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Streszczenie 
Celem artykułu było przedstawienie możliwości diagnozowania 
układów zasilania paliwem silników ZS z układem Common Rail. 
W artykule przedstawiono prostą procedurę diagnostyczną silnika ZS 
z systemem CR. Obiektem badawczym był pojazd marki Volvo C 30 
z silnikiem 1,6 D2  typu D4162T. Przebieg pojazdu 50 000 km. Układ 
wtryskowy zastosowany w pojeździe to Continental VDO Siemens. 

 
Wstęp 

Diagnozowanie jest postępowaniem, które polega  
na określeniu stanu badanego obiektu w danej chwili bez 
demontażu go na elementy składowe [2]. Współczesne silniki 
ZS z układem Common Rail (CR) ze względu na swoja 
złożoność wymagają dokładnej analizy diagnostycznej celem, 
której jest dokładne zlokalizowane usterki. Procedura 
diagnostyczna składa się z następujących kroków: pomiarów 
wartości parametrów diagnostycznych (rzeczywistych), 
porównanie wyników z wartościami nominalnymi, analiza 
przyczyn oraz natury powstania odchyleń [2]. Układ paliwowy 
CR składa się z dwóch systemów: niskiego oraz wysokiego 
ciśnienia. Do układu niskiego ciśnienia zaliczamy: zbiornik 
paliwa, pompę elektryczną przetłaczającą paliwo, pompy 
podprogowe, przewody niskiego ciśnienia, filtr paliwa, pompę 
przetłaczającą paliwo zamontowaną na pompie wysokiego 
ciśnienia, regulator wydatku. Układ niskiego ciśnienia kończy się 
przed sekcjami wysokiego ciśnienia w pompie wtryskowej. 
Układ wysokiego ciśnienia rozpoczyna się w pompie wtryskowej 
w sekcjach wysokiego ciśnienia. W skład jego wchodzą 
następujące elementy: regulator i czujnik ciśnienia, przewody 
wysokiego ciśnienia, szyna CR oraz wtryskiwacze paliwa. 
Całym system zarządza sterownik główny silnika, który  
za pomocą odczytów danych z czujników wysterowuje 
odpowiednie parametry rzeczywiste silnika. Proces 
diagnozowania silników z systemem CR jest dość 
skomplikowany ze względu na złożoność jego budowy [1]. 
 
1. Opis przebiegu badania pojazdu 

Badania pojazdu zostały przeprowadzone został według 
następującej procedury przedstawionej na rys. 1.  

Obiektem badawczym był pojazd marki Volvo C 30  
z silnikiem 1,6 D2 zasilany systemem CR Continental. Układ ten 
wyposażony jest w piezoelektryczne wtryskiwacze [3]. 

Problem z pojazdem był następujący. Podczas pracy  
na wolnych obrotach silnik pracował nierównomiernie oraz przy 
około prędkości obrotowej silnika 1500 obr/min odczuwało się 
znaczne drgania. W pierwszym etapie badań podłączono 
interfejs diagnostyczny przeznaczony do badania pojazdów 
firmy Volvo z oprogramowaniem VIDA i zostały 
przeanalizowane parametry rzeczywiste pracy silnika. 

 
 

Rys. 1. Procedura badawcza pojazdu 
 

 
 
Rys. 2. Pracujący wtryskiwacz paliwa na urządzeniu ZAPP CRU 
2i podczas testu 

 
Następnie zmierzono ciśnienie końca suwu sprężania  

i zbadano na stole probierczym ZAPP CRU 2i wtryskiwacze 
paliwa pod kątem ich parametrów roboczych. W kolejnym kroku 
wtryskiwacze paliwa zostały wyczyszczone na urządzeniu ZAPP 
CRU 2i oraz ponownie przetestowane. Na rys. 2 przedstawiono 
urządzenie pracujący wtryskiwacz paliwa na urządzeniu ZAPP 
CRU 2i.  
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2. Cel badań 
Celem przeprowadzonych badań był prosty proces 

diagnostyczny pojazdu Volvo C 30 z układem CR firmy 
Continental.  

Badania zostały przeprowadzone wg następującego 
programu: 

• analiza komputerowa pracy silnika, 
• demontaż wtryskiwaczy paliwa, 
• pomiar ciśnienia końca suwu sprężania, 
• pomiar wielkości dawek wtrysku. 

 
3. Przedstawienie badań laboratoryjnych 

Badania pojazdu zostały przeprowadzone według 
przedstawionego schematu. Podczas analizy pracy silnika 
zwrócono uwagę na korekcję dawek wtryskiwaczy paliwa (rys. 1). 

 

 
 
Rys. 3. Korekcje dawek wtrysku badanego silnika 
 

Następnie zdemontowano wtryskiwacze paliwa oraz 
zbadano ciśnienie końca suwu sprężania (rys.4). 
 

 
 
Rys. 4. Ciśnienie końca suwu sprężania badanego silnika 

 
W kolejnym etapie przeprowadzono badanie wszystkich 

wtryskiwaczy paliwa bezpośrednio po demontażu z silnika.  
W tabelach 1, 2, 3, 4 przedstawiono wyniki pomiarów. 
 
