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W artykule przedstawiono przyczyny niesprawności i uszkodzeń 
pompowtryskiwaczy, które wykorzystywane są w systemach 
hydraulicznego wtrysku paliwa współczesnych silników o zapłonie 
samoczynnym. Analizie poddano wybrane części składowe, wskazując 
elementy najczęściej ulegające procesom niszczącym. 
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Wstęp  
Współczesne systemy wtryskowe silników o zapłonie 
samoczynnym zostały zdominowane przez układy Common 
Rail, które od połowy lat 90-tych XX wieku systematycznie 
wypierały inne rozwiązania. Decydująca rolę odegrały w tym 
przypadku czynniki ekologiczne, umożliwiające producentom 
wytwarzanie jednostek napędowych o wysokiej kulturze pracy, 
niskim zużyciu paliwa oraz pozwalające na sprostanie coraz 
bardziej rygorystycznym normom toksyczności spalin. Tym 
niemniej w sektorze pojazdów użytkowych w dalszym ciągu 
istotną rolę odgrywają indywidualne, sterowane elektronicznie 
układy tłocząco-wtryskowe zwane pompowtryskiwaczami, które 
wytwarzane są do chwili obecnej. Przykładem ich zastosowania 
mogą być silniki spełniające aktualnie obowiązującą normę Euro 
6, np. Renault DTI 13, Volvo D13K [4]. Omawiane elementy 
wykonawcze z jednej strony odpowiadają za kompresję paliwa, 
a z drugiej warunkują jego prawidłowe rozpylenie w komorze 
spalania. Podwójna funkcjonalność zmniejsza przy tym ilość 
kosztownego osprzętu i dodatkowo obniża koszty ewentualnych 
napraw. Jest to tym bardziej istotne, iż na rynku przeważają 
konstrukcje sterowane zaworem elektromagnetycznym, które są 
zdecydowanie mniej awaryjne i łatwiejsze w regeneracji w 
porównaniu do rozwiązań bazujących na stosie piezo-
kryształów. Należy więc przypuszczać, że jeszcze przez wiele 
lat będzie zachodziła konieczność ich obsługi i naprawy, mając 
na względzie przyczyny możliwych niesprawności. 
 

1. Zakres i metodyka 
Badania przeprowadzono w firmie zajmującej się regeneracją 
współczesnych systemów wtryskowych, która od wielu lat 
współpracuje z Katedrą Eksploatacji Pojazdów Samochodowych 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) 
w Szczecinie. W okresie półrocznym analizie poddane zostały 
konstrukcje różnych generacji i producentów, gdyż odmienna 
budowa ma zasadniczy wpływ na częstotliwość występowania 
oraz rodzaj poszczególnych uszkodzeń. Do oględzin wybranych 

części składowych wykorzystano stanowisko wyposażone w 
mikroskop laboratoryjny typu FL150/70 i kamerę do cyfrowego 
zapisu obrazów na komputerze klasy PC. Przed przystąpieniem 
do badań pompowtryskiwacze demontowano zgodnie z 
technologią ich naprawy. W procesie tym wykorzystano 
specjalistyczne imadła, klucze dynamometryczne oraz osprzęt i 
dedykowane zestawy narzędziowe. Sprawdzenie elektrycznych 
elementów sterujących prowadzono miernikiem typu CHY 24CS 
LCR METER. 

