
 
 
  
 
 
 

CONTRIBUTII LA DIAGNOSTICAREA MOTORULUI  
CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE DE 75 KW  

E36 DE LA BMW 316i 
 

Lucian-Vasile CRIȘAN-LUPA, Aurel-Ioan CHERECHEȘ,  
Adela-Ioana BORZAN 

 
 

CONTRIBUTIONS TO DIAGNOSIS OF SPARK IGNITED 
ENGINE OF 75 KW E36 FROM BMW 316i 

 
The present experimental research shows methods and engineering 

aspects concerning measuring the load signal and throttle valve operation in a 
diagnosis procedure for determining the problem of engine speed oscillation. 
Throttle valve potentiometer signal can be a proper technical data determined 
for operational diagnosis of the engine in some cases. That is why in this 
experimental paper it was experimentally determined in order to make a proper 
interpretation of the errors and technical problems which led to engine speed 
oscillation and incorrect operation. The motor vehicle was brought into the 
diagnosis laboratory and it was properly inspected for electric and electronic 
faults by using KTS and other digital equipment. In particular it was studied the 
oxygen sensor operation, the air mass flow meter and the throttle valve actuator 
(by measuring its voltage on the inherent potentiometer). The electrical 
schematic was also studied in order to locate the important components. 
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1. Introducere 

Autovehiculele rutiere aflate în exploatarea cotidiană se află 
foarte adesea în situația apăriției unor probleme de ordin electric și 



electronic, care pot influența funcționarea lor în condiții optime [1]. 
Autovehiculele cu o bună deschidere pe sectorul de marketing în 
România și nu numai sunt cele fabricate de către BMW. Unii apreciază 
popularitatea, alții nivelul tehnologic sporit, în vreme ce alții se ghidează 
după performanțele dinamice. Toate aceste criterii sunt corelate însă în 
mare măsură cu sectorul de marketing, cu atât mai mult cu cât interesul 
se oprește doar la aspectele în sine și nu este decelată și 
fenomenologia științifică și tehnica din fundalul programului operațional 
al autovehiculului sau măcar a grupului moto-propulsor. 

Emergența simptomelor de oscilație ale valorii turației cu un 
caracter aleator în raport cu acțiunile exterioare, în special cele ale 
conducătorului auto aflat la postul de conducere al autoturismului BMW 
316i, coroborate cu fenomenologia operațională constând în oprirea 
motorului în mers și dificultatea circumstanțială a repornirii au 
fundamentat preocuparea pentru decelarea raporturilor cauzale mai 
puțin evidente ale stării sistemelor electrice ale automobilului studiat și 
semiologia funcțională. 

   
a                                                                                       b 

Fig. 1 Automobilul supus procesului de diagnosticare pentru evidențierea 
problemelor de ordin funcțional. a-inițierea procedurii de diagnosticare prin 

introducerea automobilului în spațiul laboratorului de diagnosticare; b-instalarea 
aparaturii de exhaustare a gazelor arse 

 

2. Metodologia studiului 
 
Studiul ingineresc realizat este inițiat prin analiza și interpretarea, 

în primă fază, a mărimilor corespondente regimului operațional la care 
poate fi înregistrată simptomatologia funcțională (o serie de oscilații ale 
vitezei unghiulare a arborelui motor și aleatoriu încetarea mersului 
acestuia), la regim de sarcini mici, fiind urmat de o inspecție tehnică în 
laborator. 

