
eksploatacja i testy

AUTOBUSY 5 /2014 33

Wpływ zanieczyszczeń paliwa na zużycie 
wybranych elementów układu Common Rail
Karol F. Abramek, Tomasz Osipowicz, Wawrzyniec Gołębiewski, Sebastian Kowalek

Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu jakości paliwa na zużycie wybranych elementów układu Common Rail. Obiektem 
badań był silnik Fiat 1,3 Multijet z elektromagnetycznymi wtryskiwaczami o numerze katalogowym 0 445 110 083. Silnik pracował na 
zanieczyszczonym paliwie złej jakości. W celu oceny stanu technicznego wtryskiwaczy zdemontowano, zweryfi kowano i wykonano testy 
wtryskiwaczy paliwa na urządzeniu fi rmy Bosch EPS 200 A. Badania pokazały, że jakość paliwa ma istotny wpływ na stan wtryskiwaczy.

Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, wtryskiwacz paliwa, zużycie, paliwo, erozja, para precyzyjna, układ Common Rail.

Wstęp
Obecnie układy zasilania w paliwo typu 
Common Rail (CR) stały się najpopularniej-
szym systemem stosowanym w silnikach 
o zapłonie samoczynnym (ZS). Ze wzglę-
du na wielofazowy i precyzyjny wtrysk 
paliwa wyparły one inne rozwiązania jak 
np. systemy zasilane pompowtryskiwa-
czami. System ten pozwala na uzyskanie 
bardzo dobrych parametrów technicz-
nych silnika przy niskim jednostkowym 
zużyciu paliwa i toksyczności spalin. Po-
prawne działanie całego układu CR zależy 
od czystości i odpowiedniej jakości oleju 
napędowego. Wtryskiwacz paliwa znajdu-
je się w komorze spalania i narażony jest 
na wysokie temperatury oraz ciśnienia. 
Odpowiedzialny jest za prawidłowe rozpy-
lenie i rozprowadzenia paliwa w komorze 
spalania silnika ZS [1, 3]. Ciśnienia wtrysku 
paliwa we współczesnych silnikach wyso-
koprężnych sięgają do 200 MPa [2]. Pręd-
kość przepływu cieczy wewnątrz wtryski-
wacza jest ponaddźwiękowa, a elementy 
pary precyzyjnej są ze sobą spasowane 
z dokładnością do 0,02 μm. Sprawia to, 
że wszystkie elementy z których składa 
się wtryskiwacz paliwowy muszą być wy-
konane z bardzo dużą precyzją. Istotny 
wpływ na pracę i niezawodność wtryski-
waczy ma jakość paliwa. Olej napędowy 
jest często zanieczyszczony, a także zawie-
ra wodę. Powoduje to szybkie zużycie się 
elementów układu wtryskowego silnika. 
Najbardziej narażonymi na zużycie podze-
społami wtryskiwaczy elektromagnetycz-
nych są zestaw zaworu wysokiego ciśnie-
nia CR oraz rozpylacz z iglicą. W wyniku 
eksploatacji silnika na złej jakości paliwie 
dochodzi również do zmiany wielkości da-
wek wtrysku oraz powrotnych. Powoduje 
to wadliwą pracę silnika, przyśpieszone 

zużywanie się jego podzespołów oraz po-
gorszenie się parametrów roboczych i eko-
logicznych [4]. Oferowane paliwa na rynku 
są różnej jakości, ale można uniknąć awarii 
silnika poprzez regularną wymianę fi ltra 
paliwa oraz okresowe czyszczenie całego 
układu wtryskowego. Proces ten nie jest 
bardzo kosztowny, a może uchronić silnik 
przed bardzo poważną usterką wtryskiwa-
czy paliwa i pompy wysokiego ciśnienia.

W artykule przedstawiono w jaki spo-
sób zanieczyszczony olej napędowy wpły-
wa na stan techniczny elektromagnetycz-
nych wtryskiwaczy paliwa.

