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Optimize the testing process common rail fuel injectors 
 

This paper presents a method to optimize the testing common rail injectors. Standard tests injector includes 

several operating points. These measurements are sometimes insufficient, since the injectors particularly after 

repair work in certain areas can be operated in an incorrect manner. The precise adjustment of injectors re-

quires a dose measurements at multiple points fuel injector working and leads to a significant prolongation of 

the test. Optimize the testing process allows with a slight increase in the number of measurements in relation to 

the standard tests and taking into account the assumed by the manufacturer of the deviation from the reference 

value and the deviation trends for accurate verification of the correct operation of the injectors. The measure-

ments were made on the testing bench of pumps and injectors CSM "Autoelektronika Kędzia". 
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Optymalizacja procesu testowania wtryskiwaczy paliwa common rail 
 

W artykule przedstawiono optymalizację metody pozwalającej na testowanie wtryskiwaczy common rail. 

Standardowe testy wtryskiwacza obejmują kilka punktów pracy. Pomiary te są czasami niewystarczające, po-

nieważ wtryskiwacze szczególnie po naprawie w pewnych obszarach pracy mogą pracować w nieprawidłowy 

sposób. Z kolei dokładne testowanie wtryskiwaczy wymaga przeprowadzenia pomiarów dawek paliwa w wielu 

punktach pracy wtryskiwacza i prowadzi do znacznego wydłużenia czasu testu. Optymalizacja procesu testowa-

nia pozwala przy  nieznacznym zwiększeniu ilości pomiarów w odniesieniu do standardowych testów i uwzględ-

nieniu zakładanej przez producenta odchyłki od wartości wzorcowej oraz tendencji zmian tej odchyłki na do-

kładniejszą weryfikację poprawności działania wtryskiwaczy. Pomiary zostały przeprowadzone na Stanowisku 

Testowania Pomp i Wtryskiwaczy firmy CSM “Autoelektronika Kędzia”. 

Słowa kluczowe: diagnostyka, silnik ZS, wtryskiwacz 

 

1. Wstęp 

Rozwój systemów wtryskowych typu Common 

Rail pozwala z jednej strony na ograniczenie szko-

dliwych dla środowiska naturalnego emisji niepo-

żądanych substancji, a z drugiej strony wymusza 

stosowanie nowych technologii w konstrukcjach 

wtryskiwaczy. Poprawność działania wtryskiwaczy 

sprawdza się wykonując testy na specjalnych sta-

nowiskach, którego przykładem jest stanowisko 

testowania pomp i wtryskiwaczy systemów Com-

mon Rail / VE (STPiW-3) firmy CSM „Autoelekr-

tonika Kędzia” (rys. 1). Standardowe testy wtry-

skiwacza wykonuje się w kilku punktach pracy dla 

różnych ciśnień podawanego paliwa i czasów 

otwarcia wtryskiwacza, zgodnie z zaleceniami pro-

ducenta. Pomiary te w wielu przypadkach są nie-

wystarczające np. test wtryskiwacza może zakoń-

czyć się powodzeniem i wykazaniem pełnej spraw-

ności, a po zamontowaniu wtryskiwacza na silniku 

mogą pojawić się obszary nieprawidłowej pracy 

tego silnika. Jeśli w tym przypadku wykonamy peł-

ną charakterystykę wtryskiwacza na stanowisku 

testowania to okaże się, że są obszary ciśnień i cza-

sów w których występuje nieprawidłowe wartości 

dawki paliwa. Bardzo często wyżej opisana sytua-

cja ma miejsce po nieprawidłowym wykonaniu 

naprawy wtryskiwacza – niezgodnie z technologią 

zalecaną przez producenta.  

 
Rys. 1. Stanowisko testowania pomp i wtryskiwaczy 

systemów common rail i TDI. 

2. Cel badania 

     Diagnostyka wtryskiwacza polega na sprawdze-

niu jego działania i oceny dawki paliwa oraz prze-

lewów. Standardowy test wtryskiwacza zalecany 

przez producentów obejmuje kilka punktów pracy. 

Przykład takiego testu przedstawiony jest na rys. 2 

(wtryskiwacz Bosch o numerze 0445110248). Cha-

rakterystyka samego wtryskiwacza obejmująca 56 
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punktów pracy i pokazana jest na rys. 3. W tym 

przypadku wynik testu potwierdzony jest prawi-

dłowym przebiegiem charakterystyki wtryskiwacza. 

Wyniki analogicznego testu dla wtryskiwacza Bo-

sch o numerze 04451101101649 (w poniższy tek-

ście oznaczony jako 1649) przedstawiono na rys. 4. 

 

Rys. 2. Przykładowy wynik testu wtryskiwacza wy-

konanego w kilku punktach pracy 

Rys. 3. Przykładowa pełna charakterystyka wtry-

skiwacza 

 

Pełna charakterystyka tego wtryskiwacza poka-

zana jest na rys. 5. Dokonując analizy tych dwóch 

rysunków można stwierdzić, że wtryskiwacz 1649 

jest sprawny biorąc pod uwagę standardowy test 

(rys. 4) oraz jest niesprawny oceniając go na pod-

stawie pełnej charakterystyki. Na rys. 5 można za-

uważyć, iż linie dla różnych ciśnień przecinają lub 

linie te nie są do siebie równoległe.  

