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Marek JASIOK 

WPŁYW NANIESIENIA POWŁOKI DLC NA TRWAŁOŚĆ WYBRANEGO  

ELEMENTU UKŁADU WTRYSKOWEGO TYPU COMMON RAIL  

W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM 

 

W artykule omówiony został problem trwałości pary precyzyjnej wtryskiwacza paliwa w układzie Common Rail. Przepro-

wadzono badania zużycia pary precyzyjnej iglicy i rozpylacza stanowiących integralną część wtryskiwacza elektromagnetycz-

nego w układzie zasilania typu Common Rail silnika o zapłonie samoczynnym. Do oceny właściwości tribologicznych wykorzy-

stano badania na tribotesterze T-05 w skojarzeniu rolka-klocek. Wyznaczono najważniejsze parametry eksploatacyjne, nie-

zbędne do odzwierciedlenia rzeczywistych warunków eksploatacji. Na podstawie ww. wytycznych przeprowadzono badania 

wstępne umożliwiające określenie głównych mechanizmów zużywania i momentu zatarcia co pozwoliło na prognozowanie 

trwałości badanego węzła tarcia. Do badań wykorzystano rzeczywiste materiały, które są przeznaczane do współpracy w da-

nym skojarzeniu, tj. szybkotnąca stal narzędziowa (HS 6-5-2) oraz stal narzędziowa 100Cr6 po obróbce cieplnej. W celu wali-

dacji uzyskanych wyników badań, powinno się zestawić otrzymane rezultaty badań na stanowisku tribologicznym do wyników 

uzyskanych na obiekcie rzeczywistym. 

 

WSTĘP 

Układ wtryskowy Common Rail w chwili obecnej wyparł 
wszystkie inne rodzaje układów wtryskowych w silnikach wysoko-
prężnych w sektorze pojazdów osobowych i dostawczych. Układ ten 
pracuje w zakresie ciśnień od 20 do 220 MPa gdzie ciśnienie paliwa 
wytwarzane jest w sposób ciągły przez pompę wysokiego ciśnienia. 
Jako pompy wysokiego ciśnienia stosuje się pompy tłoczkowe 
napędzane mimośrodowo o jednym do czterech tłoczków. Na ry-
sunku 2 przedstawiono elementy składowe wtryskiwacze elektro-
magnetycznego Bosch. Dokładność wykonania współpracujących 
ze sobą par precyzyjnych takich jak iglica rozpylacza (7) i korpus 
rozpylacza (8) wynosi 0,001 milimetra. Uniemożliwia to dowolną 
zamianę części z różnych podzespołów, spowodowałoby to wadliwą 
prace wtryskiwacza oraz jego rozkalibrowanie [1].  

Jednym ze sposobów, który nie wymaga ingerencji wewnątrz 
układu paliwowego jest diagnostyka elementów wykonawczych 
testerem diagnostycznym poprzez złącze OBD pojazdu. Na pod-
stawie listy usterek zapisanych w pamięci sterownika silnika może-
my ukierunkować poszukiwanie uszkodzonego elementu. Korzysta-
jąc z testera diagnostycznego mamy możliwość porównania para-
metrów bieżących silnika [3]. 

Aby poprawnie określić wszystkie uszkodzenia badanego wtry-
skiwacza oraz ich powstawanie niezbędne jest przeprowadzenie 
szeregu badań poszczególnych elementów. Badania makro jak i 
mikroskopowe pozwolą wykluczyć uszkodzone elementy z dalszego 
użytkowania oraz wyeliminować ich wpływ na niepoprawna prace 
wtryskiwacza (rys. 1). 