 

Tab. 1. Badanie wtryskiwacza nr 1 
Rodzaj testu Parametry 

testu 
Dawka 
zadana 
mg/wtr 

Dawka 
rzeczywista 

mg/wtr 

Dawka 
Powrotna 

mg/wtr 
LKT 160 MPa 

180 s 
0 – 65 brak 4,32 

eRLC µF 2,20 – 7,10 3,14 brak 
IVM 1 160 MPa 

1020 µs 
41,12 – 53,12 49,10 25,15 

IVM 2 125 MPa 
290 µs 

12,47 – 17,47 15,38 brak 

IVM 3 85 MPa 
440 µs 

17,19 – 29,19 25,27 brak 

IVM 4 24 MPa 
510 µs 

7,31 – 12,31 10,85 brak 

 

Tab. 2. Badanie wtryskiwacza nr 2 
Rodzaj testu Parametry 

testu 
Dawka 
zadana 
mg/wtr 

Dawka 
rzeczywista 

mg/wtr 

Dawka 
Powrotna 

mg/wtr 
LKT 160 MPa 

180 s 
0 – 65 brak 6,17 

eRLC µF 2,20 – 7,10 3,17 brak 
IVM 1 160 MPa 

1020 µs 
41,12 – 53,12 52,54 25,87 

IVM 2 125 MPa 
290 µs 

12,47 – 17,47 16,89 brak 

IVM 3 85 MPa 
440 µs 

17,19 – 29,19 26,96 brak 

IVM 4 24 MPa 
510 µs 

7,31 – 12,31 11.34 brak 

 

Tab. 3. Badanie wtryskiwacza nr 3 
Rodzaj testu Parametry 

testu 
Dawka 
zadana 
mg/wtr 

Dawka 
rzeczywista 

mg/wtr 

Dawka 
Powrotna 

mg/wtr 
LKT 160 MPa 

180 s 
0 – 65 brak 4,12 

eRLC µF 2,20 – 7,10 3,00 brak 
IVM 1 160 MPa 

1020 µs 
41,12 – 53,12 42,18 23,05 

IVM 2 125 MPa 
290 µs 

12,47 – 17,47 13,25 brak 

IVM 3 85 MPa 
440 µs 

17,19 – 29,19 19,05 brak 

IVM 4 24 MPa 
510 µs 

7,31 – 12,31 8,14 brak 

 

Tab. 4. Badanie wtryskiwacza nr 4 
Rodzaj testu Parametry 

testu 
Dawka 
zadana 
mg/wtr 

Dawka 
rzeczywista 

mg/wtr 

Dawka 
Powrotna 

mg/wtr 
LKT 160 MPa 

180 s 
0 – 65 brak 7,91 

eRLC µF 2,20 – 7,10 3,12 brak 
IVM 1 160 MPa 

1020 µs 
41,12 – 53,12 51,54 28,05 

IVM 2 125 MPa 
290 µs 

12,47 – 17,47 14,97 brak 

IVM 3 85 MPa 
440 µs 

17,19 – 29,19 27,89 brak 

IVM 4 24 MPa 
510 µs 

7,31 – 12,31 10,99 brak 
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Dawka IVM 4 odpowiada za wolne obroty silnika. 
Maksymalna różnica powinna wynosić około 0,5 mg/H.  
Na rysunku 4 przedstawiono graficznie wielkości dawki biegu 
jałowego. 

 

 
 

Rys. 5. Dawka biegu jałowego badanego silnika 
 

 
 
Rys. 6. Dawka biegu jałowego badanego silnika po czyszczeniu 
 

Na rysunku 6 przedstawiono dawki biegu jałowego 
badanych wtryskiwaczy paliwa po czyszczeniu termochemicz-
nym. 
 
Podsumowanie 

Na podstawie analizy przeprowadzonych pomiarów można 
stwierdzić, że za nieprawidłową pracę silnika odpowiedzialny był 
wtryskiwacz paliwa nr 3. Analiza korekcji pracy wtryskiwaczy 

paliwa wykazała, że nierównomierność pracy silnika wynika  
z nieprawidłowej pracy cylindra nr 3. Wpływa na to kilka 
czynników. Po pierwsze należy pomierzyć ciśnienia końca suwu 
sprężania. Podczas pomiaru stwierdzono, że wszystkie cylindry 
mają prawidłowe wartości. Minimalna norma dopuszczalna 
wynosi około 22 – 23 bary. Do wykonania tego pomiaru należy 
zdemontować wtryskiwacze paliwa. Dlatego od razu zostały 
zbadane na stole probierczym. Badania wykazały,  
że wtryskiwacz nr 3 pomimo właściwych parametrów 
(mieszczących się w normach) znacznie odbiegał  
od pozostałych wielkościami dawek wtrysku, co mogło wpłynąć 
na pracę silnika w określonych warunkach. Ze względu na to,  
że wtryskiwacze firmy Continental są nierozbieralne ze względu 
na brak technologii ich naprawy to zostały wyczyszczone 
termochemicznie. Analizując parametry robocze po czyszczeniu 
można na stwierdzić, że uległy poprawie co wpłynie na pracę 
silnika. 
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Diagnosis Diesel Common Rail fuel system 
Article aim was describing possibilities of diagnosis Diesel Common 
Rail fuel system. Paper shows simply diagnostic procedure Common 
Rail Diesel engine. Research object was Volvo C 30 vehicle with 1,6 
D2 engine D4162T type. Vehicle millage is 50 000 km. Vehicle injection 
system is Continental VDO Siemens. 
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