Rys. 4. Wynik testu wtryskiwacza 1649 wykonanego 

w standardowych punktach pracy 

 

Celem niniejszego artykułu jest optymalizacja 

procesu testowania pozwalająca przy  nieznacznym 

zwiększeniu ilości pomiarów w odniesieniu do 

standardowych testów i uwzględnieniu zakładanej 

przez producenta odchyłki od wartości wzorcowej 

oraz analizę nachylenia wybranych odcinków cha-

rakterystyki na dokładniejszą weryfikację popraw-

ności działania wtryskiwaczy. 

 

Rys. 5. Pełna charakterystyka wtryskiwacza 1649  

3. Stanowisko badawcze 

Diagnostyka wtryskiwacza odbywa się na sta-

nowisku testowania pomp i wtryskiwaczy (STPiW-

3) systemów common rail i TDI firmy CSM „Auto-

elektronika Kędzia” [1], przedstawionym na rys. 1. 

Do badań użyto wtryskiwaczy elektromagnetycz-

nych firmy Bosch pracujących w systemie common 

rail.  
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4. Wyniki pomiarów 

 

Na rys. 6 powiększono wybrany fragment cha-

rakterystyki (rys. 5) z zaznaczeniem punktu testu 

standardowego(ciśnienie paliwa 25MPa i czas 

otwarcia wtryskiwacza 600 µs) z przedziałem do-

puszczalnej wartości dawki zgodnie z danymi pro-

ducenta. 

 

Rys. 6. Wybrany fragment charakterystyki wtryski-

wacza 1649 z zaznaczeniem punktu testu standar-

dowego 

 

Punkt ten jest na skraju przedziału dopuszczal-

nej dawki paliwa co spowodowało iż wtryskiwacz 

ten przeszedł test pozytywnie. Dokonując dalszej 

analizy wykresu  rozpatrywane zostaną obszary 

wokół standardowych punktów pracy. Na rys. 7 

przedstawiono analizę trzech punktów dla cienienia 

30 MPa i czasów 400, 500 i 600 µs. Rozpatrywane 

są trzy punkty i wyliczono regresje liniowe dla 

punków, w których czas wynosi 400 i 500 µs, a 

następnie dla czasów 500 i 600 µs. Na uwagę za-

sługują wartości współczynników nachylenia tych 

prostych, które powinny mieć podobne wartości. W 

rzeczywistości wartości różnią się jedenasto- i pół 

krotnie. Współczynniki nachylenia prostej mają 

wartości 0,023 i 0,002. Na rysunku dodatkowo za-

znaczono punkt standardowego testu.  

 

Rys. 7. Wybrany fragment charakterystyki wtryski-

wacza 1649 z zaznaczonymi regresjami liniowymi 

dla punktów o czasach 400, 500 i 600 µs 

 

Optymalizacja testowania polega na wprowa-

dzeniu do testu standardowego dodatkowych punk-

tów relatywnie blisko siebie i wyznaczeniu współ-

czynnika nachylenia oraz porównaniu go ze współ-

czynnikiem wtryskiwacza wzorcowego. Na rys. 8 

przedstawiono metodę takiego testowania.  

 

 

Rys. 8. Zasada weryfikowania wtryskiwaczy 

 

Linia wzorcowa (zaznaczona kolorem niebie-

skim) przedstawia idealny wtryskiwacz,  dla które-

go wyznaczono charakterystykę oraz punkt stan-

dardowy leżący w środku przedziału dopuszczalnej 

wartości dawki podanego przez producenta wtry-

skiwacza. Linia „przykład 1” (oznaczona kolorem 

czerwonym) powstała z wyznaczenia regresji li-

niowej pomiędzy dwoma punktami testu. Punkty te 

są tak dobrane, że jeden z nich jest przed, a drugi za 

standardowym punktem testowym podanego przez 

producenta. Odległość czasowa jest na tyle mała, że 

linię łącząca oba punkty przyjmujemy za prostą.  

Linia ta mieści się w przedziale dopuszczalnej war-

tości dawki i jej współczynnik kierunkowy jest 

zbliżony do wzorcowego. Taki wtryskiwacz prze-

szedłby zoptymalizowany test. Linia „przykład 2” 

(oznaczona kolorem zielonym) powstała podobnie 

jak „przykład 1” i reprezentuje wtryskiwacz, który 

mieści się w granicach dopuszczalnej dawki, ale nie 

spełnia warunku wartości współczynnika kierun-

kowego nachylenia prostej w porównaniu do warto-

ści wzorcowej. W tym przypadku można powie-

dzieć, iż wtryskiwacz nie przeszedłby zoptymali-

zowanego testu. 

 

5. Podsumowanie 

 
Przedstawiony sposób testowania jest skutecz-

niejszy niż metoda kilku punktów w procesie wery-

fikacji uszkodzonych lub wadliwie działających 

wtryskiwaczy zarówno elektromagnetycznych jak i 

piezoelektrycznych. Optymalizacja polega na mak-

symalnie dwukrotnym zwiększeniu liczby punktów 

pomiarowych co nie wydłuża znacząco czasu wy-

konywanego testu i wprowadzeniu współczynnika 

regresji jako dodatkowego parametru podczas we-

ryfikacji wtryskiwaczy. Współczynnik nachylenia 

oraz odchyłkę od tego współczynnika należy ustalić 

na podstawie charakterystyk wzorcowych wtryski-

waczy, stanowiłyby one część oprogramowania 

używanego do testów. 
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