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TENDENCJE W ROZWOJU UKŁADÓW WTRYSKU PALIWA STOSOWANYCH  

W SILNIKACH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

 

W artykule przedstawiono analizę układów zasilania, stosowanych w pojazdach użytkowych. Usystematyzowano wiedzę na 

temat rozwiązań technicznych stosowanych w tych układach, jakie pojawiały się wraz ze wzrostem wymagań, jakie stawiane 

były przez normy ekologiczne oraz użytkowników tych pojazdów. 

 

WSTĘP 

Na silniki o zapłonie samoczynnym pojazdów ciężarowych na-
kładane są coraz bardziej restrykcyjne wymogi pod kątem ekologii, 
niezawodności i trwałości. Oczekiwania użytkowników pojazdów 
użytkowych nie zmieniają się i dotyczą przeważnie bezawaryjności 
oraz niskich kosztów przewozów. Wymogi ekologiczne natomiast są 
stale zwiększane poprzez obniżanie dopuszczalnych poziomów 
emisji szkodliwych składników spalin [1,6,7,9,11]. Spełnienie tych 
wymogów to wcale niełatwe zadanie. Obecnie w segmencie samo-
chodów ciężarowych dominuje kilku producentów jakimi są: DAF, 
Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania i Volvo. Każdy z producen-
tów stara się uzyskać jak najwyższą moc przy jednoczesnym naj-
niższym zużyciu paliwa i najefektywniejszych rozwiązaniach ekolo-
gicznych. Aby spełnić rosnące wymagania producenci pojazdów 
ciężarowych poddają m.in. modyfikacji układy wtryskowe odpowia-
dające za przygotowanie mieszanki paliwowo powietrznej. Silnik o 
zapłonie samoczynnym, szczególnie przy wyższych prędkościach 
obrotowych, wymaga dla prawidłowego przebiegu procesu spalania 
odpowiedniego przygotowania mieszaniny palnej. Jest to możliwe 
jedynie wówczas gdy zastosuje się wysokie wartości ciśnień wtry-
sku oraz zoptymalizuje proces sterowania otwarciem wtryskiwacza. 
[4,5,8]. W artykule przedstawiono analizę układów wtryskowych, 
stosowanych w pojazdach użytkowych oraz przedstawiono ich 
rozwój.  

1. ZADANIA UKŁADU WTRYSKOWEGO 

Obecnie w silnikach o zapłonie samoczynnym, napędzających 
samochody ciężarowe, występuje bezpośredni wtrysk paliwa. Po-
wietrze jest wtłaczane do cylindrów za pomocą przynajmniej jednej  
turbosprężarki. Częścią ładunku wtłaczanego do cylindrów są spali-
ny z poprzedniego cyklu spalania, dostarczone za pomocą układu 
recyrkulacji spalin (EGR). Paliwo, jakim jest olej napędowy wtryski-
wane jest dopiero pod koniec suwu sprężania, gdy w komorze 
spalania występuje wysokie ciśnienie i temperatura. Paliwo musi 
być bardzo rozdrobnione oraz dobrze wymieszane z powietrzem, 
aby szybko odparowało. W takich warunkach łatwo dochodzi do 
samozapłonu, oraz minimalizowana jest ilość szkodliwych produk-
tów spalania. Drogą do podniesienia efektywności spalania jest 
zwiększenie ciśnienia. Efektem tego jest większa moc, niższe spa-
lanie i obniżenie emisji szkodliwych składników spalin. Zadaniem 
układu wtryskowego jest podanie paliwa w precyzyjnej dawce, w 
odpowiednim czasie i pod możliwie wysokim ciśnieniem. Układ 

wtryskowy ma decydujący wpływ na osiągi silnika o zapłonie samo-
czynnym [4,10]. 

1.1. Układ z pompą rzędową 

 
Rys. 1. Rzędowa pompa wtryskowa firmy BOSCH 

 

 
 

Rys. 2 Mechaniczne wtryskiwacze 
 
Pierwsze układy zasilania silników wysokoprężnych wyposaża-

ne były w rzędową pompę wtryskową, co pokazano na Rys.1. Do-
starczała ona paliwo do cylindrów poprzez wtryskiwacze mecha-
niczne, które pokazano na Rys.2 [2,5,12].  

