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Możliwości regulacyjne wtryskiwaczy paliwa 
firmy Denso 
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Celem artykułu było przedstawienie możliwości regulacyjnych 
elektromagnetycznych wtryskiwaczy paliwa firmy Denso. Firma Denso 
jest producentem elektromagnetycznych i piezoelektrycznych 
wtryskiwaczy paliwa.W artykule opisano możliwości diagnozowania 
współczesnych wtryskiwaczy paliwa. Scharakteryzowano zdolności 
regulacyjne oraz ewentualnej naprawy elektromagnetycznych 
wtryskiwaczy Denso. Opisano budowę, działanie oraz parametry 
diagnostyczne badanych wtryskiwaczy paliwa. 
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Wstęp  

Firma Denso jest producentem zarówno wtryskiwaczy 
paliwa elektromagnetycznych oraz piezoelektrycznych. Ze 
względu na brak oryginalnych części zamiennych i technologii 
regeneracji należą one do grupy wtryskiwaczy paliwa 
nienaprawialnych [3]. Jednak faktycznie wtryskiwacze 
piezoelektryczne są nienaprawialne (można je tylko 
przetestować i termochemicznie wewnętrznie wyczyścić) to 
istnieje możliwości regeneracji oraz regulacji 
elektromagnetycznych wtryskiwaczy firmy Denso. Dodatkowo 
jest możliwość zakupu do nich części zamiennych takich jak 
rozpylacze, elementy zaworu oraz podkładki regulacyjne. 
Elektromagnetyczny wtryskiwacz paliwa firmy Denso budową 
przypomina elektromagnetyczne wtryskiwacze firmy Bosch 
(generacje 1.0, 2.0, 2.1 i 2.2). Analizując budowę i zasadę 
działania można stwierdzić, że proces naprawczy i regulacyjny 
można przeprowadzić podobnie jak w przypadku wtryskiwaczy 
Bosch. Na rys. 1 przedstawiono wtryskiwacze firm: A – Denso, 
B – Bosch. 

 
  A  B 
Rys. 1. Wtryskiwacze paliwa A – elektromagnetyczny Denso, B 

– elektromagnetyczny Bosch 

1. Możliwości badawcze współczesnych wtryskiwaczy 
paliwa 

Proces badania współczesnego wtryskiwacza rozpoczyna 
się od testu parametrów elektrycznych [2]. W przypadku 
elektromagnetycznych wtryskiwaczy paliwa najważniejsze 
parametry elektryczne to: rezystancja między pinami cewki, 
badanie czy nie występuje zwarcie do masy oraz indukcyjność 
cewki [1]. Najczęstszą usterką elektryczną występującą w 
elektromagnetycznych wtryskiwaczach paliwa jest zwarcie do 
masy szczególnie we wtryskiwaczach firmy Delphi. W 
przypadku wtryskiwaczy firmy Delphi  usterkę tą można 
naprawić. Podczas badania piezoelektrycznych wtryskiwaczy 
oraz pompowtryskiwaczy paliwa najważniejszymi parametrami 
elektrycznymi są rezystancja między pinami przy napięciu 100 V 
oraz pomiar rezystancji do masy przy napięciu 250 V. Jeżeli 
wyniki pomiarów są nieprawidłowe wtryskiwacze paliwa 
złomujemy. Wykonywanie pomiarów rezystancji zwykłym 
multimetrem jest nieprawidłowe. Pomiaru dokonuje się 
miernikiem do pomiaru rezystancji izolacji. Pojemność 
kryształów mierzona jest na samym końcu. 

Jeżeli badany wtryskiwacz paliwa przeszedł testy 
elektryczne można rozpocząć badania na stole probierczym. Na 
rys. 2, 3, 4, 5 i 6 przedstawiono wyniki badania wtryskiwaczy 
paliwa elektromagnetycznego Bosch, piezoelektrycznego 
Bosch, elektromagnetycznego Denso elektromagnetycznego 
Delphi oraz piezoelektrycznego Continental VDO Siemens. 
Uwagę należy zwrócić na parametr RSP (opóźnienie wtrysku 
paliwa). Jest to wskaźnik, który świadczy o szybkości 
wtryskiwacza paliwa tzn. zdolności do wygenerowania większej 
liczby dawek wtrysku podczas jednego cyklu pracy silnika ZS. 

