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Wstęp
Od wielu lat na rynku motoryzacyj-

nym upowszechniły się układy typu 
Common Rail, wypierając konwen-
cjonalne systemy wtryskowe silni-
ków o zapłonie samoczynnym (ZS). 
Ich wprowadzenie i rozwój pozwoliły 
na sprostanie bardzo wygórowanym 
wymaganiom norm toksyczności 
spalin oraz poziomu hałasu. Ponad-
to omawiane jednostki napędowe 
cechują się dobrymi parametrami 
dynamicznymi równomierną pracą, 
niskim zużyciem paliwa i wysoką 
sprawnością ogólną [1, 3, 4, 7, 8, 
9]. Obecnie wykorzystuje się dwa 
rodzaje wtryskiwaczy: uruchamiane 
zaworem z cewką elektromagne-
tyczną lub działające dzięki zasto-
sowaniu stosu kryształów i zjawisku 
odwrotnemu piezoelektryczności 
[1, 5]. Pomimo, iż pierwsze z nich 
są znacznie mniej zaawansowane 
technicznie i nie mają tak szybkie-
go elementu wykonawczego, nadal 
występują w przeważającej liczbie 
układów wtryskowych Common 
Rail. Największy udział w rynku mo-
toryzacyjnym stanowią konstrukcje 
fi rmy Bosch, w głównej mierze dzię-
ki pełnemu asortymentowi części 
zamiennych i udostępnionym pro-
cedurom naprawczym. W przypad-
ku innych producentów regeneracja 
jest niemożliwa lub nastręcza wyjąt-
kowo dużo problemów. Przykładem 
są wtryskiwacze elektromagnetycz-
ne Delphi, których weryfi kacja, na-
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prawa i montaż stanowiła zasadni-
czy cel badań.

1. Zakres i metodyka
Obiekt badawczy stanowił samo-

chód Mercedes-Benz E Klasa 2.2 
CDI (z ang. Common Rail Direct 
Injection), z którego silnika typu 
OM 646 wymontowano wtryskiwa-
cze. Były one testowane na stano-
wiskach laboratoryjnych VASCO 
Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie, 
współpracującą z Katedrą Eksplo-
atacji Pojazdów Samochodowych 

Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego w Szczeci-
nie. W procesie wykorzystano m.in.: 
próbnik EPS 200 Bosch, mikroskop 
laboratoryjny FL150/70, miernik 
MIC-40700, mikrometr IP54, myjki 
ultradźwiękowe (Carbon Tech Ultra-
sonic Bath S15/C2, Elma Elmasonic 
S 10 H), imadła i zestawy do mon-
tażu oraz demontażu wtryskiwa-
czy, klucze dynamometryczne. Na 
rysunku 1 przedstawiono założoną 
metodykę oraz zakres prowadzo-
nych prac. 
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Rys. 1. Poszczególne etapy obsługi wtryskiwaczy elektromagnetycz-
nych Delphi
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2. Wyniki badań
2.1. Etap 1

Po demontażu wtryskiwaczy z sil-
nika przeprowadzono identyfi kację, 
która polegała na odczytaniu nu-
merów producenta z górnej części 
obudowy i wprowadzeniu ich do 
pamięci próbnika EPS 200. Wyma-
ga się również ręcznego wpisania 
zadanych parametrów, które w przy-
padku konstrukcji fi rmy Bosch wczy-
tywane są automatycznie. 

Zasadniczym warunkiem prze-
prowadzenia badania było umycie 
wtryskiwaczy w myjkach ultradźwię-
kowych przez ok. 10 min. Nie na-
leży wydłużać czasu tego procesu, 
gdyż istnieje możliwość odklejenia 
paska z kodem identyfi kacyjnym. 
Stąd w przypadku bardzo silnego 
zabrudzenia warto dokonać wcze-
śniejszego demontażu wtryskiwaczy 
oraz przeprowadzić mycie zasadni-

cze, które wyszczególniono dopiero 
w drugim etapie. Dzięki temu za-
pobiega się zanieczyszczeniu ole-
ju probierczego oraz konieczności 
jego wcześniejszej wymiany.

Przed zamontowaniem wtryskiwa-
czy na urządzeniu EPS 200 dokona-
no podstawowych pomiarów elek-
trycznych miernikiem MIC-40700 
LCR, tzn. kontrolę oporności cewek 
i ich zwarcie do masy. Przykłady ta-
kiego badania można znaleźć w lite-
raturze tematu [1, 2]. Nie stwierdzo-
no jakichkolwiek nieprawidłowości. 