 
2. Wyniki i dyskusja 
W badanych pompowtryskiwaczach dało się zauważyć dwie, 
odmienne od siebie grupy niesprawności. Pierwsze, które 
określono mianem zewnętrznych, przedstawiono w formie 
graficznej na rys. 1. Część z nich stanowią defekty 
mechaniczne, które zwykle są bardzo łatwe do zdiagnozowania 
i usunięcia. Większość powstaje wskutek naturalnego procesu 
zużycia w trakcie długotrwałej eksploatacji pojazdu. Należy 
jednak podkreślić, iż uszkodzenia zespołu napędowego mogą 
być także skutkiem nieprawidłowego montażu lub niewłaściwej 
regulacji pompowtryskiwacza. Dotyczy to pękniętej sprężyny 
oraz jej elementów mocująco-napinających, w tym zerwanego 
zaczepu oraz wyrobionego grzybka i/lub górnej części tłoczka 
(talerzyka). Ich wymiana jest niezbędna, gdyż warunkuje 
możliwość przetestowania naprawianej konstrukcji na stole 
probierczym. Ponadto standardowa procedura zakłada m.in.: 
montaż nowej podkładki uszczelniającej, zespołu o-ringów i 
pierścienia zabezpieczającego (rys. 2) [7]. Natomiast pęknięcia 
lub deformacje korpusu oraz osłony przyłącza elektrycznego w 
zasadzie eliminują daną konstrukcję z fazy testowej, a tym 
samym z dalszej eksploatacji. 
Do niesprawności zewnętrznych zaliczane są również osady, 
które obserwuje się w dolnej części pompowtryskiwacza. Jest 
ona bowiem narażona na kontakt z podawanym paliwem oraz 
działanie wysokich temperatur. Na końcówkach rozpylaczy 
zbierają się produkty powstałe wskutek krakingu termicznego 
i/lub chemicznego. Zaburzają one kształt i penetrację strugi, 
zmieniając wymiary oraz drożność otworów wtryskowych. Duża 
koncentracja nagarów i zanieczyszczeń smołowych może 
również świadczyć o zasilaniu silnika olejami napędowymi z 
dodatkiem komponentów roślinnych. Osady pojawiają się 
również przy otworkach doprowadzających paliwo, które 
dodatkowo mogą nosić ślady korozji, co ma kluczowy wpływ na 
niewłaściwe dawkowanie. Większość z nich daje się usunąć w 
procesie mycia w kąpielach ultradźwiękowych. Jest to 
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szczególnie istotne w przypadku konstrukcji pochodzących z 
silników o niewielkim przebiegu eksploatacyjnym, gdyż nie 
zachodzi wtedy konieczność wymiany nakrętki (rys. 3). 
 

 
Rys. 1. Typowe uszkodzenia zewnętrzne pompowtryskiwaczy:  
1- deformacja popychacza, 2- zerwanie zaczepu sprężyny 
powrotnej, 3- pęknięcie uzwojenia sprężyny, 4- wyłamanie 
osłony przyłącza elektrycznego, 5- przetarcie powierzchni 
korpusu, 6- niedrożność otworków paliwowych, 7- deformacja 
i/lub niedrożność otworów wtryskowych, 8- zakoksowanie lub 
zaolejenie końcówki  
 
Drugą grupę stanowią uszkodzenia wewnętrzne, które 
obserwuje się po demontażu pompowtryskiwaczy na części 
składowe. Ponieważ większość z nich zostaje oddana do 
naprawy po odbyciu olbrzymiej liczby cykli pracy, obniża się 
sprawność elementów wykonawczych głównego zaworu 
sterującego, co wpływa niekorzystnie na: pasowanie iglicy w 
korpusie, wielkość jej skoku, szczelność przylgni gniazda oraz 
napięcie sprężyny cofającej [3]. Ponadto właściwe dawkowanie 
konstrukcji uzależnione jest od tzw. modułu BIP (ang. Begin of 
Injection Period), który ma wpływ na początek wtrysku, a jego 
opóźnienie zależy od zanieczyszczeń i/lub korozji tulei 
sterującej. Z tego względu przed ponownym montażem należy 
ją wyczyścić i dobrze nasmarować, aby swobodnie poruszała 
się w korpusie [5]. W przypadku pompowtryskiwaczy 
piezoelektrycznych dyskwalifikujące są uszkodzenia stosu 
kryształów, gdyż żaden z producentów systemów wtryskowych 
nie udostępnił technologii ich naprawy. Można je wykryć 
poprzez pomiar pojemności elektrycznej. Natomiast dla 
tradycyjnych konstrukcji przeprowadzane jest sprawdzenie 
indukcyjności cewki elektromagnetycznej lub jej rezystancji 
(ciągłość uzwojenia) oraz zwarcie do masy [2, 7].  
 

