
chaniczne jednosprężynkowe oraz 
dwusprężynkowe. 

Od 1997 roku w silnikach z zapło-
nem samoczynnym stosowane są 
układy Common Rail. W systemie tym 
stosowane są wtryskiwacze elektro-
hydrauliczne: elektromagnetyczne 
i piezoelektryczne.

Czołowi producenci wtryskiwaczy 
elektrohydraulicznych to Bosch, Delphi, 
Denso i Siemens. Na rysunku 2 przed-
stawiono rodzaje wtryskiwaczy produ-
kowane przez producentów systemów 
Common Rail.

2. Sposoby regeneracji 
wtryskiwaczy Common Rail

Pod kątem regeneracji wtryskiwaczy 
elektrohydraulicznych dzielimy je na 
naprawialne i nienaprawialne [2]. Na 
rysunku 3 przedstawiono zestawienie 
wszystkich wtryskiwaczy CR.

Wtryskiwacze Bosch o numerach 
katalogowych 0 445 110 XXX (np. 030) 
są to wtryskiwacze elektromagnetyczne 
(CRI) generacji: 1.0; 2.0; 2.1 oraz 2.2. 
Wtryskiwacze generacji 1.0 pracują na 
ciśnieniach wtrysku 135 MPa, genera-
cji 2.0 135 lub 160 MPa a generacji 2.1 
i 2.2 160 MPa. Procedura naprawy ich 
jest następująca:
1. Demontaż wtryskiwacza na wszyst-

kie elementy oraz dokładna weryfi -
kacja i analiza przy pomocy mikro-
skopu. Jeżeli urządzenie nadaje się 
do regeneracji przechodzi do następ-
nego etapu.

2. Czyszczenie wszystkich elemen-
tów wtryskiwacza za pomocą myjek 
ultradźwiękowych.

3. Wymiana wszystkich jego wewnętrz-
nych uszczelnień na nowe.
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Wstęp
Rozwój motoryzacji ukierunkowany 

jest w stronę obniżania zużycia pali-
wa oraz redukcji zawartości substancji 
toksycznych w spalinach. Aby spełnić 
coraz bardziej rygorystyczne normy, 
konstruktorzy silników zmuszeni są 
do stosowania nowych technologii. 
W celu uzyskania stechiometrycznych 
mieszanek paliwowo – powietrznych 
stosuje się elektroniczne układy ste-
rowania pracą silnika. Takim układem 
jest elektrohydrauliczny system ste-
rowania pracą silnika Common Rail, 
który zdominował konstrukcje silników 
o zapłonie samoczynnym.

W silniku wysokoprężnym wtryski-
wacz paliwowy jest urządzeniem odpo-
wiadającym za rozpylanie i rozprowa-
dzanie paliwa w komorze spalania [3]. 
Ze względu na położenie narażony jest 
na obciążenia termiczne oraz wysokie 

ciśnienia. Pomimo niesprzyjających 
warunków pracy musi spełniać suro-
we wymagania, a o poprawności jego 
funkcjonowania stanowi właściwa pra-
ca silnika. Najmniejsze niedomagania 
związane z pracą wtryskiwaczy mogą 
skutkować poważną usterką jednostki 
napędowej pojazdu. 

1. Rodzaje wtryskiwaczy 
paliwowych w silnikach 
o zapłonie samoczynnym

Wtryskiwacze paliwowe w silnikach 
z zapłonem samoczynnym możemy po-
dzielić na mechaniczne oraz elektrohy-
drauliczne [1]. Na rysunku 1 przedsta-
wiono podział wtryskiwaczy paliwowych 
silnika z zapłonem samoczynnym.

Wtryskiwacze mechaniczne sto-
sowane w silnikach ZS z komorami 
wstępnymi to czopikowe, natomiast 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa me-

Regeneracja współczesnych wtryskiwaczy 
paliwowych silników o zapłonie samoczynnym
Tomasz Osipowicz, Tomasz Stoeck

Streszczenie
W artykule przedstawiono sposoby naprawy współczesnych wtryskiwaczy paliwowych silników o zapłonie samoczynnym. 

Przedstawiono wszystkie rodzaje wtryskiwaczy paliwowych silników wysokoprężnych, oraz ich klasyfi kację na naprawialne 
i nienaprawialne i procedury ich regeneracji oraz testowania.

Słowa kluczowe: wtryskiwacz, silnik ZS, regeneracja.

 

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
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4. Wymiana wszystkich zużytych ele-
mentów wtryskiwacza na nowe.

5. Montaż wszystkich elementów za 
pomocą specjalistycznych narzędzi.

6. Badanie skoku kulki oraz ewentu-
alna regulacja pracy zaworu CR.

7. Test na urządzeniu probierczym (np. 
EPS 200A), który obejmuje:

 – wysokociśnieniowy test szczelności 
z pomiarem wartości przelewu bez 
wysterowania wtryskiwacza,

 – pomiar dawki wtryskowej oraz po-
wrotnej przy pełnym obciążeniu 
silnika,

 – pomiar dawki wtryskowej przy czę-
ściowym obciążeniu,

 – pomiar dawki wtryskowej na biegu 
jałowym,

 – pomiar dawki pilotażowej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Wtryskiwacze Common Rail 

Naprawialne Nienaprawialne 

Elektromagnetyczne Piezoelektryczne 

Denso 
Bosch 

Siemens 

Delphi 

Denso 

Bosch generacje: 1.0;  
2.0; 2.1; 2.2 

Delphi Bosch generacja: 2.5 

Rys. 3. Zestawienie wtryskiwaczy CR pod kątem ich możliwości naprawy

8. Ewentualna regulacja dawek 
wtryskowych.
Wtryskiwacze elektromagnetyczne 

Bosch (CRIN) o numerach katalogo-
wych 0 445 120 XXX stosowane są 
w pojazdach ciężarowych. Procedura 
ich naprawy jest analogiczna do wtry-
skiwaczy CRI (stosowanych w pojaz-
dach osobowych).

