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Wstęp 
Tłokowe silniki spalinowe stanowią podstawowe źródło 

napędu współczesnych pojazdów samochodowych. W ostatnich 
latach ich konstrukcja uległa radykalnym zmianom, przede 
wszystkim w zakresie układów podawania paliwa. Do 
zasadniczych czynników mających wpływ na taki stan rzeczy 
zaliczyć można: konieczność redukcji substancji toksycznych w 
spalinach wylotowych, obniżenie poziomu hałasu oraz 
ograniczenie zużycia materiałów pędnych. W chwili obecnej 
praktycznie każdy producent samochodów osobowych posiada 
w swej ofercie pojazdy, które napędzane są silnikami o zapłonie 
samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa w systemie 
Common Rail. Układy zasobnikowe łączą w sobie cechy 
rozwiązań mechaniczno-hydraulicznych, odpowiadających 
głównie za funkcje wykonawcze, ale też elektrycznych i 
elektronicznych, służących do regulacji oraz sterowania 
przebiegiem wtrysku. Ze względu na wyjątkowo trudne warunki 
pracy najbardziej podatnymi elementami tych systemów 
pozostają wtryskiwacze, pomimo zmian konstrukcyjnych i 
materiałowych wprowadzanych w następujących po sobie 
generacjach.  

 
1. Zakres i metodyka 

W artykule odniesiono się do uszkodzeń mechanicznych, 
które wpływają znacząco na utratę funkcjonalności lub trwałą 
niesprawność wtryskiwaczy Common Rail. Analizie poddano 
konstrukcje różnych typów i producentów, wskazując na 
możliwe przyczyny oraz skutki wykrytych defektów. Oględziny i 
weryfikację poszczególnych elementów prowadzono na 
stanowisku z mikroskopem laboratoryjnym, wyposażonym w 
cyfrową kamerę do zapisu obrazów typu FL150/70 na 
komputerze klasy PC. Wykorzystano również imadła i zestawy 
służące do demontażu badanych konstrukcji na części 
składowe. Przed oględzinami zostały one poddane myciu w 
wannach ultradźwiękowych (Elma Elmasonic S 10 H, Carbon 

Tech Ultrasonic Bath S15/C2) i dokładnie osuszone sprężonym 
powietrzem. 

 

3. Wyniki badań 
Jednym z najczęściej wykrywanych uszkodzeń we 

współczesnych wtryskiwaczach CR pozostaje zużycie ścierne 
pary precyzyjnej, którą stanowi iglica z rozpylaczem. Pierwsze 
objawy świadczące o pogorszeniu współpracy tych elementów 
obserwuje się przy pracy silnika na biegu jałowym (drgania, 
hałaśliwy proces spalania). Usterkę można wykryć przy zadaniu 
niskiego ciśnienia na stole probierczym, a dotyka ona 
konstrukcje z jednostek napędowych o stosunkowo niewielkim 
przebiegu eksploatacyjnym. Z możliwych przyczyn wymienić 
należy: stosowanie paliw złej jakości (zbyt mała smarność) lub 
ze zbyt dużym udziałem komponentu roślinnego, niewłaściwą 
filtrację, obecność ciał obcych, w tym opiłków pochodzących z 
wadliwej pompy [7].  

 

 
 

Rys. 1. Zatarcie części prowadzącej iglicy (Bosch) 
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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono przyczyny i skutki najczęściej spotykanych uszkodzeń mechanicznych, które obserwuje się we wtryskiwaczach 
układów zasobnikowych Common Rail (CR). Analizie poddano wybrane części składowe, wskazując na elementy najczęściej ulegające 
procesom niszczącym.  
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Przy niewielkim zużyciu zwykle pomaga zmiana naprężenia 
sprężyny dolnej, która ogranicza wznios iglicy [4, 6]. W 
pozostałych przypadkach zachodzi konieczność wymiany pary 
precyzyjnej, oczywiście jeśli producent przewidział taką 
możliwość (dostępność części zamiennych). 

