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Wstęp
Regeneracja wtryskiwaczy pali-

wowych polega na wyczyszczeniu, 
wymianie uszczelnień, zużytych 
elementów oraz przywróceniu wła-
ściwych parametrów roboczych 
(dawek wtrysku i powrotnych). Na 
rynku dostępna jest duża ilość uży-
wanych urządzeń rozprowadzają-
cych i rozpylających paliwo w ko-
morze spalania. Jednak kupujący 
nie mają wiedzy w jakim są one sta-
nie. Wpływ na poprawną ich pracę 
ma zużycie eksploatacyjne, jakość 
paliwa jakie było stosowane w po-
jeździe oraz sposoby przechowy-
wania po demontażu [3]. Kupując 
używany element nie znamy war-
tości dawek wtrysku i powrotnych. 
We wtryskiwaczu mogą znajdować 
się opiłki, złogi i inne zanieczysz-
czenia. Wszystkie te czynniki wpły-
wają na żywotność całego układu 
wtryskowego oraz silnika. 

Podczas badań wtryskiwaczy 
Common Rail testowane są dawki 
wtrysku oraz dawki powrotne zwa-
ne wielkościami przelewów. Dawki 
powrotne świadczą o zużyciu się 
elementów pary precyzyjnej koń-
cówki wtryskiwacza oraz zestawu 
zaworu. Jeżeli wartości przelewów 
są za wysokie oznacza to, że nale-
ży wymienić końcówkę albo zawór. 
Natomiast dawki wtrysku są para-
metrami pracy, które podlegają re-
gulacji [2].

Rozróżniamy cztery podstawowe 
dawki wtrysku, testowane podczas 

badania wtryskiwacza. Pierwszą 
z nich jest dawka pełnego obciąże-
nia (VL), badana jest prze maksy-
malnym ciśnieniu i czasie wtrysku. 
Symuluje pracę silnika podczas 
jazdy na pełnym obciążeniu. Dru-
gim parametrem jest dawka emi-
syjna (EM) przy częściowym ob-
ciążeniu silnika. Badana jest przy 
połowicznym ciśnieniu i maksy-
malnym czasie wtrysku. Kolejną 
badaną dawką była dawka biegu 
jałowego (LL). Test jej wykonuje się 
przy minimalnym ciśnieniu i mak-
symalnym czasie wtrysku. Ostatnią 
testowaną dawką była pilotażowa 
(VE). Sprawdza się ją przy śred-
nim ciśnieniu i minimalnym czasie 
wtrysku. Ze względu na to, że daw-
ka biegu jałowego testowana jest 
przy minimalnym ciśnieniu wtrysku 
25 MPa to większość usterek zwią-
zanych z rozpylaczem odbijają się 
na jej wartości.

1. Cel i program badań
Celem przeprowadzonych ba-

dań była analiza wpływu dawki 
biegu jałowego na pracę silnika ZS 
z układem Common Rail. W artyku-
le przedstawiono, który z elemen-
tów wtryskiwacza wpływa na wiel-
kość dawki biegu jałowego, sposób 
w jaki podlega ona regulacji oraz 
jej wpływ na korekcję pracy silni-
ka. Badania laboratoryjne zostały 
przeprowadzone na urządzeniu 
probierczym Bosch EPS 200 A.
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2. Charakterystyka 
stanowiska i obiektu 
badawczego

Obiektem badawczym były 
wtryskiwacze Common Rail fi rmy 
Bosch o numerze katalogowym 
0 445 110 062. Dawkę biegu jało-
wego ustawia się przy komplecie 
wtryskiwaczy do danego pojazdu. 
Jej wartości mogą się różnić mak-
symalnie o 0,5 mm3/H na cylinder. 
Jeżeli dawki będą różne ponad po-
daną wartość silnik będzie nierów-
nomiernie pracował. Dawkę biegu 
jałowego reguluje się grubością 
podkładki nad sprężyną w dolnej 
części wtryskiwacza. Im grubsza 
podkładka tym mniejsza dawka. 
Jeżeli próby regulacji nie wpływają 
na wielkości wartości dawki, dawka 
jest za duża albo za mała to nale-
ży albo wymienić końcówkę wtry-
skiwacza albo zmienić skok kulki 
(AHE) we wtryskiwaczu. Zmiana 
ta wpływa na moc wtryskiwacza. 
Im większy skok kulki tym większa 
moc wtryskiwacza, co zwiększa 
wielkości dawek.

Na rysunku 1 przedstawiono 
schemat wtryskiwacza Common 
Rail fi rmy Bosch [1].

Badania zostały przeprowadzo-
ne w specjalistycznym laborato-
rium regeneracji wtryskiwaczy. Na 
rysunku 2 przedstawiono urządze-
nie do testowania wtryskiwaczy 
Bosch EPS 200 A.