Wtryskiwacze elektromagnetyczne 
Delphi pracują na ciśnieniach wtrysku 
135 MPa. Procedura ich naprawy jest 
następująca:
1. Demontaż wtryskiwacza na wszyst-

kie elementy oraz dokładna weryfi -
kacja i analiza przy pomocy mikro-
skopu. Jeżeli urządzenie nadaje się 
do regeneracji przechodzi do następ-
nego etapu.

2. Czyszczenie wszystkich elemen-
tów wtryskiwacza za pomocą myjek 
ultradźwiękowych.

3. Wymiana wszystkich jego wewnętrz-
nych uszczelnień na nowe.

4. Wymiana wszystkich zużytych ele-
mentów wtryskiwacza na nowe.

5. Montaż wszystkich elementów za 
pomocą specjalistycznych narzędzi.

6. Test na urządzeniu probierczym (np. 
EPS 200A), który obejmuje:

 – wysokociśnieniowy test szczelności 
z pomiarem wartości przelewu bez 
wysterowania wtryskiwacza,

 – pomiar dawki wtryskowej oraz po-
wrotnej przy pełnym obciążeniu 
silnika,

 – pomiar dawki wtryskowej na biegu 
jałowym.

7. Ewentualna regulacja dawek 
wtryskowych.
Wtryskiwacze nienaprawialne mo-

żemy tylko wyczyścić zewnętrzne, we-
wnętrznie oraz przetestować. Proce-
dura czyszczenia i testowania ich jest 
następująca:
1. Czyszczenie zewnętrzne metodą 

ultradźwiękową.
2. Czyszczenie wewnętrzne termoche-

miczne przy zastosowaniu detergen-
tu przy temperaturze 80°C z wyste-
rowaniem wtryskiwacza, polega ono 
na usunięciu osadów i ciężkich za-
brudzeń wewnątrz wtryskiwacza.

3. Test elektroniczny z wydrukiem 
wartości zadanych i rzeczywistych 
obejmujący:

 – test rozpylania,
 – test obwodu elektronicznego 

wtryskiwacza,
 – test szczelności,
 – test ciśnienia otwarcia wtryskiwacza 

Common Rail przy podaniu sygnału 
wysterowującego,

 – kilkupunktowy test dawek wtrysko-
wych i przelewów w pełnym zakresie 
obciążeń,

 – pomiar dawkowania wtryskiwa-
cza z wysterowaniem wielu dawek 
jednocześnie.

3. Badanie wtryskiwaczy 
Common Rail

Obiektem badawczym jest wtryski-
wacz CRI o numerze katalogowym 0 
445 110 062 zastosowany w silniku 2,2 
HDI w samochodzie Citroen Jumper. 
Analiza wstępna po demontażu wyka-
zała zużycie rozpylacza wtryskiwacza 
oraz zespołu zaworu. Obiekt poddany 
został pełnemu procesowi regeneracji, 
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Rys. 4. Wielkości dawek wtrysku zużytego i sprawnego wtryskiwacza

Rys. 5. Wielkości dawek powrotnych zużytego i sprawnego wtryskiwacza

a następnie zbadany na urządzeniu 
probierczym EPS 200 A przed i po na-
prawie. Proces badawczy składał się 
z kilku etapów:
1. Leak test – test szczelności. Przy 

tym teście badana jest również daw-
ka powrotna.

2. Dawka VL – test dawki wtrysku i po-
wrotnej przy pełnym obciążeniu.

3. Dawka EM – test dawki wtrysku przy 
średnim obciążeniu.

4. Dawka LL – test dawki wtrysku biegu 
jałowego.

5. Dawka VE – test dawki wtrysku 
pilotażowej.
Na rysunku 4 przedstawiono wielkości 

dawek wtrysku przed oraz po naprawie.

Na rysunku 5 przedstawiono wielko-
ści dawek powrotnych zużytego oraz 
sprawnego wtryskiwacza.

W tabeli 1 przedstawiono wielkości 
dawek wtrysku oraz powrotnych spraw-
nego wtryskiwacza.

Podsumowanie
Analizując przeprowadzone badania 

można stwierdzić, że po regeneracji 
wtryskiwacz paliwowy odzyskał po-
prawne parametry pracy. Podczas ba-
dania na urządzeniu probierczym nale-
ży zwrócić uwagę na wielkości dawek 
powrotnych. To one świadczą o tym, 
w jakim stanie technicznym są podze-
społy wtryskiwacza. Podczas badania 

Tab. 1. Wielkości dawek wtrysku i po-
wrotnych sprawnego wtryskiwacza
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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 -

wielkości dawek powrotnych były za 
wysokie, co dowodzi o zużytych ele-
mentach pary precyzyjnej. Po wymia-
nie rozpylacza oraz zespołu zaworu 
i ewentualnej regulacji wtryskiwacz od-
zyskał swoje parametry.

Jeżeli wielkości dawek powrotnych 
są w granicach tolerancji a dawki 
wtrysku są za niskie lub za wysokie, 
a badania mikroskopowe nie wskaza-
ły zużycia elementów pary precyzyjnej 
wtryskiwacz paliwa należy podać pro-
cesowi regulacji.
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Repair contemporary Diesel engine injectors
Abstract

Paper describes the methods of repair the contemporary diesel engine injectors. Article puts forward all kinds of Diesel 
engine injectors, classify on repair and not to repair and discusses the procedures of repairing and testing.

Key words: injector, diesel engine, repair.
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