 
Rys. 2. Elementy podlegające wymianie bez względu na rodzaj 
stwierdzonych uszkodzeń: 1- zespół o-ringów, 2- podkładka 
uszczelniająca, 3- rozpylacz z igłą, 4- popychacz, 5- nakrętka, 
6- pierścień zabezpieczający [7] 
 

 
Rys. 3. Osad zewnętrzny między nakrętką a korpusem głównym 

 
Na częściach mających kontakt z paliwem można zauważyć 
osady wewnętrzne określane mianem IDID (ang. Internal 
Diesel Injector Deposit). Kluczową rolę w ich tworzeniu 
odgrywają komponenty, które wprowadza się do olejów 
napędowych w celu poprawy właściwości fizykochemicznych. 
Dodatkowy problem stanowi interakcja wspomnianych 
dodatków z produktami starzenia paliw pochodzenia roślinnego 
i utleniania węglowodorów ze związkami różnych metali. 
Zanieczyszczenia koncentrują się najczęściej na takich 
elementach jak: iglica, podkładka oporowa, tłumik, sprężyna 
iglicowa i jej regulatory oraz zasobnik (rys. 4). Ich obecność 
wpływa wyjątkowo niekorzystnie na efektywność pracy 
pompowtryskiwaczy, ograniczając kinematykę i dynamikę 
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działania poszczególnych podzespołów wykonawczych. W 
efekcie spada precyzja dawkowania paliwa pod względem 
jakościowym oraz ilościowym. Na wymienionych elementach 
bardzo często obserwuje się również ślady korozji, której 
występowanie zależy od ilości kwaśnych połączeń tlenowych 
zawartych w oleju napędowym, jak też obecności siarki oraz 
wody (rys. 5). Pomimo licznych modyfikacji konstrukcyjnych i 
materiałowych wprowadzanych przez producentów w kolejnych 
generacjach, intensywność procesów zużycia chemicznego 
oraz elektrochemicznego nie maleje. Sprzyja im bowiem 
nieustanne podwyższanie ciśnienia wtrysku, które ma wpłynąć 
na poprawę warunków tworzenia mieszaniny palnej, a w 
efekcie ograniczyć toksyczność spalin oraz zużycie paliwa [1, 
2, 6]. 
 

 
Rys. 4. Osady wewnętrzne przy gnieździe zasobnika 

 

 
Rys. 5. Korozja i osady wewnętrzne na powierzchni iglicy 

 

Podsumowanie 
Uszkodzenia pompowtryskiwaczy powstają wskutek zużywania 
się poszczególnych elementów, co zwykle uwidacznia się po 
długotrwałej eksploatacji pojazdu, ale również w efekcie 
zachodzenia procesów przyśpieszonych, tzw. patologicznych. 
W tym drugim przypadku decydującym czynnikiem jest paliwo, 
od którego jakości, czystości i właściwości fizykochemicznych 
zależy trwałość oraz niezawodność konstrukcji. Stosunkowo 
liczną grupę stanowią także usterki wynikające z niewłaściwej 
obsługi, montażu / demontażu oraz regulacji. Wymienione 
przyczyny wskazują na duże podobieństwa do układów 

zasobnikowych Common Rail, stąd wybrane etapy procedur 
naprawczych przeprowadza się w sposób analogiczny. 
Pomimo różnic w budowie i zasadzie działania w dalszym 
ciągu największy problem stanowią rozwiązania oparte o stos 
kryształów piezoelektrycznych, których regeneracja ogranicza 
się do mycia zewnętrznego, płukania termochemicznego oraz 
testowania na specjalistycznych stołach probierczych. Z kolei 
konstrukcje z zaworem elektromagnetycznym są całkowicie 
rozbieralne, a ich naprawa w większości przypadków pozwala 
uzyskać poprawne dawkowanie paliwa.  
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The causes internal and external damage to the unit 

injectors 
 

The paper presents the causes of malfunctions and damage to the unit 
injectors, which are used in modern diesel engines. The analysis 
included selected components, pointing to the elements and 
assemblies being most frequently subject to destructive processes. 
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