 

 
Rys. 2. Wyniki badania piezoelektrycznego wtryskiwacza paliwa 

firmy Bosch o nr katalogowym 0445115004 
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Rys. 3. Wyniki badania elektromagnetycznego wtryskiwacza 

paliwa firmy Bosch o nr katalogowym 0445110320 

 

 

 
Rys. 4. Wyniki badania piezoelektrycznego wtryskiwacza paliwa 

firmy Continental o nr katalogowym 5WS 40086 

 

 

 
Rys. 5. Wyniki badania elektromagnetycznego wtryskiwacza 

paliwa firmy Delphi o nr katalogowym EJDR 00504Z 

 

 
Rys. 6. Wyniki badania elektromagnetycznego wtryskiwacza 

paliwa firmy Denso o nr katalogowym 095000 587 

 
Na przykładzie wyników badania wtryskiwacza 

elektromagnetycznego firmy Denso (rys. 6) omówiono wyniki 
pomiarów [4]. Podczas testu zbadano wielkości dawek wtrysku 
oraz powrotną przy dawce pełnego obciążenia (IVP 1). Jeżeli 
wtryskiwacz jest szczelny przy dawce IVP 1 to będzie również 
szczelny przy pozostałych. Test NOP jest badaniem przy jakim 
ciśnieniu zostaje otwarty rozpylacz. W analizowanym przypadku 
wartość ciśnienia wynosi 21 MPa (210 Bar). Przedział 
poprawności wynosi [12 – 28 MPa ]. Bardzo ważnym pomiarem 
jest parametr RSP zwany opóźnieniem wtrysku paliwa. W 
przypadku elektromagnetycznych wtryskiwaczy Denso parametr 
ten wynosi 565 μs przy przedziale poprawności [390 – 680]. 
Oznacza to, że badane wtryskiwacze mają dość duże 
opóźnienie. Na rys. 7 przedstawiono graficzne różnice w 
opóźnieniu wtrysku paliwa badanych wtryskiwaczy paliwa. 
Parametr RSP wpływa na szybkość wtryskiwacza paliwa. Im 
krótszy czas reakcji tym wtryskiwacz paliwa jest w stanie 
wygenerować więcej dawek wtrysku. Wielkości VTP. 1 – 4 
charakteryzują parametry ilościowe wtrysku paliwa. VTP. 1 jest 
to dawka pełnego obciążenia, VTP. 2 dawka emisyjna, VTP. 3 
dawka biegu jałowego oraz VTP. 4 dawka pilotażowa. Badany 
wtryskiwacz paliwa pracował poprawnie w aspekcie ilościowym. 
Wszystkie badane dawki wtrysku oraz dawka powrotna były w 
normie czyli mieściły się w granicach poprawności.  

 
Rys. 7. Różnice w opóźnieniu wtrysku poszczególnych 

wtryskiwaczy paliwa. 1 – piezoelektryczny Bosch, 2 – 

elektromagnetyczny Bosch, 3. – Continental, 4 – 

elektromagnetyczny Delphi, 5 – elektromagnetyczny Denso. 



                                                              Eksploatacja i testy 
 

AUTOBUSY    7-8/2017    201 

Badanie opóźnienia wtrysku paliwa zostało przeprowadzone 
na urządzeniu Zapp CRU 2i przedstawionym na rys. 8. 

 
Rys. 8. Urządzenie do testowania wtryskiwaczy paliwa Zapp 

CRU 2i 

2. Cel badań 

Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości 
regulacji wtryskiwaczy paliwa firmy Denso. Praca została 
napisana wg następującego harmonogramu: 

 przedstawienie i porównanie parametrów roboczych 
współczesnych wtryskiwaczy paliwa, 

 omówienie budowy i działania wtryskiwaczy paliwa firmy 
Denso, 

 opracowanie sposobów badania i regulacji wtryskiwaczy 
paliwa Denso. 

3. Analiza pracy oraz sposobów diagnozowania i 
naprawy wtryskiwaczy paliwa firmy Denso 

Obecnie istnieją możliwości diagnozowania, regeneracji 
oraz regulacji elektromagnetycznych wtryskiwaczy paliwa firmy 
Denso. Na rynku dostępne są do ich regeneracji części 
zamienne oraz specjalistyczne narzędzia. Budową 
przypominają elektromagnetyczne wtryskiwacze firmy Bosch. W 
części sterującej pracą wtryskiwacza paliwa znajduje się 
element elektromagnetyczny ze sprężynką oraz regulacyjną 
podkładką w środku (B). Grubością podkładki istnieje możliwość 
zmiany wielkości dawki przelewowej. Podkładką pod cewką 
wtryskiwacza paliwa (A) regulujemy szczelinę w komorze 
sterującej pracą wtryskiwacza paliwa. Wpływa to bezpośrednio 
na zakres pracy elementu twornika co przekłada się na moc 
wtryskiwacza paliwa oraz na wielkości dawek wtrysku 
(szczególnie pilotażowych). Element twornika (C) steruje 
zaworem. Zawór znajduje się w korpusie wtryskiwacza paliwa. 
W dolnej części wtryskiwacza paliwa nad sprężyną znajduje się 
podkładka regulacyjna (D), która reguluje się wielkości dawek 
wolnych obrotów oraz pełnego obciążenia. Zasada jest taka, że 
pierwszą reguluje się dawkę pilotażową podkładka (A) a 
następnie doregulowuje się pozostałe podkładką (D). W 
przypadku elektromagnetycznych  wtryskiwaczy Denso do 
demontażu rozpylacza nie jest wymagane specjalistyczne 
imadło. Należy pamiętać, że nakrętkę należy dokręcić z 
odpowiednim momentem. Do demontażu zaworu wtryskiwacza 
potrzebny jest specjalistyczny klucz. Należy pamiętać, że śrubę 