1. Wtryskiwacze paliwowe stosowane 
w silnikach o zapłonie samoczynnym
Wtryskiwacze paliwowe w silnikach o ZS mo-
żemy podzielić na mechaniczne oraz elektro-
hydrauliczne (rys. 1). Wtryskiwacze mecha-

niczne stosowane w silnikach ZS z komorami 
wstępnymi to czopikowe, natomiast z bez-
pośrednim wtryskiem paliwa mechaniczne 
jednosprężynkowe oraz dwusprężynkowe. 

W systemie CR stosowane są wtryski-
wacze elektrohydrauliczne: elektroma-
gnetyczne i piezoelektryczne. Na rys. 2 
przedstawiono rodzaje wtryskiwaczy pro-
dukowane przez czołowych producentów 
systemów Common Rail.

2. Opis stanowiska badawczego
Badania laboratoryjne zostały przepro-
wadzone w specjalistycznym laborato-
rium regeneracji układów wtryskowych 
silników o zapłonie samoczynnym. Pod-
czas badań wykorzystano narzędzia do 
demontażu i montażu wtryskiwaczy pa-
liwowych, stół probierczy EPS 200A oraz 
urządzenie do pomiaru poprawnej pracy 

Wtryskiwacze mechaniczne Wtryskiwacze elektrohydrauliczne 

Wtryskiwacze paliwowe silnika ZS 

Po redni wtrysk paliwa: 

• czopikowe. 

Bezpo redni wtrysk paliwa: 

• jednospr ynkowe, 
• dwuspr ynkowe. 

Bezpo redni wtrysk paliwa: 

• elektromagnetyczne, 
• piezoelektryczne. 

Rys. 1. Podział wtryskiwaczy paliwowych silnika z zapłonem samoczynnym
Źródło: Opracowanie własne.
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zaworu CR. Na rys. 3 przedstawiono stół 
probierczy Bosch EPS 200A służący do 
testowania wtryskiwaczy CR oraz urzą-
dzenie do diagnozowania zaworu CR we 
wtryskiwaczach elektromagnetycznych 
fi rmy Bosch.

Badania na hamowni silnikowej zostały 
przeprowadzone na silniku Fiat 1,3   Mul-
tiJet, który był zasilany zabrudzonym 
olejem napędowym (rys. 4), występowa-
nie złogów, zanieczyszczeń, kurzu, bru-
du oraz opiłków metalowych o wielkości 
10  μm. Silnik pracował przy średnim ob-
ciążeniu i przy prędkości obrotowej wału 
korbowego n = 2000 obr/min przez okres 
350 godzin. Obiektem badań były elektro-
magnetyczne wtryskiwacze Common Rail 
fi rmy Bosch. Są to wtryskiwacze pierwszej 
generacji pracujące przy maksymalnym 
ciśnieniu wtrysku 135 MPa (o numerze ka-
talogowym 0 445 110 083).

3. Badania doświadczalne 
elektromagnetycznych wtryskiwaczy 
Common Rail
Po demontażu wtryskiwaczy z silnika 
przeprowadzono ich identyfi kację, która 
polegała na odczytaniu numerów pro-
ducenta (górna część obudowy) i wpro-
wadzeniu do pamięci próbnika EPS 200. 
Wymaga się również ręcznego wpisania 
zadanych parametrów, które w przypad-
ku konstrukcji fi rmy Bosch wczytywane są 
automatycznie.

Proces badawczy składał się z kilku 
etapów: 

  Leak test – test szczelności. Przy tym 
teście badana jest również dawka 
powrotna. 

  Dawka VL – test dawki wtrysku i powrot-
nej przy pełnym obciążeniu. 

  Dawka EM – test dawki wtrysku przy 
średnim obciążeniu.

  Dawka LL – test dawki wtrysku biegu 
jałowego.

