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Streszczenie 
Celem artykułu była analiza możliwości weryfikacji i naprawy 
współczesnych pomp wtryskowych. Artykuł przedstawia metody 
diagnozowania i naprawy pompy wtryskowej firmy Bosch CP1. Badana 
pompa została zweryfikowana, rozebrana na elementy składowe, 
wyczyszczona i uszczelniona oraz złożona. Następnie wykonano 
charakterystyki robocze badanej pompy, w których sprawdzono wydatki 
pompy wtryskowej przy różnym ciśnieniu oraz policzono jej sprawność. 

 
Wstęp 

Zadaniem pompy wtryskowej jest wytworzenie 
odpowiedniego ciśnienia paliwa w układzie, aby zapewnić 
właściwą pracę silnika w określonych warunkach [2].  
W konwencjonalnych systemach wtryskowych pompa 
wysokiego ciśnienia połączona jest bezpośrednio  
z wtryskiwaczami paliwa za pomocą odpowiednich przewodów 
zwanych przewodami wysokiego ciśnienia. W układach 
konwencjonalnych każda sekcja pompy oddzielnie wytwarza 
odpowiednie ciśnienie i zasila każdy wtryskiwacz paliwem.  
W konwencjonalnych układach stosowane pompy wtryskowe  
to rzędowe i rozdzielaczowe sterowane mechanicznie lub 
elektronicznie. Wtryskiwacze stosowane w układach 
konwencjonalnych to mechanicznie czopikowe w pośrednim 
wtrysku oleju napędowego lub jedno i dwu sprężynowe  
w silnikach z bezpośrednim wtryskiem [1]. We współczesnych 
układach wtryskowych Common Rail pompa wtryskowa 
połączona jest przewodem wysokiego ciśnienia z szyną,  
a następnie szyna z wtryskiwaczami paliwa. Zadaniem pompy 
wtryskowej jest wytworzenie odpowiedniego ciśnienia paliwa  
nie zależnie od prędkości obrotowej silnika. Na szynie lub  
na pompie wtryskowej w zależności od konstrukcji układu 
znajduje się regulator wysokiego ciśnienia, zadaniem którego 
jest utrzymanie odpowiedniego ciśnienia paliwa wytworzonego 
przez pompę wtryskową. Na pompie wtryskowej może 
znajdować również regulator wydatku, zadaniem którego jest 
dostarczenie do sekcji wysokiego ciśnienia pompy wtryskowej 
takiej ilości paliwa, aby mogła ona wytworzyć zadane ciśnienia. 
Zazwyczaj na szynie wysokiego ciśnienia znajduje się czujnik 
ciśnienia. Wtryskiwacze stosowane w układach CR sterowane są 
elektronicznie przez sterownik silnika. W zależności od konstrukcji 
mogą być elektromagnetyczne lub piezoelektryczne [3], [4]. 
 
1. Opis stanowiska i obiektu badawczego 

Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone  
w specjalistycznym laboratorium zajmującym się regeneracją 
układów wtryskowych. Obiektem badawczym była pompa 
wtryskowa typu CP1 o numerze katalogowym 0445010102. 
Oznaczenie typu pompy: CR/CP1H3/R70/10 – 7812S, gdzie: 

CR – oznaczenie części systemu Common Rail, CP1 – typ 
pompy, H – wykonanie pompy wtryskowej (H wzmocnione 
wyższe ciśnienie tłoczenia, K kompaktowe bez zaworu DRV,  
S standardowe z zaworem DRV), 3 – ilość sekcji tłoczących,  
L – kierunek obrotów pompy (L lewy, P prawy), 70 – teoretyczny 
wydatek pompy w mm na jeden obrót, 10 – wielkość wykonania, 
7812 – zabudowane komponenty (cyfry 1 zawór regulacyjny 
DRV, 2 czujnik wysokiego ciśnienia, 3 zawór ograniczenia 
ciśnienia, 4 ogranicznik przepływu, 5 czujnik prędkości 
obrotowej, 6 odłączenie sekcji, 7 pompa zasilająca, 8 zawór 
przelewowy, 9 zawór regulacyjny wydatku M – PROP, 10 zawór 
regulacji, 11 czujnik temperatury paliwa), S – rodzaj pompy  
(S – standardowa, V – prototyp). Na rys. 1 przedstawiono badaną 
pompę wtryskową zamontowaną na stanowisku STPiW 3. 