zaworu sterującego pracą wtryskiwacza paliwa oraz cewkę 
należy dokręcić z odpowiednim momentem. Na rys. 9 
przedstawiono elektromagnetyczny wtryskiwacz paliwa firmy 
Denso rozebrany na elementy składowe. 

 
Rys. 9. Elektromagnetyczny wtryskiwacz Denso rozebrany na 

elementy składowe. A – podkładka regulacyjna pod cewką, B – 

podkładka regulacyjna w cewce, C – elementy twornika, D – 

podkładka regulacyjna nad iglicą i sprężyną w dolnej części 

wtryskiwacza paliwa 

Na rys. 10 przedstawiono wtryskiwacze paliwa 
zamontowane na stanowisku badawczym STPiW 3 gotowe do 
testów. 
 

 
Rys. 10. Elektromagnetyczny wtryskiwacz Denso podczas 

badania na urządzeniu STPiW 3 

Ważnym parametrem diagnostycznym świadczącym o 
stanie technicznym wtryskiwacza paliwa jest wielkość dawki 
przelewowej. Parametr ten świadczy o szczelności elementów 
precyzyjnych oraz uszczelnień wewnętrznych wtryskiwaczy 
paliwa. Na stołach probierczych istnieje możliwość 
organoleptycznego sprawdzenia szczelności wtryskiwaczy 
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paliwa (rys. 11). Na rysunku widoczoczne jest, że wtryskiwacz 
nr 4 ma znacznie większą dawkę przelewową niż pozostałe. 

 
Rys. 11. Analiza wielkości przelewowych podczas badania 

wtryskiwaczy paliwa 

 

Istnieją dwa rodzaje wtryskiwaczy elektromagnetycznych 

Denso: 4 pinowe oraz 2 pinowe (rys. 12). 

  
       A        B 

Rys. 12. Elektromagnetyczne wtryskiwacze Denso A – 4 

pinowy, B – 2 pinowy 

Wtryskiwacze 4 pinowe posiadają rezystor kodujący dwa 
górne piny. Dolne piny są wtykami cewki. 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, 
że istnieje możliwość regulacji i regeneracji 
elektromagnetycznych wtryskiwaczy paliwa firmy Denso. Proces 
i technologie naprawy badanych wtryskiwaczy paliwa można 
porównać do wtryskiwaczy paliwa firmy Bosch. Na rynku można 
kupić zestawy regulacyjne oraz narzędzia do przeprowadzenia 
regeneracji badanych wtryskiwaczy paliwa. Proces 
diagnozowania wszystkich rodzajów wtryskiwaczy paliwa jest 
podobny, kwestia posiadania odpowiednich koordynatów. 

Bardzo ważnym parametrem jest opóźnienie wtrysku 
paliwa. Wskaźnik świadczy o szybkości danego wtryskiwacza 
paliwa. Analizując wyniki pomiarów można stwierdzić, że 
wtryskiwacze firmy Denso są najwolniejsze ze wszystkich 
zbadanych. Zwiększone luzy na zaworze, elementach 
precyzyjnych oraz masa elementu twornika wpływają na 
wskaźnik RSP. Zaletą tego typu wtryskiwaczy jest ich niska 
awaryjność. 
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Adjustment possibilities of Denso fuel injectors 
 

The aim of the article was presenting the possibilities of adjustment 
electromagnetic Denso fuel injectors. Denso is producer of 
electromagnetic and piezoelectric fuel injectors. Article describes 
diagnosing possibilities of common fuel injectors. There have been put 
forward adjustments and repair abilities of electromagnetic Denso fuel 
injectors. There have been described construction, operation and 
diagnostic parameters researched fuel injectors. 

 
Key words: CI – engine, fuel injector, injection dosage, injection 
system diagnosing 

 