Biorąc pod uwagę przyczyny i skutki analogiczną usterkę 
stanowi zatarcie trzpienia (tłoka prowadzącego) zaworka 
sterującego, czyli elementu spotykanego w konstrukcjach 
elektromagnetycznych Bosch i Denso (Rys. 2). Z kolei we 
wtryskiwaczach firmy Delphi najbardziej newralgicznym i tym 
samym najczęściej wymienianym elementem pozostaje sam 
zawór sterujący, którego stopka przy demontażu powinna 
swobodnie wypaść z korpusu pod działaniem siły grawitacyjnej 
(Rys. 3) [7]. W tym zakresie pogorszenie współpracy skutkuje 
problemami z dawkowaniem paliwa, które w nadmiernej ilości 
zostaje odprowadzone na przelew. Ponadto iglice tego 
producenta charakteryzują się nacięciami na powierzchni 
prowadzącej, które wykonuje się fabrycznie w celu zwiększeniu 
turbulencji przepływu i stabilnej pracy przy wyższych ciśnieniach 
wtrysku [1, 7]. Ostre krawędzie powodują zakleszczanie się 
twardych zanieczyszczeń i przyśpieszone zużycie pary 
precyzyjnej (Rys.  4). Należy podkreślić, iż niedopuszczalne są 
jakiekolwiek uszkodzenia w obrębie stożka iglicy, a dotyczy to 
konstrukcji wszystkich typów (Rys.  5). 

 

 
 

Rys. 2. Zarysowania na trzpieniu prowadzącym (Denso) 
 
Uszkodzenie gniazda zaworka sterującego skutkować 

może pogorszeniem parametrów dynamicznych silnika, jego 
nierównomierną pracę, problemami z rozruchem i gaśnięciem w 
trakcie jazdy. Niszczenie tego elementu odbywa się w skutek 
wspomnianych wcześniej przyczyn, związanych głównie z 
jakością doprowadzanego paliwa, ale również w wyniku 
twardych zanieczyszczeń procesów erozji i kawitacji, korozji czy 
niewłaściwego skoku kulki (Rys. i 6 i 7). 

 
 

Rys. 3. Zatarcie stopki zaworu sterującego (Delphi) 
 

Deformacja gniazda w bezpośredni sposób przekłada się 
na zwiększenie ilości paliwa trafiającego na przelew. Z tego 
względu nie dopuszcza się jakichkolwiek uszkodzeń 
występujących w jego obrębie. Znacznie rzadziej spotykane 
jest natomiast pęknięcie pierścienia uszczelniającego, który 
zawyża dawkę przelewu już przy stosunkowo niskich 
ciśnieniach (Rys.  8). Naprawę realizuje się poprzez wymianę 
zaworu, a w uzasadnionych przypadkach całego zespołu 
sterującego. 

 

 
 
Rys. 4. Zarysowania wzdłużne na iglicy (Delphi) 
 

Przy każdorazowej weryfikacji elementów wewnętrznych 
wtryskiwacza należy zwracać uwagę na powierzchnię 
wewnętrzną cewki elektromagnesu. Nie dopuszcza się 
zabrudzenia jej wnętrza, jak również występowania większych 
uszkodzeń (Rys. 9). Szczególnie niebezpieczeństwo stanowi 
uszkodzenie strefy osadzenia o-ringu, gdyż może to prowadzić 
do występowania zewnętrznych przecieków. 
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Rys. 5. Uszkodzenie stożka iglicy (Delphi) 
 

 
 

Rys. 6. Ubytek strefy kontaktu gniazda zaworowego (Bosch) 
   

 
 

Rys. 7. Opiłki na powierzchni zaworu sterującego (Delphi) 
 

 
 

Rys. 8. Pęknięcie pierścienia uszczelniającego (Bosch) 

 
Wnioski 

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż uszkodzenia 
mechaniczne dotyczą w głównej mierze elementów 
wykonawczych i sterujących wtryskiwaczy Common Rail. Ich 
występowanie zależy od różnych czynników, w tym od jakości 
oraz właściwości fizykochemicznych stosowanego oleju 
napędowego. Jego zanieczyszczenie prowadzić może do 
zużycia przyśpieszonego tzw. patologicznego, które znacząco 
skraca okres bezawaryjnej pracy wtryskiwacza [2, 3, 4]. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku tych konstrukcji, dla których 
producenci nie oferują części zamiennych i nie udostępniają 
technologii naprawy, np. wtryskiwaczy piezoelektrycznych.  
Z tego też względu należy bezwzględnie przestrzegać zasady 
okresowej wymiany filtrów paliwa, jak również tankować pojazd 
na stacjach koncernów o uznanej pozycji rynkowej. 
 

 
 

Rys. 9. Uszkodzenia cewki elektromagnesu (Bosch) 
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Mechanical damages in Common Rail fuel injectors 

  
Abstract 

 
This paper presents the causes and consequences of mechanical damages in Common Rail (CR) fuel injectors. The analysis included selected 

components, pointing to the elements and assemblies being most frequently subject to destructive processes.  

  
Key words: fuel injectors, Common Rail system, mechanical damages. 
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