  Dawka VE – test dawki wtrysku 
pilotażowej.
Zasadniczym warunkiem przeprowa-

dzenia badania było umycie wtryskiwaczy 
w myjkach ultradźwiękowych. Następnie 
przeprowadzono ich suszenie i dokładne 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Przed zamontowaniem wtryskiwaczy na 
urządzeniu EPS 200A dokonano podstawo-
wych pomiarów elektrycznych miernikiem 
MIC-40700 LCR, tzn. kontrolę oporności ce-
wek i ich zwarcie do masy. Nie stwierdzono 
jakichkolwiek nieprawidłowości. Płukanie 
termochemiczne wnętrza każdego wtryski-

Producenci wtryskiwaczy Common Rail 

Bosch: 

• elektromagnetyczne, 
• piezoelektryczne. 

Denso: 

• elektromagnetyczne, 
• piezoelektryczne. 

Siemens: 

• piezoelektryczne. 

Delphi: 

• elektromagnetyczne, 
• piezoelektryczne. 

Rys. 2. Rodzaje wtryskiwaczy produkowane przez producentów układów Common Rail
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3. Testy elektromagnetycznego wtryskiwacza CR a) test na urządzeniu Bosch EPS 200A, 
b) diagnozowanie zaworu CR we wtryskiwaczu Bosch

a)

b)
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wacza odbywało się bezpośrednio na prób-
niku testowym. Wstępne wyniki wykazały, 
że do wymiany kwalifi kowały się uszko-
dzone zawory sterujące, czego efektem 
były duże przelewy na powrocie paliwa. 
Ponadto we wszystkich rozpatrywanych 
przypadkach przeprowadzono regulację 
dawek wtrysku. Wszystkie części poddane 
zostały ocenie organoleptycznej. We wtry-
skiwaczach elektromagnetycznych szcze-
gólną uwagę należy poświęcić elementom 
wykonawczym, a w szczególności zużyciu 
powierzchni prowadzącej zaworu sterują-
cego. Najczęściej jest ono spowodowane 
zanieczyszczeniami w oleju napędowym 
(np. ciałami obcymi, głównie opiłkami po-
chodzącymi z pompy wysokiego ciśnienia). 
Istotne znaczenie mają również właściwo-
ści fi zykochemiczne paliwa (lepkość, gę-
stość, smarność) oraz jego skład chemiczny 

(zawartość siarki, wody). W badaniu zawo-
rów sterujących należy sprawdzić, czy wy-
padają one z korpusu pod wpływem działa-
nia siły grawitacyjnej. W żadnym przypadku 
warunek ten nie został spełniony. Ponadto 
zauważono wyraźne ślady korozji, które 
zostały potwierdzone przy badaniu na mi-
kroskopie laboratoryjnym FL150/70 (rys. 5).

Na rys. 6 przedstawiono wielkości da-
wek wtrysku dla wtryskiwacza sprawnego 
i zużytego.

Na rys. 7 przedstawiono wielkości da-
wek powrotnych zużytego oraz sprawne-
go wtryskiwacza.

Wymiana zaworu sterującego i jego 
korpusu nie nastręcza trudności, gdyż są 
to elementy najczęściej ulegające awa-
rii, pomimo wyjątkowo rygorystycznych 
obostrzeń materiałowych i konstrukcyj-
nych. Znacznie gorzej przedstawia się 

sytuacja, gdy uszkodzeniu ulegnie inna 
część. Przykładowo producent Delphi nie 
oferuje możliwości zakupu cewki elektro-
magnetycznej, dla której typową usterką 
bywa korozja i ubytki materiału ma skutek 
wody dostającej się przez uszczelnienia 
(o-ringi). Analogiczny problem stanowi 
wymiana korpusu głównego, gdy przy 
niewłaściwym montażu lub demontażu 
dojdzie do jego pęknięcia. W badanych 
konstrukcjach takich usterek nie stwier-
dzono. Po przeprowadzonych badaniach 
wtryskiwaczy dokonano regulacji dawek 
pełnego obciążenia, która polegała na za-
stąpieniu istniejących kołków dłuższymi. 
Pomiarów dokonywano przy wykorzysta-
niu mikrometru cyfrowego  IP54. Podczas 
procesu montażu zaleca się przesmaro-
wanie uszczelnienia cewki elektromagne-
su olejem wazelinowym. Przed złożeniem 
wtryskiwacza warto również zastosować 
specjalny klej do gwintów, który pełnić 
będzie dodatkowo funkcję uszczelniającą. 
Proces dokręcania nakrętki odbywa się 
na stanowisku wyposażonym w imadło, 
a czynność należy wykonywać kluczem 
dynamometrycznym: zadany moment 
45 Nm, ustawienie kątomierza na 180°.