Sekcje tłoczące pompy generowały ciśnienie paliwa, pracując 
na podobnie, jak tłoki w silniku. Ilość sekcji zależała od liczby cylin-
drów silnika. Moc silnika regulowana była poprzez dawkę wtrysku. 
Dawka korygowana była poprzez mechaniczny regulator, zależnie 
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od obrotów silnika. Wraz z popularyzowaniem doładowania silników 
sprężarkami mechanicznymi oraz turbosprężarkami wprowadzono 
ogranicznik ciśnienia doładowania LDA, który odpowiedzialny był za 
korekcję dawki wtrysku w zależności od ciśnienia w kolektorze 
dolotowym. Ograniczenia układu z pompą mechaniczną utrudniały 
poprawę parametrów silnika oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń. 
Dlatego też zaczęto udoskonalać układy wtryskowe przez uzależ-
nienie dawki wtryskiwanego paliwa od większej liczby parametrów 
pracy silnika. Regulator mechaniczny został zastąpiony elektrycz-
nym, którego pracą sterował elektroniczny sterownik silnika, co 
pokazano na Rys. 3. 

 

 
Rys. 3 Pompa rozdzielaczowa z elektronicznym sterownikiem firmy 
Bosch 

 
Sterownik silnika zbierał, za pomocą czujników, informacje o 

stanie pracy silnika tj. temperatura, obroty, o aktualnym obciążeniu, 
o temperaturze i ciśnieniu zewnętrznym i na podstawie tych infor-
macji sterował elektromagnetycznym nastawnikiem pompy. Osiągi 
uległy poprawie, nastąpiło obniżenie hałasu oraz poprawiła się 
elastyczność silników. System ten pozwalał na spełnienie norm 
czystości spalin Euro 1, Euro 2 i Euro 3 [2,5,12]. 

1.2. Pompowtryskiwacze i indywidualne pompy wtryskowe 

Kolejne modyfikacje silników spowodowały zwiększenie wyma-
gań wobec układów zasilania silników o ZS tj. miały sprostać więk-
szemu zapotrzebowaniu na moc oraz kolejnym, zaostrzonym nor-
mom czystości spalin. Konieczne było podniesienie ciśnienia wtry-
sku i wyeliminowanie sterowanej mechanicznie pompy wtryskowej 
wraz z jej ograniczeniami. Aby sprostać tym wymaganiom wprowa-
dzono nowe rozwiązania. Wprowadzono sterowane elektronicznie, 
odseparowane zespoły tłoczące, obsługujące każdy cylinder z 
osobna. 

Wśród nowych rozwiązań znalazły się pompy jednosekcyjne, 
którą pokazano na Rys. 4. Były to indywidualne pompy wtryskowe 
połączone krótkim przewodem  z wtryskiwaczem [2,5,12]. 

W układach pompa-przewód-wtryskiwacz na każdy cylinder 
przypadała jedna pompa wysokociśnieniowa, przewód wysokoci-
śnieniowy oraz wtryskiwacz. W porównaniu z rozwiązaniami kla-
sycznymi proces tłoczenia rozdzielono z jednej pompy rzędowej 
pomiędzy pompy poszczególnych cylindrów. Pompki wyposażono w 
zawory elektromagnetyczne, co umożliwiło precyzyjne sterowanie 
wtryskiem, pokazano na Rys. 5. Maksymalnie ciśnienie wtrysku w 
takim układzie wynosiło 1800 barów. 

 

 
Rys. 4 Pompa jednosekcyjna Bosch – PLD = Pumpe-Leitung-Düse. 

  

 
Rys. 5 Pompa jednosekcyjna Bosch – PLD z przewodem i wtryski-
waczem 

 

 
Rys. 6 Pompowtryskiwacz Bosch – PDE = Pumpe-Düse-Einheit 

 
Kolejnym z  nowych rozwiązań były pompowtryskiwacze które 

łączyły sekcje tłoczącą i wtryskiwacz wraz z elektromagnetycznym 
zaworem regulującym dawkę paliwa w jeden element i montowane 
były w głowicy silnika. Przykładowy pompowtryskiwacz pokazano na 
Rys. 6 . Połączenie tych elementów w jeden podzespół pozwoliło 
wyeliminować przewód wysokiego ciśnienia oraz występujące w nim 
pulsacje. W rezultacie sterowanie wtryskiem paliwa stało się bar-
dziej precyzyjne. 
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Rys. 7 Budowa Pompowtryskiwacza Bosch:1. Tłoczek pompy; 2. 
Zawór elektromagnetyczny; 3. Tłoczek regulacji ciśnienia wtrysku; 
4. Przelew; 5. Dopływ paliwa; 6. Komora wysokociśnieniowa; 
7. Rozpylacz; 8. Iglica 

 
Elektroniczny zawór w pompowtryskiwaczu regulował dawką 

paliwa i początkiem wtrysku. Możliwa była realizacja wtrysku wstęp-
nego. System pompowtryskiwaczy umożliwiał wtrysk z ciśnieniami 
do 2200 barów. Przekrój poprzeczny pompowtryskiwacza pokazano 
na Rys. 7 

1.3. Układ Common Rail 

Kolejną ewolucją układów zasilania silników diesla było roz-
dzielenie procesu wtrysku i proces wytwarzania wysokiego ciśnie-
nia. Ciśnienie paliwa wytwarzane było przez mechaniczną pompę 
wysokiego ciśnienia z której paliwo trafiało do szyny wysokociśnie-
niowej, gdzie było utrzymane pod stałym wysokim ciśnieniem. 
Umożliwiło to realizowanie wielu faz wtrysku i uzyskanie wysokiego 
ciśnienia wtryskiwania paliwa. System Common Rail przedstawiono 
na Rys. 8. 