 
 

 
 
Rys. 1. Badana pompa wtryskowa zamontowana na stanowisku 
STPiW 3 

 
 

Do badań wykorzystano stół probierczy STPiW 3 oraz 
cyfrowy mikroskop laboratoryjny FL150/70. Na rysunku 2 
przedstawiono stół probierczy wykorzystany do badań 
laboratoryjnych. Za pomocą stołu sporządzono charakterystykę 
wydatku badanej pompy wtryskowej. 

Badana pompa wtryskowa została zdemontowana  
za pomocą specjalistycznych narzędzi zgodnie z przewidzianą 
technologią w laboratorium. Na rysunku 3 przedstawiono 
laboratorium, w którym dokonano badań. 
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Rys. 2. Stół Probierczy STPiW 3 wykorzystany do badań 

laboratoryjnych 
 

 
 
Rys. 3. Specjalistyczne laboratorium badawcze 
 

Na rys. 4 przedstawiono badaną pompę rozebraną  
na elementy składowe 

 

 
 
Rys. 4. Badana pompa wtryskowa rozebrana na elementy 
składowe 
 
 

2. Cel badań 
Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości 

weryfikacji i naprawy współczesnych pomp wtryskowych 
silników o zapłonie samoczynnym (ZS). Praca została napisana 
wg następującego harmonogramu: 

• wstępny test badanej pompy wtryskowe na urządzeniu 
STPiW 3 podczas którego sporządzono charakterystykę 
wydatków pompy przy różnym ciśnieniu roboczym, 

• demontaż pompy wtryskowej na elementy składowe, 
• analiza mikroskopowa podzespołów pompy, 
• montaż pompy wysokiego ciśnienia oraz końcowy test na 

urządzeniu STPiW 3. 
 
 
3. Wyniki badań laboratoryjnych 

Badania laboratoryjne przeprowadzono wg zaplanowanego 
harmonogramu. W pierwszym etapie wykonano pomiar 
wielkości wydatku badanej pompy wtryskowej. Wydatek został 
zmierzony przy prędkości obrotowej 1000 obr/min. W tabeli 1 
przedstawiono wyniki pomiarów wydatków pompy wtryskowej 
przed demontażem oraz po przeprowadzonym procesie 
czyszczenia, naprawy oraz jej uszczelnienia. Na rysunku 5 
przedstawiono wyniki pomiarów wielkości wydatków, a w 
tabeli 2 wyniki obliczeń sprawności badanej pompy przy 
poszczególnych ciśnieniach roboczych. Na rysunku 6 
przedstawiono charakterystykę sprawności badanej pompy 
wtryskowej. 
 
Tab. 1. Wyniki pomiarów wydatków badanej pompy wtryskowej 

Ciśnienie robocze 
MPa 

Wydatek zużytej 
pompy mm3 

Wydatek 
naprawionej 
pompy mm3 

0 665 670 
25 634 652 
50 612 637 
75 567 615 
100 523 595 
125 487 570 
150 423 540 

 
 

 
Rys. 5. Charakterystyka robocza badanej pompy wtryskowej 
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Tab.2. Sprawność badanej pompy wtryskowej 

Ciśnienie 
robocze 
[MPa] 

Sprawność 
zużytej 

pompy [%] 

Sprawność 
naprawionej 
pompy [%] 

25 95,33835 97,31343 
50 92,03008 95,07463 
75 85,26316 91,79104 
100 78,64662 88,80597 
125 73,23308 85,07463 
150 63,60902 80,59701 

 
 

 
 
Rys. 6. Charakterystyka sprawności badanej pompy wtryskowej 

 
Po demontażu badanej pompy wtryskowej poddano ją 

weryfikacji pod mikroskopem. Na rysunku 7 przedstawiono 
głowiczkę sekcji wysokiego ciśnienia badanej pompy. 

 

 
 

Rys. 7. Głowiczka sekcji wysokiego ciśnienia 
 

Na kolejnym rysunku 8 pokazano tłoczek w sekcji 
wysokiego ciśnienia. 

