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Wstęp 
Proces badania współczesnych układów zasilania paliwem 

silników o zapłonie samoczynnym rozpoczyna się już w 
pojeździe przy pracującym silniku celem zdiagnozowania 
parametrów pracy silnika. Badane są dwa parametry 
kompensacja wydatku na poszczególny cylinder oraz wielkość 
dawki powrotnej na biegu jałowym. Pierwszym elementem, który 
podlega zbadaniu jest wtryskiwacz paliwa ze względu na 
warunki w jakich pracuje. Parametry pracy silnika na biegu 
jałowym to ciśnienie wtryskiwanego paliwa pomiędzy 25 – 30 
MPa i czas wtrysku od 250 µs dla dawki pilotującej, do około 
800 µs dla dawki zasadniczej i są idealne do przeprowadzenia 
diagnozy wtryskiwacza. Przy niskim ciśnieniu i krótkich czasach 
wtrysku widać pierwsze oznaki pogorszenia stanu technicznego. 
Analizując przebieg kompensacji wydatku na poszczególny 
cylinder jesteśmy w stanie określić, który wtryskiwacz podaje 
więcej paliwa a który mniej. Zbyt duże różnice pomiędzy 
wtryskiwaczami oznaczają, że należy je zdemontować i podać 
procesowi dalszej diagnozy. Dawka powrotna jest tak zwanym 
zrzutem cieczy roboczej podczas pracy wtryskiwacza. Każdy 
dobrze pracujący wtryskiwacz ma jej określoną wielkość. Jeżeli 
wartości przelewu są powyżej ustalonych norm oznacza to, że 
poszczególne jego elementy i uszczelnienia uległy zbyt dużemu 
zużyciu i należy je wymienić ewentualnie zregenerować, jeżeli 
istnieje taka możliwość [3]. 

Drugi etap diagnozowania wtryskiwaczy paliwowych należy 
przeprowadzić już w specjalnym laboratorium na odpowiednim 
sprzęcie. W pierwszej kolejności czyścimy samą końcówkę 
wtryskiwacza w myjce ultradźwiękowej i montujemy go na stole 
probierczym w celu zbadania jego szczelności, zbadania strugi 
rozpylanego paliwa oraz pomiaru dawek wtrysku i powrotnych 
[1]. Należy pamiętać, że trzeba zdemontować wszystkie 
wtryskiwacze paliwa z badanego silnika ponieważ w innym 
wypadku nie przeprowadzimy dokładnej oceny niewłaściwej 
jego pracy. Badanie na stole probierczym wskaże, który  
z wtryskiwaczy pracuje niewłaściwie. 

Trzeci etap diagnozy polega na demontażu wtryskiwaczy na 
elementy składowe, analizie ich pod mikroskopem, myciu 
wszystkich elementów w myjce ultradźwiękowej, montażu wg 

specjalistycznych procedur, wyregulowaniu i ostatecznym teście 
na stole probierczym. Należy pamiętać, że jeżeli nawet podczas 
testu wstępnego tylko jeden wtryskiwacz odbiega swoimi 
parametrami pracy od reszty należy zdemontować, zbadać pod 
mikroskopem i wyczyścić wszystkie wtryskiwacze paliwa. Wtedy 
będziemy mieli pewność, że proces weryfikacji i ewentualnej 
naprawy przeprowadzono poprawnie. Bardzo ważnym 
elementem podczas badania wtryskiwaczy paliwa jest proces 
weryfikacji przy użyciu mikroskopu. Pozwala nam to sprawdzić 
czy nie ma opiłków wewnątrz, pochodzących od zużytej pompy 
wtryskowej [2]. 

Największe niedomagania wtryskiwaczy paliwa występują  
w obszarach pary precyzyjnej iglicy i tłoka, zaworu sterującego 
pracą wtryskiwacza, rozpylacza oraz uszczelnień. 
 

1. Opis stanowiska i obiektu badawczego 
Badania laboratoryjne przeprowadzono przy użyciu stołu 

probierczego STPiW 3 i mikroskopu stereoskopowego. Na stole 
probierczym zmierzono wielkości dawek wtrysku i powrotnych 
badanego wtryskiwacza a za pomocą mikroskopu 
stereoskopowego zbadano wizualnie stan elementów 
składowych odpowiedzialnych za jego poprawną pracę. Na 
rys. 3 przedstawiono stanowisko do pomiarów parametrów 
wtryskiwaczy paliwowych STPiW 3. Na rys. 1 przedstawiono 
stół probierczy STPiW 3 użyty do badań laboratoryjnych. 
 