Metodologia cercetării experimentale realizate pornind de la  



simptomele funcționale ale grupului moto-propulsor constă în 
parcurgerea secvențelor de ordin practic, după cum se enumeră: 
• monitorizarea în exploatare a unui automobil BMW 316i; 
• evaluarea și punerea sub monitorizare a problemelor semiologice de 

funcționare și a iregularităților operaționale la diferite regimuri de 
turații după pornire; 

• înregistrarea și interpretarea aspectelor semiozice de ordin 
operațional în timpul oscilațiilor vitezei unghiulare;  

• evaluarea și analiza detaliată a configurației particulare a sistemului 
electric, a modulului de management motor și a releului de încărcare 
a bateriei (prin controlul tensiunii de încărcare și a fluctuațiilor 
energetice, respectiv a tuturor oscilațiilor în ce privește diferența de 
potențial cu rotația, dar și prin scoaterea din funcțiune a unor 
componente din circuitul electric); 

• verificarea funcționalității senzorului de oxigen; 
• analiza semnalului potențiometrului clapetei de accelerație; 
• evaluarea, post-procesarea, înregistrarea şi interpretarea valorilor 

actuale determinate în funcționare, precum și a analiza semnalelor de 
ieșire din sistemul de încărcare; 

• evidențierea rezultatelor și sublinierea unor măsurilor de ordin 
aplicativ, precum și a oportunităților de continuare a cercetărilor în 
acest domeniu. 

 

 

 
Fig. 2 Vedere asupra structurii generale a grupului moto-propulsor al 
autovehiculului studiat în cazul procesului de cercetare experimentală 



3. Sinteza rezultatelor experimentale 
 
Aspectele semiozice apărute înainte și pe intervalul cercetării 

experimentale: 
- oscilații în timpul funcționării; 
- neregularități în funcționarea la rece; 
- scăderea puterii motorului; 
- motorul nu mai trage la fel. 

În figura 3 se prezintă modul de interogare a sistemelor 
electronice ale autovehiculului supus procesului de diagnosticare. 

   
Fig. 3  Automobilul supus procesului de diagnosticare pentru evidențierea 
problemelor de ordin funcțional. 1-bateria de acumulatori a autovehiculului 

testat al cărui sistem de încărcare este analizat în procesul de diagnoză; 2-mufa 
OBD pentru conexiunea la sistemul de management al motorului ce echipează 

autovehiculul BMW 316i diagnosticat; 3-capacul de chiulasă al motorului 
autovehiculului supus procesului de inspecție a simptomatologiei mersului 

neregulat și a oscilațiilor torsionale în timpul funcționării; 4-articulația sistemului 
de suspensie cu partea frontală a caroseriei autovehiculului 

 

Pe parcursul cercetărilor experimentale s-au inspectat încărcarea 
la baterie, oscilațiile de regim operațional în cazul motorului cu scopul 
sublinierii și evaluării mărimilor reale ale sistemelor electrice și 
electronice conexe în vederea circumscrierii defecțiunilor în funcționare 
ale managementului motor. Datele referitoare la structura grupului 



moto-propulsor cu sisteme conexe alimentate cu energie electrică și 
controlate digital sunt redate în tabelul 1 (Valorile privitoare la grupul 
motopropulsor al autovehiculului studiat). 

Tabelul 1 

Parametrul sistem U.M. 

Automobil BMW 

Model 316i 

Cod moto-propulsie E 36 

Cilindree, [dm3] 1.6 

Putere, [kW] 75.0 

Perioadă fabricație 09/1993 – 12/1998 
 

Informațiile sau datele minimale de identificare ale automobilului 
și ale sistemului de gestionare a funcționării motorului sunt redate în 

figura 4. 
 
 

Fig. 4  Modul de 
identificare a 
sistemului de 
management al 
motorului 

 

 
În figura 5 se 
prezintă codul 
informatic pt. 

identificarea 
sondei λ. 

  
 

Fig. 5 Valori 
privitoare la 
citirea modulului 
de gestionare a 
erorilor 

 
În figura 6 

se reprezintă 
valori actuale 
pentru patru 

dintre parametrii reprezentativi ai funcționării motorului, iar în figura 7 se 



arată valoarea determinată cu KTS-ul pentru turație, unghiul de avans 
la aprindere s.a. 

 
 

Fig. 6 Valori reale pentru sistemul de încărcare, temperatură și clapetă 
 

 
 

Fig. 7 Valoarea semnalului de sarcină, a turației, a unghiului de avans la 
aprindere și a sistemului de condiționare 

 



Figura 8 prezintă situația circumstanțial-semiologică a mărimilor 
reprezentative pentru sistemele auxiliare ale grupului moto-propulsor cu 
impact semnificativ asupra stării de operativitate. 

