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ANALIZA PRZYCZYN NIEZDATNOŚCI UKŁADÓW WTRYSKU PALIWA  

STOSOWANYCH W SILNIKACH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

 

W artykule przedstawiono analizę przyczyn niezdatności układów wtrysku paliwa pojazdów ciężarowych. Opisano i omó-

wiono najczęściej występujące w eksploatacji powody niezdatności. Praca powstała na podstawie danych pochodzących z 

praktyki reklamacyjnej i szkoleniowej wiodącej na rynku polskim firmy zajmującej się naprawą układów wtryskowych. 

 

WSTĘP 

Obecnie na pojazdy użytkowe nakładane są bardzo restrykcyj-
ne normy w zakresie czystości spalin [7,8,10]. Ponadto pojazdy 
emitujące mniejszą ilość zanieczyszczeń promowane są poprzez 
niższe opłaty drogowe. Ekonomia  w  przypadku pojazdów użytko-
wych jest podstawowym kryterium, co wymusza również postęp w 
doskonaleniu układów zasilania pojazdów z silnikami o zapłonie 
samoczynnym. Układy wtryskowe pojazdów użytkowych w których 
stosowane są silniki o zapłonie samoczynnym muszą być konstruo-
wane w sposób umożlwiający spełnienie restrykcyjnych norm tok-
syczności spalin oraz muszą zapewnić odpowiednią moc silnika 
przy małym zapotrzebowaniu na paliwo. Prawidłowy przebieg pro-
cesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym ma decydujący 
wpływ na przebieg prawidłowego procesu spalania. W nowocze-
snych silnikach o zapłonie samoczynnym stosowane są układy 
zasilania gdzie ciśnienia wtrysku przewyższają 200 MPa a piezoe-
lektryczny wtryskiwacz umożliwia szybkie i precyzyjne działanie 
nawet podczas pięciokrotnego dawkowania paliwa w czasie trwania 
cyklu pracy silnika [1,4,11,12,13]. Sprostanie tym bardzo wysokim 
wymaganiom powoduje obniżenie odporności na uszkodzenia 
poszczególnych elementów. Bez względu na to, czy wtrysk realizo-
wany jest przez pompę rozdzielaczową, przez pompkę jednostkową 
czy też przez układ zasobnikowy, wszystkie elementy ruchome, 
współpracujące ze sobą, smarowane są za pośrednictwem paliwa. 
Zatem im układ im układ realizuje wyższe ciśnienie i cechuje się 
wyższą precyzją i szybkością wtrysku, tym bardziej narażony jest na 
jakość paliwa. Obserwacje w zakresie eksploatacji układów wtrysku 
oleju napędowego wskazują, że dość często uzyskują one stan 
niezdatności. Powstanie stanu niezdatności wiąże się zazwyczaj z 
nieodpowiednimi własnościami stosowanego paliwa a zwłaszcza 
jego zanieczyszczeniami stałymi, bądź obecnością domieszek paliw 
roślinnych [1]. Dopuszczalną wartość zanieczyszczeń stałych w 
paliwie określa się zgodnie z normą PN-EN 590/2006 na poniżej 24 
mg/kg paliwa. Należy zauważyć, że podana wartość obowiązywał 
również w czasach powszechnej eksploatacji konwencjonalnych 
układów wtryskowych i nie uległa zmianie. W artykule przedstawio-
no analizę przyczyn uszkodzeń występujących w układach wtry-
skowych pojazdów ciężarowych. Opisano i omówiono najczęściej 
występujące w eksploatacji uszkodzenia układów wtryskowych. 

Bazowano na danych zebranych z praktyki reklamacyjnej i szkole-
niowej wiodącej na rynku firmy zajmującej się naprawa układów 
wtryskowych [5]. 