 

 
Rys. 8 Nowsza wersja układu Common Rail 3 generacji do samo-
chodów użytkowych z pompą CPN5 i wtryskiwaczami CRIN3 

 
Wprowadzanie paliwa do komory spalania miało być realizo-

wane poprzez uruchomienie elektromagnetycznego zaworu we 
wtryskiwaczu. Podział cyklu wtrysku na wstępny, zasadniczy i do-
tryski, co pozwoliło ograniczyć hałas spalania, poprawić efektywno-
ści pracy silnika i obniżyć emisję zanieczyszczeń. Schemat systemu 
Common Rail pokazano na Rys. 9. 

 

 
Rys. 9 Schemat układu Common Rail 4 generacji z wtryskiwaczami 
z wzmacniaczem hydraulicznym ciśnienia 

 
Kolejną modyfikacją systemów Common Rail, przedstawioną 

przez firmę Delphi, było zastąpienie pompy wysokiego ciśnienia 
dwiema pompami jednosekcyjnymi, co pokazano na Rys. 10. Za-
pewniało to osiągnięcie wysokiego poziomu kontroli nad wtryskiwa-
nym paliwem przy ciśnieniach dochodzących nawet do 2400 barów. 
Modułowa konstrukcja wykorzystywała wspólne elementy, umożli-
wiając znaczące skalowanie układu. 

 

 
Rys. 10. Delphi F2P High Pressure Heavy Duty Diesel Common 
Rail System 
 

 
Rys. 11 Delphi F2E High Pressure Heavy Duty Diesel Common Rail 
System 

 
Innym pomysłem firmy Delphi, był system F2E który wykorzy-

stywał dwa typy wtryskiwaczy. Wtryskiwacze nie pompujące działały 
jak tradycyjne wtryskiwacze typu common rail oraz wtryskiwacze 
wyposażone w sekcje tłoczącą napędzaną z wałka rozrządu, które 
generowały ciśnienie w szynie zasobnikowej, co pokazano na Rys. 
11.  Liczba wtryskiwaczy tłoczących w zestawie była zoptymalizo-
wana zgodnie z wymaganiami zasilania każdego zastosowania. 
Szyna ciśnieniowa zapewniała wtryskiwaczom stały dostęp do 
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paliwa pod wysokim ciśnieniem, przy każdej prędkości obrotowej 
silnika, co pozwala precyzyjnie sterować dawką paliwa [1,3,5]. 

PODSUMOWANIE 

Pierwsze silniki wysokoprężne, jakie pojawiły się w motoryzacji, 
wykorzystywane były w ciężkich pojazdach użytkowych. Osiągi były 
mniejsze niż w przypadku silników o zapłonie iskrowym, kultura 
pracy pozostawiała wiele do życzenia, były głośne a ich zaletą było 
mniejsze zużycie paliwa i trwalość. Wymagania stawiane pojazdom 
użytkowym stale rosły. Zmusiło to producentów pojazdów użytko-
wych do konstruowania coraz mocniejszych i dynamiczniejszych 
silników charakteryzujących się niskim zużyciem paliwa. Wyposa-
żano je w turbosprężarki lub kompresory mechaniczne. Wraz z 
pojawieniem się norm czystości spalin producenci pojazdów cięża-
rowych szybko zdali sobie sprawę, że niezbędne jest udoskonalenie 
systemu podającego paliwo tak, by proces spalania był bardziej 
efektywny. Aby to osiągnąć paliwo wtryskiwane do cylindrów musia-
ło zostać bardziej rozdrobnione, by łatwiej mieszało się z powie-
trzem. Następnym krokiem była konieczność bardziej precyzyjnego 
sterowania wtryskiem paliwa. Wtryskiwacze musiały działać szybciej 
tak by realizować dawkę inicjującą, wtrysk właściwy i dotrysk. 
Wszystkie te modyfikacje sprawiły, że silniki diesla w pojazdach 
użytkowych stały się dużo mocniejsze, zużywały mniej paliwa i 
emitowały mniej zanieczyszczeń. 
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Trends in the development of fuel injection systems  
used in truck engines  

The article presents an analysis of the fuel systems for 

vehicles. It systematizes the knowledge of the technologies 

used which appeared with increasing demands placed by 

ecological standards and the users of those vehicles. 
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