Stół probierczy do prowadzenia 
badań testuje wtryskiwacze me-
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Rys. 1. Wtryskiwacz Common Rail fi rmy Bosch rozłożony na elementy

 
Rys. 2. Urządzenie do testowania wtryskiwaczy Bosch EPS 200 A

chaniczne dwusprężynkowe oraz 
Common Rail. Podczas badania 
sprawdza się dawki wtryski – VL, 
EM, LL oraz VE i dawki powrotne 
podczas testu szczelności (Leak 
Test) i przy pełnym obciążeniu (VL).

Ważnym pomiarem jest wartość 
skoku kulki, który wpływa na pracę 
całego zespołu wtryskiwacza. Ba-
danie pracy zaworu wykonuje się 
zaraz po złożeniu obiektu. Jeżeli 
wysokość skoku jest w normie wtry-
skiwacz testuje się na urządzeniu 
probierczym, natomiast jeżeli jest 
za wysoki albo niski podlega on re-
gulacji. Na rysunku 3 przedstawio-
no stanowisko do pomiaru pracy 
zaworu Common Rail we wtryski-
waczu CRI oraz CRIN Bosch.

3. Przedstawienie wyników 
badań

Badania laboratoryjne dotyczyły 
czterech wtryskiwaczy Common 
Rail fi rmy Bosch. Podczas ekspe-
rymentu zbadano dawki wtrysku 
i powrotne wtryskiwaczy. Każdy 
z wtryskiwaczy miał dawkę LL róż-
ną od siebie o ponad 0,5 mm3/H. 
Pierwszym etapem regulacji było 
sprawdzenie skoku kulki (AHE) 
każdego z wtryskiwaczy. Parametr 
ten był w normie w każdym i wyno-
sił 0,057 μm. Następnie zmierzono 
grubość podkładek nad sprężyną 
znajdującą się nad iglicą wtryski-
waczy. To właśnie od grubości tych 
podkładek zależy dawko LL. Po 
wymianie podkładek wykonano ko-
lejne testy na urządzeniu probier-
czym EPS 200 A.

W tabeli 1 przedstawiono wielko-
ści dawki LL sprawnego wtryskiwa-
cza o numerze katalogowym 0 445 
110 062.

Na rysunku 4 przedstawiono wy-
niki testów wtryskiwaczy na urzą-
dzeniu probierczym.

Tab. 1. Wielkości dawki biegu ja-
łowego sprawnego wtryskiwacza
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Rys. 3. Stanowisko do badania pracy zaworu Common Rail fi rmy Bosch
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Rys. 4. Wyniki pomiarów dawki LL przed i po regulacji

Podsumawanie
Badanie laboratoryjne zostały 

wykonane pod kątem analizy daw-
ki biegu jałowego. Dawka LL nie 
wpływa bezpośrednio na zużycie 
paliwa oraz emisję substancji tok-
sycznych do otoczenia podczas 
jazdy, ale na podstawie jej wielko-
ści można określić stan techniczny 
wtryskiwaczy. Cechą charaktery-
styczną jej jest to, że paliwo wtry-
skiwane jest pod niskim ciśnieniem 
25 MPa. Jeżeli końcówka wtryski-
wacza jest już w dużym stopniu zu-
żyta i zaczyna się przycierać przy 

tak niskim ciśnieniu wtryskiwacz 
przestaje dawkować, pomimo tego 
że przy wyższej prędkości obroto-
wej silnika działa poprawnie. Na 
taki stan rzeczy wpływa ciśnienie 
wtrysku. Dlatego badając silnik po 
podłączeniu testera diagnostycz-
nego sprawdzamy korekcję wtry-
sków oraz wielkości dawek na po-
szczególne cylindry. Jeżeli są zbyt 
duże odstępstwa od normy ozna-
cza to, że wtryskiwacze paliwowe 
mogą być w dużym stopniu zużyte 
i należy poddać je sprawdzeniu. 
Częstym objawem poza nierówno-

mierną pracą zużycia eksploatacyj-
nego wtryskiwaczy paliwowych są 
problemy z rozruchem silnika.

Badane obiekty miały duże róż-
nice dawki LL. Po demontażu na 
części poddano je czyszczeniu 
w myjce ultradźwiękowej, następ-
nie złożone je, uszczelniono, pod-
dano testom i ponownej regulacji. 
Po tym zabiegu odzyskały popraw-
ne parametry robocze. W tym przy-
padku nie było potrzeby żeby wy-
mieniać rozpylacz i zestaw zaworu. 
Czasami jednak samo czyszczenie 
i regulacja nie pomagają wtedy do-
konać wymiany zużytych elemen-
tów. Wtryskiwacz paliwowy po ta-
kim zabiegu pracuje jak nowy.
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The infl uence of neutral dosage 
on technical work Common Rail Diesel engine

Abstract
Paper describes the infl uence of neutral dosage on technical work Common Rail Diesel engine. The object of 

scientifi c study was Bosch Common Rail Diesel engine injector. Article puts forward the elements which regulate 
neutral dosage and how it infl uences on engine correction.
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