 

2. USZKODZENIA POMP WTRYSKOWYCH ORAZ POMP 
WYSOKIEGO CISNIENIA 

Pompy wtryskowe oraz pompy wysokiego ciśnienia narażone 
są na uszkodzenia głównie związane ze złą jakością oleju napędo-
wego. Zwiększona zawartość wody, zanieczyszczeń chemicznych 
lub stałych doprowadza do porysowania, wytarcia lub zatarcia 
współpracujących ze sobą elementów pomp, które smarowane są 
paliwem. Najczęstsze uszkodzenia pomp wtryskowych i pomp 
wysokiego ciśnienia to wytarcie lub porysowanie współpracujących 
elementów, uszkodzenia elektrozaworów sterujących ciśnieniem 
oraz usterki elektroniki sterownika pompy typu VP. Uszkodzenia te 
mogą skutkować utrudnionym rozruchem silnika lub całkowitym 
brakiem możliwości jego uruchomienia, zwiększonym zadymieniem 
spalin, spadkiem mocy silnika, nierówną pracą silnika, zwiększoną 
hałaśliwością. Typowe uszkodzenia pompy wysokiego ciśnienia 
pokazano na Rys. 1-7. 

 

 
Rys. 1. Uszkodzony wałek pompy - wytarcia całej powierzchni ze 
szczególnym uszkodzeniem miejsca osadzenia uszczelniacza 
separującego olej napędowy od oleju silnikowego 
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Rys. 2. Uszkodzona głowica sekcji tłoczącej - uszkodzenia spo- 
wodowane zanieczyszczeniami stałymi w oleju napędowym 

 

 
Rys. 3. Znaczące przerysowania powierzchni na tłoczku spowodo-
wane opiłkami metali. 

 

 
Rys. 4. Wytarcia powierzchni wałka pompy układu zasobinkowego 
 
 
 
 
 

 
Rys. 5. Stopka i rolka pompy układu zasobnikowego firmy DELPHI 

 

 
Rys. 6. Uszkodzone elementy pompy wstępnej w układzie zasobni-
kowym  firmy DELPHI 

 
Rys. 7. Porysowane wnętrze obudowy pompy wtryskowej 

3. USZKODZENIA WTRYSKIWACZY 

Wtryskiwacze w pojazdach diesla są jednym z najsłabszych je-
go elementów, na które użytkownik powinien zwrócić szczególną 
uwagę podczas codziennej eksploatacji pojazdu. Największy wpływ 
na szybsze zużycie się układu wtryskowego ma szereg zaniedbań 
w podstawowej eksploatacji pojazdu np. brak regularnej wymiany 
filtra paliwa zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, zasilanie 
olejem napędowym nie spełniającym parametrów jakościowych oraz 
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nieznanego pochodzenia, stosowanie tanich lub niewłaściwych 
dodatków do paliwa. Każde z wyżej z wymienionych nieprawidłowo-
ści popełnianych przez użytkowników pojazdów doprowadza do 
powstawania w układzie paliwowym zanieczyszczeń, które z cza-
sem przestają być wyłapywane przez filtr paliwa i trafiają do pompy 
wtryskowej oraz wtryskiwaczy nieodwracalnie je uszkadzając. Naj-
częściej spotykane uszkodzenia wtryskiwaczy to uszkodzenia koń-
cówek wtryskiwaczy spowodowane nieprawidłowo zachodzącym 
procesem spalania mieszanki, uszkodzenia zaworków sterujących 
spowodowane zanieczyszczeniami, uszkodzenia elektrycznych 
komponentów wtryskiwacza oraz głęboka korozja obsady wtryski-
wacza, co pokazano na Rys. 8-13 [5]. 

3.1. Zewnętrzne uszkodzenia wtryskiwaczy 

– uszkodzenie wyjścia przelewu wtrysku, 
– zniekształcenie gwintu króćca dolotowego, 
– zniekształcenie końcówki wtryskiwacza poprzez pracę w zbyt 

wysokiej temperaturze, 
 

 
Rys. 8. Zniekształcenie końcówki wtryskiwacza poprzez pracę w 
zbyt wysokiej temperaturze 
 
– uszkodzenie nakrętki wtryskiwacza poprzez przedmuchy, 
 

 
Rys. 9. Uszkodzenie nakrętki wtryskiwacza poprzez przedmuchy 

3.2. Wewnętrzne uszkodzenia wtryskiwaczy 

– Uszkodzenie gniazda wtryskiwacza, tzw. „bruzdy”, 
 

 
Rys. 10. Uszkodzenie gniazda wtryskiwacza 

 
– wytarcia iglicy rozpylacza, 

 