W tabeli 1 przedstawiono wielkości da-
wek wtrysku oraz powrotnych dla spraw-
nego wtryskiwacza.

Podsumowanie
Olej napędowy wtryskiwany do komory 
roboczej silnika zawiera wiele zanieczysz-
czeń np. opiłki metalowe pochodzące 
z pompy wysokiego ciśnienia, zemulgo-
waną wodę, także wolną wodę, zanie-
czyszczenia pochodzące ze zbiornika 
paliwa, rdzę, substancje organiczne, mie-
szaniny włókien oraz składniki mineralne 

Rys. 4. Ogólny widok zabrudzonego oleju napędowego stosowanego 
do badań

Rys. 5. Ślady korozji iglicy wtryskiwacza widoczne pod mikroskopem 
FL150/70
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Rys. 6. Wielkości dawek wtrysku zużytego i sprawnego wtryskiwacza
Źródło: Opracowanie własne.
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(pył, piasek). Zanieczyszczenia te mogą 
występować w paliwie na skutek jego nie-
odpowiedniego przechowywania. W me-
talowych zbiornikach może nastąpić od-
rywanie się kawałków rdzy. 

Wpływ na zanieczyszczenie paliwa 
mają również warunki w jakich eksplo-
atowany jest pojazd (droga utwardzona, 
jazda w terenie, droga nie utwardzona, 
warunki klimatyczne). Wysokie zagroże-

nie uszkodzenia układu wtryskowego 
Common Rail może nastąpić w przypadku 
przedostania się twardego ciała obcego 
do elementów par precyzyjnych wtry-
skiwaczy elektromagnetycznych. Sub-
stancje organiczne powodują starzenie 
się lub tworzenie parafi ny w oleju napę-
dowym. Szczególnie jest to intensywne 
w okresie zimowym, czego efektem jest 
zazwyczaj szybkie zatkanie fi ltrów paliwa.
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Tab. 1. Wielkości dawek wtrysku i powrotnych sprawnego wtryskiwacza

Pomiar
Okres 

załączania (μs)
Ciśnienie 

(MPa)
Czas

pomiaru (s)

Dawka wtrysku Dawka powrotna

Wartość zadana mm3/H Wartość zadana mm3/H

Leak test - 140 200 - 35±35

VL 1000 135 90 53,7±4 42±24

EM 500 80 90 19,3±2,5 -

LL 600 25 90 4,4±1,4 -

VE 160 80 90 2±1,3 -

Rys. 7. Wielkości dawek powrotnych zużytego i sprawnego wtryskiwacza
Źródło: Opracowanie własne.
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Pollusion fuel impact on the wear of selected elements of the Common Rail system

The goal of the study was to evaluate the eff ects of the fuel quality on the wear of selected elements of the Common Rail system. The object 
of the study was the Fiat 1.3l Multijet engine with electromagnetic injection valves, with catalogue number 0 445 110 083. To operate the 
engine, low quality contaminated fuel was used. In order to assess the condition of the injection valves, they were taken apart and tested us-
ing the Bosch EPS 200A system. The study demonstrated that the fuel quality has a signifi cant impact on the condition of the injection valves.

Keywords: diesel engine, fuel injector, wear, fuel, erosion, Common Rail system.


