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Wstęp 
Współczesne systemy wtryskowe z kolektorem wysokiego 

ciśnienia Common Rail zastąpiły konwencjonalne układy  
z przewodem wysokiego ciśnienia oraz bezprzewodowe zwane 
pompowtryskiwaczami. Sterowanie i powtarzalność takich 
parametrów jak dawka paliwa, ciśnienie i kąt wyprzedzenia 
wtrysku nakłoniły do oddzielenia funkcji tłoczenia paliwa od 
sterowania parametrami wtrysku. Została wprowadzona pompa 
wysokiego ciśnienia, której zadaniem jest wytworzenie ciśnienia 
rzędu do 200 MPa w zasobniku paliwa. Elektronicznie 
sterowane wtryskiwacze realizują wtrysk zadanej dawki paliwa. 
W skład układu wysokiego ciśnienia systemu Common Rail 
wchodzą następujące podstawowe elementy: pompa 
wtryskowa, zasobnik paliwa oraz wtryskiwacz paliwa [1]. 

Zadaniem pompy wysokiego ciśnienia jest wytworzenia  
i utrzymanie w układzie ciśnienia rzędu od 25 do około 
200 MPa. Zazwyczaj są to promieniowe pompy wyporowe 
napędzane od wałka rozrządu silnika. Znane są tylko dwie 
pompy rozdzielaczowe Common Rail firm Delphi i Denso. 
Współczesne pompy wtryskowej charakteryzują się bardzo dużą 
sprawnością rzędu 95 %. Jeżeli sprawność pompy spadnie 
poniżej 80 % należy wtedy poddać ją procesowi regeneracji. Na 
pompie wtryskowej może znajdować się regulator wydatku 
paliwa, regulator wysokiego ciśnienia i czujnik ciśnienia zależnie 
od konstrukcji systemu [3]. 

Zadaniem zasobnika jest utrzymanie wartości ciśnienia  
i rozdział paliwa do wtryskiwaczy. Jego pojemność tak jest 
obliczona, aby zminimalizować drgania ciśnienia podczas fazy 
wtrysku i tłoczenia. Na zasobniku paliwa może znajdować się 
regulator lub czujnik ciśnienia albo zawór upustowy w niektórych 
konstrukcjach. 

Największym producentem układów wtryskowych jest firma 
Bosch. Pompy wtryskowe dostępne na rynku to CP1: trzy 
rodzaje standardowa, kompaktowa i wzmocniona stosowana w 
pojazdach osobowych, CP2 stosowana w pojazdach 
ciężarowych, CP3 stosowana w pojazdach osobowych, CP4 
stosowana w pojazdach osobowych oraz pompa wtryskowa 
stosowana w pojazdach ciężarowych firmy Man, która podobna 
jest konstrukcją do CP3. Na rys. 1 przedstawiono pompę 
wtryskową CP3. 

 
 
Rys. 1. Pompa wtryskowa firmy Bosch CP3 

 

 
 
Rys. 2. Regulator wydatku, na którym znajdują się opiłki 
pochodzące od pompy wtryskowej 
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Przedstawiona na rysunku pompa wtryskowa posiada 
regulator wydatku oraz pompkę przetłaczającą. Jednym  
z newralgicznych elementów współczesnych pomp wysokiego 
ciśnienia są pompy przetłaczające, ponieważ wykazują one 
zdolność do tworzenia opiłków. Opiłki są niebezpiecznym 
zjawiskiem ponieważ razem z paliwem przedostają się do sekcji 
wysokiego ciśnienia a dalej do szyny i wtryskiwaczy paliwa. 
Częstą przyczyną awarii wtryskiwaczy paliwa są opiłki, które 
zakłócają ich poprawną pracę. Na rys. 2 przedstawiono 
zaopiłkowany regulator wysokiego ciśnienia znajdujący się na 
szynie CR. 

Na rysunku 3 przedstawiono pompkę wstępną, która jest 
źródłem większości przypadków zaopiłkowanych układów 
wtryskowych. 

 

 
 
Rys. 3. Pompa przetłaczająca pompy wysokiego ciśnienia CP1 

 
Na rys. 4 przedstawiono bieżnię pompy przetłaczającej.  

W tym miejscu zachodzi tarcie pomiędzy łopatkami pompy  
a korpusem, dlatego tam powstaje najwięcej opiłków. 