 
Rys. 11. Wytarcia iglicy rozpylacza 

 
– wytarcia tłoczka zaworu, 

 

 
Rys. 12. Wytarcia tłoczka zaworu 

 
– zgniecenie bądź pękniecie kulki zaworka, 
– uszkodzenie uszczelki wewnętrznej, 
– uszkodzenie siodła kulki zaworu,  
– zatkanie jednego bądź kilku otworów końcówki wtrysku,  
– przestawienie kąta wtrysku. 
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Rys. 13.  Widok niedrożnego jednego bądź kilku otworów końcówki 
wtryskiwacza 

4. USZKODZENIA POMPOWTRYSKIWACZY I POMP 
JEDNOSEKCYJNYCH 

Większość niesprawności mechanicznych powodowana jest 
przez naturalne zużycie elementów, związane z przebiegiem samo-
chodu. Inne uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi 
to najczęściej uszkodzenia końcówek pompowtryskiwaczy, wystę-
pujące analogicznie jak we wtryskiwaczach na skutek nieprawidło-
wo zachodzącego procesu spalania mieszanki, złej jakości lub 
zanieczyszczonego paliwa oraz uszkodzenia zespołu napędowego 
spowodowane nieprawidłowym montażem lub regulacją pompow-
tryskiwacza. Zdarzają się też dość często uszkodzenia oringów 
uszczelniających w miejscu mocowania pompowtryskiwacza w 
głowicy. Skutkiem tego jest przedostawanie się oleju napędowego 
do układu smarowania silnika. Uszkodzenia pompowtryskiwaczy 
pokazano na Rys.14-16 [5]. 

 

 
Rys. 1. Uszkodzona zanieczyszczona końcówka pompowtryskiwa-
cza 

 
Rys. 16. Widok uszkodzonych, wytartych powierzchni popychacza 

PODSUMOWANIE 

Pojazdy użytkowe posiadające bardzo precyzyjne układy wtry-
skowe, które pracują przy ciśnieniach wtrysku przekraczających 200 
MPa. Takie wartości ciśnień powodują, że układy te przy pasowa-
niach par precyzyjnych mierzonych w nanometrach są szczególnie 
narażone na niszczące działanie zanieczyszczeń stałych często 
zawartych w paliwie. W artykule przedstawiono i opisano najczę-
ściej występujące uszkodzenia elementów układu wtryskowego oraz 
wskazano najbardziej prawdopodobną przyczynę ich powstania. 
Powodem stanu niezdatności elementów układu wtrysku paliwa 
badanych pojazdów była najczęściej zwiększona zawartość wody 
oraz zanieczyszczeń chemicznych lub stałych doprowadzająca do 
porysowania, wytarcia lub zatarcia współpracujących ze sobą ele-
mentów par precyzyjnych, które smarowane są paliwem. Zauważo-
no również, że istotny wpływ na szybsze zużycie się elementów 
układu wtryskowego ma szereg zaniedbań w podstawowej eksploa-
tacji pojazdu np. brak regularnej wymiany filtra paliwa zgodnie z 
zaleceniami producenta pojazdu, tankowanie oleju napędowego nie 
spełniającego parametrów jakościowych oraz nieznanego pocho-
dzenia, jak również stosowanie tanich lub niewłaściwych dodatków 
do paliwa. Stwierdzono, że wskazane w artykule uszkodzenia ele-
mentów układu wtryskowego powodowały jego niezdatności i ko-
nieczność dość drogiej naprawy.  
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Damage analysis of operating systems  
used in fuel injection engine truck 

The article presents an analysis of the causes of damage 

occurring in the injection systems of trucks. It described and 

most often used in the operation of damage to the moldings. 

It was based on data collected from practice complaint and 

training market leading company dealing with repair of in-

jection systems. 

 
Autorzy: 
Prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko  – Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział 
Mechaniczny;  
dr hab. inż. Rafał Longwic, prof. PL – Politechnika Lubelska, Kate-
dra Pojazdów Samochodowych; 
mgr inż. Przemysław Sander - Politechnika Lubelska, Katedra 
Pojazdów Samochodowych; 
mgr inż. Tomasz Durczak - Politechnika Lubelska, Katedra Pojaz-
dów Samochodowych. 

  