 
 

Rys. 8. Wycinek tłoczka z sekcji wysokiego ciśnienia 
 
Na rys. 9 przedstawiono wałek napędzający sekcję 

wysokiego ciśnienia. 
 

a)    b) 
 

Rys. 9. Wałek napędzający sekcje wysokiego ciśnienia: 
a)widoczne ślady korozji, b) liczne metaliczne opiłki 

 
Na rysunku 10 widoczna jest skorodowana tuleja na łożysku 

głównym pompy wtryskowej. 
 

 
 

Rys. 10. Tuleja łożyska głównego pompy wtryskowej 
 
Na rysunku 11 przedstawiono mimośród na wałku badanej 

pompy. 
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Rys. 11. Mimośród na wałku badanej pompy wtryskowej 
 

Rysunek 12 pokazuje wycinek łożyska przedniego badanej 
pompy wtryskowej. 
 

  
Rys. 12. Wycinek łożyska przedniego badanej pompy 
wtryskowej 
 

Na rysunku 13 widoczne jest wnętrze pompki 
przetłaczającej. 
 

 
 
Rys. 13. Wnętrze pompki przetłaczającej paliwo do sekcji 
wysokiego ciśnienia 

Podsumowanie 
Na podstawie analizy przeprowadzonych badań można 

stwierdzić, główną przyczyną niedomagania pompy wtryskowej 
było jej zużycie mechaniczne. Podczas badań mikroskopowych 
zweryfikowano takie elementy jak: sekcje wysokiego ciśnienia, 
wałek napędzający sekcję, mimośród na wałku, łożysko główne, 
tuleje łożyska oraz głowiczki sekcji wysokiego ciśnienia.  
Na rysunkach wymienionych elementów widoczne  
są metaliczne opiłki, ślady zużycia eksploatacyjnego oraz 
korozja. Metaliczne opiłki pochodzą z pompki przetłaczającej 
paliwo do sekcji wysokiego ciśnienia (rys. 13). Powodują  
one przyśpieszone zużycie pozostałych podzespołów układu 
CR (wtryskiwaczy paliwa, regulatorów, czujnika ciśnienia). 
Korozja na elementach pompy wtryskowej powstała w wyniku 
zawartości niewielkiej ilości wody w paliwie. Przyczyną tego 
stanu jest wilgoć, która osiada na ściankach zbiornika paliwa. 
Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest korozja na wnętrzu 
głowiczki sekcji wysokiego ciśnienia (rys. 7) ponieważ może 
spowodować ona utratę szczelności pompy, wyciek paliwa  
i nawet w konsekwencji pożar pojazdu. Dlatego głowiczkę 
należy przeszlifować oraz wymienić wszystkie uszczelniacze 
wewnętrzne pompy (przy każdym jej demontażu). Podczas 
badań wykonano charakterystykę wydatku pompy (rys. 5) oraz 
sprawności pompy (rys.6). Wydatek paliwa pompy wtryskowej 
był zbyt niski powyżej ciśnienia roboczego 75 MPa. Im wyższe 
ciśnienie tym bardziej malał. Widać to na charakterystyce 
sprawności pompy wtryskowej. Wpływ na to mają zużyte  
już sekcje wysokiego ciśnienia (zatarcia delikatne tłoczków, 
opiłki i korozja na elementach par precyzyjnych sekcji). Jak 
widać na rys. 5 i 6 po przeprowadzonym procesie regeneracji 
wzrosła sprawność pompy wtryskowej oraz poprawił się jej 
wydatek paliwa przy różnych ciśnieniach roboczych. 
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Analysis of possibilities verification and repair 
common high pressure injection fuel pumps 

Article aim analysis of possibilities verification and repair common high 
pressure injection fuel pumps. Article describes diagnosing and repair  
methods high pressure Bosch CP1 injection fuel pump. Researched 
fuel pump has been verified, dismantled on spare parts, cleaned, 
sealed and mantled. It has been made fuel pump work characteristic, 
where has been measured expenditure with various pressure and 
counted efficiency. 
 
Key words: Diesel engine, high pressure injection pump, fuel 
injectors, Diesel fuel. 