 

 
 
Rys. 4. Bieżnia pompy przetłaczającej 
 

Drugim miejscem powstawania opiłków jest zębatka pompy 
przetłaczającej (rys. 5). 

 

 
 
Rys. 5. Zębatka pompy przetłaczającej 
 

W przedstawionych przypadkach zalecane jest wymienić 
całą pompę przetłaczającą, ponieważ proces jej czyszczenia nie 
doprowadzi jej do pełnej sprawności [2]. Powstające opiłki 
powodują wżery na elementach współpracujących, które są 
późniejszym ogniskiem korozji oraz powstawania kolejnych 
opiłków (rys. 6). 
 

 
 
Rys. 6. Bieżnia pompy przetłaczającej po czyszczeniu 
 

1. Opis stanowiska i obiektu badawczego 
Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone w firmie 

Vasco Sp. z o.o. w specjalistycznym laboratorium zajmującym 
się badaniem i regeneracją układów wtryskowych silników 
spalinowych. Badania przeprowadzono za pomocą 
stereoskopowego mikroskopu cyfrowy FL 150/70. Obiektem 
badawczym była pompa wysokiego ciśnienia Bosch CP4 
przedstawiona na rys. 7. 
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Rys. 7. Pompa wtryskowa Bosch CP4  
 

2. Cel badań 
Celem przeprowadzonych badań była ocena stanu 

technicznego pompy wtryskowej Bosch CP4. Badana pompa wg 
producenta jest nienaprawialna i nie ma możliwości jej 
przetestowania. Jedynym sposobem jej zbadania jest jej 
demontaż i zbadanie za pomocą mikroskopu newralgicznych 
elementów. 

 
3. Przedstawienie badań laboratoryjnych 

Po demontażu pompy wtryskowej przeprowadzono badania 
mikroskopowe. Na rys. 8 przedstawiono rozebrana pompę na 
części. 

W wyniku eksploatacji przemieszczeniu uległa rolka 
napędzająca sekcję tłoczącą, która obraca się na wałku 
napędzającym. Zmieniła ona swoja pozycję o 180°, przez co 
uległa uszkodzeniu wraz z wałkiem. W wyniku tarcia na bieżni 
wałka i rolki powstały opiłki, które dostały się do układu zasilania 
paliwem i uszkodziły wtryskiwacze paliwa. Na rys. 9 i 10 
przedstawiono uszkodzony wałek i rolką. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rys. 8. Pompa wtryskowa Bosch CP4 rozebrana na elementy 
składowe 
 

 

 
 
Rys. 9. Uszkodzony wałek napędzający sekcję tłocząca pompy 
 

 
 
Rys. 10. Uszkodzona rolka na sekcji tłoczącej 
 
Przesunięcie rolki nastąpiło wskutek zanieczyszczeń 
pochodzących od paliwa. Wadą tej pompy wysokiego ciśnienia 
jest brak ustabilizowania rolki sekcji tłoczącej w prawidłowej 
pozycji, przez co może obracać się ona podczas pracy rys. 11. 

 

 
 
Rys. 11. Wadliwa pozycja rolki w korpusie pompy wysokiego 
ciśnienia 
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4. Podsumowanie 
Przeprowadzone badania laboratoryjne wskazały przyczyny 

usterki badanej pompy wtryskowej Bosch CP4. Podczas badań 
stwierdzono, że powodem awarii była nieustabilizowana rolka 
napędzająca sekcję tłoczącą pompy wysokiego ciśnienia. 
Prawdopodobnie w wyniku zanieczyszczeń pochodzących od 
paliwa, rolka obróciła się o 180° i uszkodziła wałek napędzający 
pompę. Usterka spowodowała, że wytworzyły się opiłki, które 
zanieczyściły cały układ paliwowy. Jest to bardzo niebezpieczne 
zjawisko, ponieważ może doprowadzić do zniszczenia 
wtryskiwaczy paliwa i pozostałych elementów układu. Dlatego 
należy pamiętać, że zawsze podczas przeglądów 

eksploatacyjnych należy badać układ zasilania paliwem, aby 
uniknąć późniejszych wysokich kosztów naprawy. 
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Analysis of diagnose possibilities common injection pumps 

 
 

 

Abstract 
 

Article describes the possibilities of diagnosing common injection pumps Common Rail systems. Research object was Bosch injection pump  
CP4. Injection pump has been being disassembled and verified by using microscope. Paper describes how to diagnose, research and repair 
common injection pumps. 
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