 

Fig. 8 Valori actuale privitoare la sistemele electronice conexe ale propulsiei 
 

În figura 9 se prezintă numărul erorilor în procesul de diagnoză 
sistemică fără debitmetru de aer în circuitul electric. 

  
              a            b 

Fig. 9 Identificare defecte prin diagnoza debitmetrului 
a-numărul erorilor scanate în cazul sistemului electronic de control; b-

debitmetrul disponibilizat din arhitectura analogic-digitală a sistemului de 
management al motorului 



Figura 10 prezintă o serie de detalii semiozice privitoare la 
procesul de auto-diagnosticare a componentelor analogic-digitale din 
sistemul de alimentare cu aer. 

 
 

Fig. 10 Extras de autodiagnosticare a codurilor de eroare din sistemul digital 
 

În figura 11 se prezintă metoda de analiză prin consultarea 
schemei structurale a sistemului electric și verificarea propriu-zisă pe 
autovehicul. 

   
                 a              b 

Fig. 11 Elementele circuitului electric-electronic cu influență asupra funcționării 
a-identificare modul electronic pe schema de circuit; b-diagnosticarea în 

circuitul real prin măsurători repetate cu multimetrul și alte aparate de diagnoză. 



Figura 12 
prezintă evoluția tem-
porală a semnalului de 
încărcare (load sig-
nal). 

 
Fig. 12. Variația 
semnalului de sarcină 
pentru motor 

 

În figura 13 se 
prezintă variația 
tensiunii pe clapeta 
obturatoare. 

 
Fig. 13. Variația 
semnalului de la 
potențiometrul clapetei 
obturatoare 

 
4. Concluzii 
 
Cercetările privitoare 
la diagnosticarea 
relantiului instabil al 
motorului 1.6 MPI de 
la BMW 316i și 
măsurătorile practice 
efectuate cu aparatura 

experimentală din Laboratorul de Diagnosticarea Automobilelor de la 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, precum şi interpretările realizate 
în urma determinării unor valorii actuale pe autovehiculul propriu zis în 
cadrul procedurii dezvoltate au permis formularea concluziilor, după 
cum urmează: 
 

 după măsurătorile și aplicarea procedurii de diagnosticare prin 
verificarea debitmetrului de aer, a funcționării injectorului și a 
alimentării acestuia cu energie electrică, precum și a valorii 
depresiunii de alimentare din galeria de admisie s-a stabilit procedura 
de înlocuire a componentelor defecte (în primul rând sonda λ care 
fusese indicată și înregistrată în memoria erorilor); 



 mersul în gol la ralanti cu variații de aproximativ 300 rot/min, în 
intervalul 640÷950 rot/min indică existența unei probleme legate de 
cantitatea injectată de combustibil; 

 faptul că nu merge “rotund” motorul, adică în funcționare la relanti 
mersul este neregulat și instabil, reprezintă un efect al variației 
turației, care la rândul ei este un efect al unui timp de injecție suspect 
de redus de 1,2 ms, care este apreciat a se situa în jurul valorii de 2,3 
ms; 

 după răcirea motorului funcționarea acestuia decurge cu o serie de 
probleme implicând chiar și oprirea subită; 

 aceste manifestări se datorează faptului că timpul de injecție este 
foarte redus iar cantitatea de combustibil injectat este neconformă 
cerințelor pentru formarea amestecului; 

 în acest sens, pentru verificarea funcționării corespunzătoare a 
sistemului de injecție, s-au măsurat tensiunile de alimentare ale 
injectorului cu energie electrică și tensiunea la bornele debitmetrului 
de aer în timpul deplasării paletelor acestuia ca urmare a fluxului de 
aer prin tubulatura de admisie; 

 datele determinate pe durata cercetărilor experimentale impun 
dezvoltarea studiului privitor la autovehiculele BMW 316i. 
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