 
Rys. 1.  Iglica rozpylacza otworkowego: 1 – powierzchnia zużycia, 
2 – zatarcie [1] 

 
Głównym założeniem pracy było przeprowadzenie badań 

wstępnych, których celem jest określenie współczynnika tarcia w 
chwili zatarcia. Informacje o parametrach eksploatacyjnych pozwolą 
na przygotowanie planu doświadczeń, tj. poliselekcyjnego planu 
eksperymentu wg Hartleya. Plan eksperymentu pozwoli na określe-
nie wpływu trzech najważniejszych parametrów eksploatacyjnych na 
wybrane właściwości tribologiczne (zużycie, współczynnik tarcia). 
Dodatkowo przeprowadzono badania metalograficzne w celu okre-
ślenia mechanizmu zużywania. 
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Rys. 2. Części składowe wtryskiwacza elektromagnetycznego 
Bosch [1] 

 
Do badań wykorzystano materiały pracujące w skojarzeniu igli-

ca-rozpylacz wtryskiwacza elektromagnetycznego układu zasilania 
typu Common Rail. Materiał na iglice stanowiła stal szybkotnąca HS 
6-5-2, natomiast na rozpylacz stal łożyskowa 100Cr6. Schemat 
węzła tribologicznego przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Skojarzenie roller-block: a) schemat, b) widok ogólny; 
1- próbka, 2 - przeciwpróbka, F - siła docisku 
 

Badaniom poddano próbki wykonane jako fragmenty przeciętej 
iglicy (połówki) bez powłoki jak i z naniesioną powłoką DLC (Dia-
mond Like Carbon). Próbka została przecięta za pomocą elek-
trodrążarki i unieruchomiona w taki sposób, aby uniemożliwić ruch 
obrotowy podczas przeprowadzania badań tribologicznych (rys. 3). 
Jako przeciwpróbkę zastosowano stal łożyskową 100Cr6 wykonaną 
w formie rolki. Badania przeprowadzono w styku suchym jak i mo-
krym (w obecności oleju napędowego). 

Strukturę stali szybkotnącej przedstawiono na rysunku 4. 
 

 
Rys. 4.  Mikrostruktura stali szybkotnącej z naniesioną powłoką 
DLC: 1 - powłoka (ok. 2 μm), pow. x200, traw. Nital 

Badania tribologiczne przeprowadzono w styku suchym na sta-
nowisku T-05 pracującym w układzie rolka-klocek (pólwalec) w 
skojarzeniu ślizgowym, aby uzyskać możliwość porównania dwóch 
skojarzeń bez i z naniesioną powłoką DLC. Zastosowano obciąże-
nie, tj. 100 N oraz prędkość 500 obr/min. Pozwoliło to określić przy-
datność badanego węzła w ciężkich warunkach eksploatacji. Urzą-
dzenie posiada możliwość odczytu i rejestracji siły tarcia oraz komo-
rę z medium smarnym (rys. 5). 

 

Rys. 5. Widok stanowiska do badań 
 
Powłoki DLC otrzymuje się metodą chemicznego osadzania z 

fazy gazowej wspomagane plazmą – PACVD. Proces PACVD jest 
procesem CVD wspomaganym plazmą wyładowania jarzeniowego. 
Dzięki niemu można wytwarzać twarde warstwy powierzchniowe lub 
warstwy o innych pożądanych właściwościach. W procesie tym 
warstwa węglowa jest osadzana przez adsorpcję wolnych rodników 
węglowodoru do powierzchni podłoża środowiska i tworzenie wią-
zań chemicznych pomiędzy innymi atomami na powierzchni. Tech-
nika PACVD korzysta z zalet CVD, m.in. równomiernego osadzania 
warstw na różnych materiałach z równoczesną eliminacją najwięk-
szego mankamentu, jakim jest wysoka temperatura towarzysząca 
technikom CVD. W procesach PACVD wzbudzenie plazmy wywo-
ływane jest przez wyładowanie jarzeniowe prądu stałego, częstotli-
wości radiowej, niskiej częstotliwości. Na rysunku 6 zostały przed-
stawione reakcje towarzyszące procesowi chemicznego osadzania 
z fazy gazowej wspomaganego plazmą [2]. 