Płukanie termochemiczne wnę-
trza każdego wtryskiwacza odby-
wało się bezpośrednio na próbniku 
testowym. Natomiast proces kontroli 
wstępnej obejmował następujące 
pomiary:

 ● test szczelności (z niem. Leak 
Test),

 ● pomiar dawki pełnego obciążenia 
VL (z niem. Voll Last),

 ● pomiar dawki biegu jałowego LL 
(z niem. Leer Lauf). 
Wyniki przedstawione w tabeli 1 

wskazują, że do wymiany kwalifi ko-
wały się uszkodzone zawory sterują-
ce, czego efektem były duże przelewy 
na powrocie paliwa. W tym aspekcie 
najgorzej wypadł wtryskiwacz numer 
IV, który dodatkowo zauważalnie 
podciekał w próbie szczelności. Po-
nadto we wszystkich rozpatrywanych 
przypadkach przeprowadzono regu-
lację dawek wtrysku.

2.2. Etap 2
Po demontażu poszczególne czę-

ści wtryskiwaczy myto w myjkach 
ultradźwiękowych przez pół godzi-
ny, przy czym obudowy wyjęto po 
okresie 10 min (powód wymieniono 
w punkcie 3.1). Następnie przepro-
wadzono ich suszenie i dokładne 
przedmuchanie sprężonym powie-
trzem. Budowę wtryskiwacza po roz-
łożeniu przedstawiono na rysunku 2.

Wszystkie części poddane zostały 
ocenie wzrokowej (tzw. metoda or-
ganoleptyczna). We wtryskiwaczach 
Delphi szczególną uwagę należy 
poświęcić elementom wykonaw-
czym, a w szczególności zużyciu 
powierzchni prowadzącej zaworu 
sterującego. Najczęściej jest ono 
spowodowane zanieczyszczeniami 
w oleju napędowym lub ciałami ob-
cymi, głównie opiłkami pochodzą-
cymi z pompy wysokiego ciśnienia. 
Istotne znaczenie mają również 
właściwości fi zykochemiczne pa-
liwa (lepkość, gęstość, smarność) 
oraz jego skład chemiczny (zawar-
tość siarki, wody) [1, 2]. W badaniu 
zaworów sterujących należy spraw-
dzić, czy wypadają one z korpusu 
pod wpływem działania siły gra-
witacyjnej. W żadnym przypadku 
warunek ten nie został spełniony. 
Ponadto zauważono wyraźne ślady 

Tab. 1. Uszkodzenia ogólne elementów badanych wtryskiwaczy
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I II III IV I II III IV
Test 
szczelności 0 140 120 – – – – – 5±5 9,15 10,04 9,83 12,06

VL 850 140 90 50±6 60,77 60,02 60,06 60,33 25±10 34,05 33,07 36,01 39,07
LL 600 25 40 5±4 6,67 6,37 6,78 6,60 – – – – –

 
Rys. 2. Wtryskiwacz Delphi: a) cewka, b) rozpylacz, c) sprężyna za-
woru, d) zawór sterujący, e) igła, f) sprężyna igły, g) kołek, h) korpus 
zaworu, i) korpus sprężyny, j) obudowa - korpus główny, k) nakrętka 
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korozji, które zostały potwierdzone 
przy badaniu na mikroskopie labora-
toryjnym FL150/70 (rysunek 3). 

Wymiana zaworu sterującego 
i jego korpusu nie nastręcza trud-
ności, gdyż są to elementy najczę-
ściej ulegające awarii, pomimo wy-
jątkowo rygorystycznych obostrzeń 
materiałowych i konstrukcyjnych 
[6]. Znacznie gorzej przedstawia się 
sytuacja, gdy uszkodzeniu ulegnie 
inna część. Przykładowo producent 
nie oferuje możliwości zakupu cewki 
elektromagnetycznej, dla której typo-
wą usterką bywa korozja i ubytki ma-
teriału ma skutek wody dostającej się 
przez uszczelnienia (o-ringi). Ana-
logiczny problem stanowi wymiana 
korpusu głównego, gdy przy niewła-
ściwym montażu lub demontażu doj-
dzie do jego pęknięcia. W badanych 
konstrukcjach takich usterek nie 
stwierdzono. Przeprowadzono jed-
nak regulację dawek pełnego obcią-
żenia, która polegała na zastąpieniu 
istniejących kołków dłuższymi. Po-
miarów dokonywano przy wykorzy-
staniu mikrometru cyfrowego IP54. 
Dodatkowo w konstrukcji numer IV 
wymieniono parę precyzyjną: igłę 
i rozpylacz (rys. 4).

