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Czyszczenie przepustnicy, Adaptacja przepustnicy – moduł nastawczy 
1.6 BSE   (v1.2) 

SEAT Altem, Toledo, Leon 
Na podstawie portali: leonclub, octaviaclub, toledoclub, adaco, elektroda 

 
Objawy „zabrudzonej” przepustnicy, wszystkie elementy silnika sprawne, brak błędów czujnika 

temperatury itp… ASO twierdzi ten model tak ma: 
• nieregularna praca silnika na wolnych obrotach (czasem chwilowo może pomagać podniesienie 

obrotów z 600 do 800 przez ASO) 
• gaśnięcie na wolnych obrotach (włączona klimatyzacja, silnik się rozgrzewa, dojeżdżamy do świateł, 

sprzęgło i gaśnie….)  
• „dziura” po podniesieniu obrotów tak do 3-4k rpm puszczamy gaz następnie szybko wciskamy, 

reakcja z opóźnieniem silnik nie od razu zbiera się na obroty 
• „szarpanie” – brak płynności w zakresie 2-3k rpm podczas spokojnej jazdy, 
• nasilenie objawów przy zasilaniu LPG 
 
Opisane powyżej problemy mogą być przyczyną zabrudzonej przepustnicy. Według mnie, a mogę się 

mylić sam kurz nie szkodzi samej przepustnicy jako rurce… kurz zmieszany z olejem (z przepony przy 
wlewie) dostaje się do „zawiasków” na których pracuje klapka przepustnicy, tam wysychając powoduje jej 
utrudnioną pracę lub opory. Naszym zadaniem jest usunięcie zanieczyszczeń oraz nasmarowanie właśnie 
tych „zawiasków”. Aby to zrobić dobrze musimy wyczyścić środek przepustnicy po stronie dolotu od filtra 
oraz od drugiej strony wlotu do silnika, na koniec delikatnie naoliwić ośkę.  
 
Przepustnica – srebrny element ☺ pomiędzy strzałkami „4” na rys. poniżej. 

1. wszystkie prace wykonujemy na wyłączonym zasilaniu, odpinamy akumulator; 
2. rozbieramy układ zasilania powietrzem, trzy spinki, wystarczy zacisnąć kombinerkami, Uwaga na 

pkt. 3 
3. pod spodem plastikowej rury łączącej przepustnicę z filtrem, na wysokości korka wlewu oleju 

(poniżej)  znajduje się mała gumowa rurka, odpinamy zsuwając, dzięki temu wyjmiemy rurę 
powietrza 

4. pod spodem przepustnicy widzimy złączkę i wtyczkę sterowania, odpinamy przewód sterujący 
przepustnicą odsuwamy go na bok tak aby nie uszkodzić przewodu odkręcamy 4 szt śruby „imbus”, 
UWAGA przepustnica ma jeszcze podpięte dwa przewody układu „wodnego” – te przewody 
pozostawiamy zapięte ! 
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Przepustnicę nie wyjmujemy całkowicie z auta ! Pozostanie ona podpięta dwoma przewodami do układu 
chłodzenia/grzania silnika. Przewody są elastyczne umożliwi ą nam obracanie o 90 stopni i wyczyszczenie 
przepustnicy. 

 
Do oczyszczenia wnętrza przepustnicy używamy szmatki nasączonej benzyną oraz pędzelka. Czyścimy 
obydwie strony wlot i wylot. Możemy delikatnie (wymaga jednak siły, uwaga otwiera się tylko w jedną 
stronę) otworzyć przepustnicę, poruszać w małym zakresie i spryskać osadzenie ośki płynem do 
czyszczenia przepustnic lub WD-40 (mechanicy niech się wypowiedzą). WD-40 i delikatne ruchy 
przepustnicą (nacisk palcem) spowodują wypłynięcie osadu i brudu. Po oczyszczeniu i wysuszeniu, 
polecam zakroplenie osadzenia oski czystym olejem którym mamy zalany silnik i ponowne delikatne jej 
poruszanie.    
 
Widok przepustnicy od strony filtra powietrza. 

 
 

5. widok wnętrza przepustnicy od 
strony filtra powietrza 
 
6. ośka i jej osadzenie, tu 
używamy WD-40 następnie po 
oczyszczeniu delikatnie oliwimy 
czystym olejem który mamy 
zalany silnik 
 
7. złącze sterowania i zasilania 
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ADAPTACJA  
 
Oto wybrane przykłady sytuacji, po których powinno się przeprowadzić omawianą tu procedurę: 

• Akumulator pojazdu został odłączony, ponownie podłączony lub się rozładował. 
• Sterownik silnika został wymieniony na nowy lub wymontowany i ponownie zainstalowany. 
• Zespół przepustnicy został przeczyszczony, wymieniony na nowy lub wymontowany i ponownie zainstalowany. 
• Pedał przyśpieszenia został wymieniony na nowy lub wymontowany i ponownie zainstalowany. 

 
Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę adaptacji przepustnicy, muszą zostać spełnione następujące warunki: 

• Brak błędów a pamięci sterownika silnika. 
• Napięcie akumulatora przynajmniej 11.5 V 
• Przepustnica w pozycji: "Bieg jałowy" (noga z gazu). 
• Przepustnica czysta! 
• Wyłączone urządzenia elektryczne pobierające dużą ilość energii elektrycznej (ogrzewanie szyb, foteli, klimatyzacja, 

oświetlenie zewnętrzne) 
• Temperatura płynu chłodzącego pomiędzy 5 a 95ºC 
• W niektórych "mniejszych" silnikach (1.0-1.4 ccm np. VW Lupo, Polo...) przed właściwą procedurą adaptacji 

przepustnicy, należy wykasować wcześniej wyuczone wartości zapisane w sterowniku silnika. Robi się to zapisując 
wartość "0" na "zerowym" kanale adaptacji (00). 

 
 
PODCZAS WYKONYWANIA POWY ŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKA Ć PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE 

MOŻE BYĆ URUCHOMIONY. 
 
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZE PUSTNICˇ DBW (protokół KWP-2000) 
 
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-2000 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu 
ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-2000 ( rok prod. 
2002 + ): / A4 / Passat / Touareg. 
 
Zapłon włączony, silnik nie pracuje! 
[Wybór] 
 
[01 - Silnik] 
[Nastawy podst. - 04] 
 
Wybierz grupę "060". 
[Idź!] 
 
Na górze ekranu powinna pojawić się informacja: Nastawy podstawowe: OFF. Kliknij przycisk: 
[ON/OFF/Dalej] 
 
Powinien pojawić się komunikat: Nastawy podstawowe: ON. 
 
Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja: 
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się 
pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM. 
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym ponownie kliknąć: 
 
[ON/OFF/Dalej] wyłączając w ten sposób Nastawy podstawowe. 
 
Na górze ekranu powinna pojawić się informacja: Nastawy podstawowe: OFF 
 
[Gotowe, powrót] 
 
PODCZAS WYKONYWANIA POWY ŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKA Ć PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE 

MOŻE BYĆ URUCHOMIONY. 
 

 
 

Po wykonaniu powyższych czynności silnik pracuje płynnie, nie szarpie na wolnych obrotach, 
prawidłowo reaguje na pedał gazu. ☺☺☺☺ 


