwa 
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Jednokanałowy, znacznie powiększony przebieg z wtryskiwacza piezoelektrycznego firmy Bosch, 
zawierający jedynie obraz dawki głównej paliwa 

 

 

 

Interpretacja wyników pomiaru 

Korekcje dawek paliwa wyrażone w procentach nie powinny przekraczać +/-5%. Korekcje dodatnie są 
zwykle bardziej niepokojące od korekcji ujemnych. Zaleca się indywidualną ocenę korekcji dawek w 
poszczególnych pojazdach. Wskazania pomiędzy poszczególnymi pojazdami mogą się znacznie różnić 
między sobą. Interpretacja wyników pomiarów wymaga wprawy w posługiwaniu się tak 
specjalistycznym testerem. Wyniki pomiarów nie odwołują się do jakiejkolwiek bazy danych, 
zawierającej wartości porównawcze, w tym dopuszczalne wartości korekcji dla danego pojazdu.  
Wynika to z przyjętego uproszczenia zasady pomiaru, polegającej na odczycie rzeczywistej, a nie 
obliczonej korekcji dawki paliwa. 

Przykład: 

 

Prawidłowe korekcje dawek paliwa.       Nieprawidłowe korekcje dawek paliwa. 
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Oprogramowanie 

Tester CRA500 posiada niewymagające aktualizacji  oprogramowanie, które umożliwia pomiar 
korekcji dawek paliwa w większości systemów Common Rail.  Istnieje techniczna możliwość zmiany 
wersji oprogramowania, której nośnikiem jest karta pamięci SD. Bieżąca wersja oprogramowania 
będzie wyświetlana na ekranie testera CRA500. 

Aby wysunąć kartę SD z gniazda dokującego, należy ją delikatnie nacisnąć, aż do momentu  
odblokowania (charakterystyczny klik). Uwolnioną w ten sposób kartę SD należy wysunąć w swoją 
stronę. Ponowne umieszczenie karty w gnieździe jest operacją odwrotną.  

Zapis wyników pomiarów 

Za pomocą przycisku REC na przednim panelu testera może być uruchomiona funkcja zapisu danych. 
Sygnalizowane jest to poprzez komunikat na ekranie testera: „POCZATEK POMIARU” oraz 
pojawiający się w prawej części ekranu napis LOG na zmianę z LTC lub na dole ekranu razem z STC. 
Ponowne naciśnięcie na przycisk REC spowoduje zakończenie zapisu danych i wyświetlenie na 
ekranie komunikatu:  „KONIEC POMIARU” oraz nazwa zapisanego pliku tekstowego np. „Nazwa 
pliku:  p04.CSV”. 

Przesyłanie danych i drukowanie wyników pomiarów 

Wyniki pomiarów w postaci plików tekstowych mogą być zapamiętane na dołączonej do testera 
karcie pamięci SD. Istnieje również możliwość przesyłania danych do komputera za pomocą 
transmisji Bluetooth lub bezpośrednio przy użyciu kabla USB, a następnie wydrukowanie wyników 
pomiarów.  

Gwarancja 24 miesiące 

 

Urządzenie zawiera plomby. Ich naruszenie skutkuje utratę gwarancji. 

Z uwagi na ciągły proces udoskonalania testera korekcji dawek CRA500 oraz jego oprogramowania, 
producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych w jego bieżącej wersji. 

Informacje o testerze i ewentualnych zmianach znajdują się na stronie internetowej producenta. 

www.CRA500.gladysek.pl 
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