 

 
Rys. 6  Schemat przedstawiający reakcje występujące w procesie 
PACVD [2] 

1. BADANIA WŁASNE  

1.1. Badania tribologiczne  

Wyniki badań tribologicznych przedstawiono na rysunku 7, 8 
ukazującym siłę tarcia (współczynnik tarcia) w funkcji czasu badań 
dla styku suchego. 
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Rys. 7.  Wykresy współczynnika tarcia w funkcji czasu badania dla 
n=100 obr/min: a) bez DLC, b) z powłoką DLC 
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Rys. 8.  Wykresy współczynnika tarcia w funkcji czasu badania dla 
n=500 obr/min: a) bez DLC, b) z powłoką DLC 
 

Moment zatarcia próbki bez powłoki DLC przy większej pręd-
kości nastąpił szybciej i w miarę wzrostu prędkości wydłużył się 
nieznacznie. Podyktowane to jest tworzeniem się na powierzchni 
tarcia tlenków oraz wzrostem temperatury w miejscu styku. Dla 
próbki bez powłoki DLC czasy potrzebne na wystąpienie w skoja-
rzeniu zatarcia nie różnią się znacząco. Dla próbki z naniesioną 
powłoką przy wyższej prędkości zatarcie nastąpiło ponad dziesię-
ciokrotnie wcześniej ze względu na oddziaływania dynamiczne 
(drgania), które prowadzą do wzrostu pęknięć kruchej powłoki DLC i 
odsłonięcia materiału rodzimego (rys. 7, 8). 

Wyniki badań przedstawione na rysunkach 6 i 7 zostały otrzy-
mane w wyniku badań w styku suchym. Miało to na celu przedsta-
wienie znaczących różnic przy analizie stanu zużycia powierzchni 
tarcia bez i z powłoką DLC.  

W celu odzwierciedlenia warunków eksploatacji, które mają 
miejsce w obiekcie rzeczywistym posłużono się badaniami w skoja-
rzeniu ślizgowym w układzie rolka-klocek w obecności środka 
smarnego, tj. oleju napędowego. 
Plan badań został przedstawiony na rysunku 9. 
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Rys. 9. Plan badań 
 
Badaniom tribologicznym w styku mokrym (w obecności oleju 

napędowego) poddano iglice z wtryskiwaczy jako próbki wykonane 
w formie półwalców, a wyniki przedstawiono na rysunku 10. 
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Rys. 10.  Zależność współczynnika tarcia do czasu badań dla skoja-
rzenia: bez powłoki DLC, b) z eksperymentalną powłoką DLC, c) z 
oryginalną powłoką DLC 
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Momenty zatarcia zostały zaobserwowane i ujęte w postaci ta-
beli 1. 
 

Tab. 1. Zestawienie wyników badań tribologicznych  

Rodzaj po-
wierzchni 

Trwałość, określona jako 
czas do momentu zatarcia 

Współczynnik tarcia, μ 

Bez DLC ok. 1000 s 0,048 

Eksperymentalna 
powłoka DLC 

ok. 3000 s 0,071 

Oryginalna 
powłoka DLC 

ok. 5000 s 0,070 

 
Oryginalna powłoka DLC posiada najlepsze właściwości prze-

ciwzużyciowe jednakże niemożliwe jest jej odtworzenie w metodach 
regeneracji części maszyn ze względu na tajemnice handlową i 
barierę technologiczną. Eksperymentalna powłoka DLC posiada 
kilkukrotnie większą trwałość niż element bez powłoki, co stanowi 
bardzo obiecujący materiał. 

1.2. Badania metalograficzne  

Badania metalograficzne wykonano na mikroskopie świetlnym 
firmy Olympus CK-40. Powierzchnie tarcia przedstawiono na rysun-
ku 11 i 12.  

 

 

 

 
Rys. 11. Powierzchnia śladu wytarcia po współpracy w skojarzeniu 
ślizgowym w układzie rolka-klocek w obecności oleju napędowego: 
a) bez DLC, b) z eksperymentalną powłoką DLC, c) z oryginalną 
powłoką DLC, pow. x100 

Badania porównawcze przeprowadzono także w styku suchym 
w celu określenia przydatności powłoki DLC do ekstremalnych 
warunków eksploatacji (rys. 12, 13). 
 