Podczas procesu montażu zaleca 
się przesmarowanie uszczelnienia 
cewki elektromagnesu olejem wa-

zelinowym. Przed złożeniem wtry-
skiwacza warto również zastoso-
wać specjalny klej do gwintów, 
który pełnić będzie dodatkowo funk-
cję uszczelniającą (rysunek 5). Pro-
ces dokręcania nakrętki odbywa się 
na stanowisku wyposażonym w ima-
dło, a czynność należy wykonywać 
kluczem dynamometrycznym: zada-
ny moment 45 Nm, ustawienie kąto-
mierza na 180°.

2.3. Etap 3
Test końcowy na próbniku EPS 200 

przeprowadzono w analogiczny spo-
sób jak kontrolę początkową (wstęp-
ną). Widok ogólny stanowiska ba-
dawczego przedstawiono na rysunku 
6, a uzyskane wyniki zestawiono 
w tabeli 2. Na ich podstawie można 
stwierdzić, że regeneracja przynio-
sła zadowalające rezultaty. Skorygo-
wane zostały bowiem dawki wtrysku 
i powrotne, a każdy wtryskiwacz prze-
szedł poprawnie test szczelności. 
Samochód Mercedes-Benz E Klasa 
został pozytywnie oceniony w trakcie 
jazdy próbnej, a jego jednostka napę-
dowa pracowała równomiernie.

Podsumowanie
Zasadniczy problemem regenera-

cji wtryskiwaczy elektromagnetycz-
nych Delphi polega na ograniczo-
nym dostępie do części zamiennych. 
Większość z nich musi być sprowa-

Rys. 3. Ślady korozji na zaworze sterującym: a) gniazdo, b) stopka

Rys. 4. Ślady zużycia pary precyzyjnej: a) rysy wzdłużne na igle, b) wżery 
na rozpylaczu

Rys. 6. Testowanie wtryskiwacza Delphi na EPS 200

Rys. 5. Położenie kleju na gwint pod 
nakrętkę
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dzana z krajów Unii Europejskiej, co 
zwiększa koszty zakupu i znacznie 
wydłuża koszt realizacji (np. igła, 
rozpylacz, kołek, sprężyny). Na ryn-
ku krajowym oferowane są niemal 
wyłącznie zawory sterujące z korpu-
sem, które wymieniane są najczę-
ściej. Z kolei usterka cewki czy kor-
pusu głównego w zasadzie eliminuje 
konstrukcję z dalszej eksploatacji. 
W konsekwencji proces regeneracji 
może być stosunkowo kłopotliwy, ale 
w większości przypadków możliwy 
do przeprowadzenia. Dla porówna-
nia znacznie mniej korzystnie przed-
stawia się sytuacja w przypadku 
produktów Siemens czy Denso, co 
wynika ze świadomie prowadzonej 
polityki tych producentów. 

Regulacja i naprawa badanych 
wtryskiwaczy fi rmy Delphi przebie-
gła pomyślnie, czego rezultatem są 
przytoczone wyniki testów końco-
wych. Autorzy przedstawili założoną 
przez siebie metodykę, której po-
szczególne fazy mogą ulec pewnym 

Tab. 2. Wyniki testu końcowego badanych wtryskiwaczy
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I II III IV I II III IV
Test 
szczelności 0 140 120 – – – – – 5±5 6,12 3,42 1,96 1,78

VL 850 140 90 50±6 52,45 53,04 52,01 53,01 25±10 22,03 20,95 18,98 18,57
LL 600 25 40 5±4 4,18 4,01 4,31 4,22 – – – – –

modyfi kacjom w zależności od po-
trzeb. Na przykład w celu dokonania 
kompleksowej oceny pracy silnika, 
warto w etapie III przeprowadzić po-
miar zadymienia spalin. 
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Issue of verifi cation and repairing Common Rail Diesel Delphi injectors

Abstract
The article describes typical defects of Common Rail electromagnetic Delphi Diesel injectors. In spite of very easy 

construction and a huge usage theirs regeneration is not very easy because of limited possibilities of buying com-
ponents. This is a such company policy. The verifi cation methods has been presented to Mercedes Benz E Class 
vehicle with 2,2 CDI engine.

Key words: injectors, verifi cation, repairing, Common Rail Delphi.
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