 
 

Rys. 1. Stół probierczy STPiW 3  
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Streszczenie 

 
Artykuł przedstawia możliwości badania wybranych układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Obiektem badawczym był 

wtryskiwacz paliwa o nr 0445 110 036. Wtryskiwacz został zbadany na urządzeniu badawczym do diagnostyki komputerowej silnika, która 
wykazała niewłaściwa kompensacje dawek wtrysku. 
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Obiektem badań był wtryskiwacz elektromagnetyczny firmy 

Bosch generacji 1.0 o numerze katalogowym 0445110036. Na 
rys. 2 przedstawiono wtryskiwacz zdemontowany na elementy 
składowe. 

  

 
 
Rys. 2. Badany wtryskiwacz rozebrany na elementy składowe 
 
2. Cel badań 

Badania eksperymentalne dotyczyły diagnozy 
elektromagnetycznego wtryskiwacza firmy Bosch Common Rail 
generacji 1,0 o numerze katalogowym 0445110036. Celem 
badań było przeprowadzenie poprawnej diagnozy oraz 
ewentualnego procesu regeneracji badanego wtryskiwacza. 
Badania przeprowadzono przy użyciu specjalistycznych 
narzędzi i stołów probierczych w laboratorium zajmującym się 
badaniem i naprawą układów wtryskowych w silnikach 
spalinowych. 

 

3. Przedstawienie badań laboratoryjnych 
W tabeli 1 przedstawiono wartość dawek wtrysku i dawek 

powrotnych badanego wtryskiwacza oraz parametry jego pracy 
podczas testu. Testy przeprowadzono przy różnych ciśnieniach 
i czasach wtrysku. Test 1 dotyczy zbadania szczelności zespołu 
wtryskiwacza i wielkości dawki przelewowej, niepracującego 
wtryskiwacza, przy badanym ciśnieniu 145 MPa. Czas testu 
wyniósł 60 sekund. Test 2 jest to sprawdzian dawki pełnego 
obciążenia. Podczas próby, parametry odczytywane to dawka 
wtrysku i dawka powrotna przy ciśnieniu 135 MPa (maksymalne 
ciśnienie pracy wtryskiwacza) i czasie wtrysku780 µs. Kolejnym 
przeprowadzonym testem był test dawki biegu jałowego przy 
ciśnieniu wtrysku 30 MPa i czasie wtrysku 420 µs. Ostatnim 

testem był test dawki pilotażowej. Charakteryzuje się on 
względnie dużym ciśnieniem wtrysku 80 MPa i krótkim czasem 
wtrysku 260 µs. Pierwsze niedomagania wtryskiwacza 
związane są z utratą poprawnych parametrów pracy podczas 
dawki biegu jałowego ponieważ występuje tam najniższe 
ciśnienie wtrysku. Należy wykonać jeszcze manualnie 
dodatkowy test wtryskiwacza paliwa dawki pilotażowej przy 
biegu jałowym. Jest to mikro dawka przy ciśnieniu wtrysku 30 
MPa i czasie wtrysku rzędu 250 µs. Jeżeli widoczne są zaniki 
tej dawki oznacza to, że wtryskiwacz należy podać procesowi 
regeneracji. Zaniki tej dawki powodują spalanie detonacyjne 
podczas pracy silnika na biegu jałowym. 
 

Tab. 1. Wyniki testu wtryskiwacza paliwa na urządzeniu STPiW3 
Ciśnienie 
wtrysku 

MPa 

Czas 
wtrysku 

µs 

Zakres 
mm3/H 

 Wtryskiwacz 

Nr 0445110036 

     

145 60 s 0,00 – 0,00 Dawka 0,0 

0,00 – 72,00 Przelew 34,1 

135 780 34,71 – 49,69 Dawka 46,6 

16,00 – 58,00 Przelew 32,3 

30 420 0,31 – 3,89 Dawka 1,9 

0,00 – 58,00 Przelew 7,1 

80 260 0,31 – 4,09 Dawka 2,4 

0,00 – 58,00 Przelew 9,0 

Zaliczenie testu Tak 

 

4. Podsumowanie 
Analizując wyniki przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, 

że badany wtryskiwacz paliwa zachował swoje parametry pracy. 
Badania szczelności i testy dawek wtrysku i powrotnych 
wykazały jednak, że pomimo niewłaściwej kompensacji dawek 
wtrysku utrzymuje parametry. Oznacza to, że można uznać go 
za sprawny.  
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Abstract 
 

Article presents possibilities of research chosen injection systems Diesel engines. Research object was Diesel injector with number 
0445110036. Injector has been researched by using tester, because of faulty injection dosage compensation computer diagnostic. 
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