 

 
Rys. 12.  Powierzchnia tarcia skojarzenia ślizgowego w układzie 
rolka-walec dla prędkości 100 obr/min w styku suchym: a) bez 
powłoki DLC, b) z eksperymentalną powłoką DLC, pow. x100 
 

 

 
Rys. 13. Powierzchnia tarcia skojarzenia ślizgowego w układzie 
rolka-walec dla prędkości 500 obr/min w styku suchym:  
a) bez powłoki DLC, b) z eksperymentalną powłoką DLC, pow. x100 
 

Na powierzchni śladów wytarcia w rozpatrywanych węzłach 
tarcia, zaobserwowano dominujący mechanizm zużywania w formie 
zużycia ściernego z elementami adhezyjnych szczepień. Przyczyną 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

a) 

b) 
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wykruszeń może być powłoka DLC, która po uszkodzeniu (pęknię-
ciu) może powodować rysowanie powierzchni i wbijanie się w mięk-
ką warstwę wierzchnią fragmentów twardej powłoki. Na wszystkich 
powierzchniach zaobserwowano zużycie ścierne z licznymi pasma-
mi mikroskrawania, natomiast wzrost prędkości spowodował poja-
wienie się zjawiska sczepiania I rodzaju i wyrywania nierówności 
powierzchni, charakterystycznego dla zużycia adhezyjnego (rys. 12 
b). Moment zatarcia próbki bez powłoki DLC przy większej prędko-
ści nastąpił szybciej i w miarę wzrostu prędkości wydłużył się nie-
znacznie. Podyktowane to jest tworzeniem się na powierzchni tarcia 
tlenków oraz wzrostem temperatury w miejscu styku. Dla próbki bez 
powłoki DLC czasy potrzebne na wystąpienie w skojarzeniu zatarcia 
nie różnią się znacząco. Dla próbki z naniesioną powłoką przy 
wyższej prędkości zatarcie nastąpiło ponad dziesięciokrotnie wcze-
śniej ze względu na oddziaływania dynamiczne (drgania), które 
prowadzą do wzrostu pęknięć kruchej powłoki DLC i odsłonięcia 
materiału rodzimego (rys. 13). 
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Rys. 14.  Wyniki ilościowej analizy metalograficznej wybranych cech 
geometrycznych śladu zużycia: a) pole powierzchni, b) maksymalna 
średnica, c) minimalna średnica 
 

W programie do ilościowej analizy metalograficznej (Met-Ilo) 
wyznaczono wybrane cechy geometryczne śladu zużycia (rys. 14). 

Przeprowadzono także ilościowe badania metalograficzne, któ-
re pozwoliły na określenie intensywności zużywania. Na podstawie 
przeprowadzonej ilościowej analizy obrazu stwierdzono, że naj-
mniejszy wymiar śladu zużycia posiada próbka z oryginalną powło-
ką DLC. Świadczy to o najmniejszej intensywności zużywania, co 
bezpośrednio przekłada się to na największą trwałość badanego 
węzła tarcia. 

PODSUMOWANIE 

Badania porównawcze stanowią wstęp do badań zasadni-
czych, które zostaną przeprowadzone zgodnie z planem ekspery-
mentu. Określenie wpływu prędkości na moment zatarcia oraz na 
mechanizm zużywania stali szybkotnącej w skojarzeniu ślizgowym 
stanowi ważne źródło informacji. Zaobserwowano, że przekroczenie 
naprężeń dopuszczalnych niszczy powłokę DLC i odsłania materiał 
rodzimy. Po tym etapie współczynnik tarcia jest niemal identyczny. 
Czas potrzebny jest uzależniony od prędkości współpracujących 
elementów. 
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Wpływ naniesienia powłoki DLC na trwałość wybranego  
elementu układu wtryskowego typu Common Rail  

w silniku o zapłonie samoczynnym  

Paper presents the results of the study of the precision 

steam wear of the needle and the nozzle forming an integral 

part of the electromagnetic injector in the common rail feed 

system of the compression ignition engine. T-05 tribotester 

tests were used to evaluate the tribological properties of the 

roller-block system. The most important operational parame-

ters have been identified, necessary to reflect the actual op-

erating conditions. Based on the above. The guideline was a 

preliminary study to determine the main wear mechanisms 

and the moment of seizure, which allowed us to predict the 

durability of the examined friction node. The actual materials 

used in contact, ie high-speed tool steel (HS 6-5-2) and tool 

steel 100Cr6, were used for the study. In order to validate the 

obtained results, the results obtained at the tribological site 

should compared with the results obtained on the actual site. 
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