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Streszczenie 
W artykule przedstawiono przyczyny oraz skutki tworzenia się 
zewnętrznych i wewnętrznych osadów w wysokociśnieniowych 
układach wtrysku paliwa Common Rail (CR) silników o zapłonie 
samoczynnym. Analizie poddano wybrane części składowe 
wtryskiwaczy, wskazując na elementy najczęściej ulegające procesom 
niszczącym. 

 
Wstęp 

Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku upowszechniły się 
układy typu Common Rail, systematycznie wypierając inne 
systemy podawania paliwa w silnikach o zapłonie samoczynnym 
(ZS). Wynika to przede wszystkim z dużych możliwości 
adaptacyjnych, jak również elektronicznego, precyzyjnego 
sterowania procesem wtrysku, którego ciśnienie stopniowo 
zwiększano w kolejnych generacjach. Parametr ten ma bowiem 
zasadniczy wpływ na wskaźniki pracy jednostek napędowych i 
emisję związków toksycznych w spalinach, w tym cząstek 
stałych oraz tlenków azotu. Z tego też względu zachodzi 
konieczność dostosowywania wtryskiwaczy pod względem 
konstrukcyjnym i wytrzymałościowym, gdyż trudne warunki 
pracy sprzyjają procesom zużycia: ściernego, erozyjnego, 
kawitacyjnego, korozyjnego czy zmęczeniowego [8].  
Ich intensyfikacja związana jest z jakością stosowanego paliwa, 
którego skład chemiczny ma dodatkowy wpływ na powstawanie 
osadów zewnętrznych i wewnętrznych. Pierwsze dotyczą 
problemu koksowania wtryskiwaczy, a więc gromadzenia się 
zanieczyszczeń trwałych na końcówce rozpylacza, szczególnie 
w kanalikach i wokół jego otworków wylotowych. Natomiast 
drugie obserwuje się na powierzchniach poszczególnych 
elementów, a ich występowanie ogranicza dynamikę działania 
podzespołów wykonawczych. W rezultacie zaburzona zostaje 
precyzja dawkowania paliwa pod względem ilościowym  
i jakościowym [3, 10, 11].  
 
1. Zakres i metodyka 

Badania prowadzono w firmie zajmującej się regeneracją 
wtryskiwaczy, która od wielu lat współpracuje z Katedrą 
Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie. Analizie 
poddane zostały konstrukcje różnych typów i producentów, gdyż 
odmienna budowa ma istotny wpływ na obszary występowania 
oraz ilość generowanych osadów wewnętrznych. Oględziny 
poszczególnych elementów przeprowadzono na stanowisku, 
które wyposażono w mikroskop laboratoryjny typu FL150/70  
i kamerę do cyfrowego zapisu obrazów na komputerze klasy PC 
(rysunek 1). Przed przystąpieniem do badań wtryskiwacze były 
demontowane na części składowe zgodnie z technologią ich 
naprawy. W procesie tym wykorzystano specjalistyczne imadła, 
klucze dynamometryczne i zestawy narzędziowe. 

 
 

Rys. 1. Stanowisko z mikroskopem typu FL150/70 
 

3. Wyniki i dyskusja 
Na rysunku 2 przedstawiono obszary najczęstszego 

występowania osadów zewnętrznych i wewnętrznych  
w klasycznym wtryskiwaczu elektromagnetycznym. Jego budowa 
i poszczególne elementy składowe są charakterystyczne dla 
produktów firmy Denso oraz Bosch. Można zauważyć,  
iż większość zanieczyszczeń gromadzi się w dolnej części, 
narażonej na kontakt z paliwem oraz działanie wysokich 
temperatur. W pierwszym rzędzie należy odnieść się  
do zjawiska koksowania, które związane jest z osiadaniem 
produktów krakingu termicznego i/lub chemicznego  
na końcówkach rozpylaczy [4]. Wpływa ono niekorzystnie  
na kształt i penetrację strugi paliwa, gdyż osady zmieniają 
wymiary oraz drożność otworów wylotowych. W starszych 
konstrukcjach silników ZS na intensywność tego procesu miał 
wpływ typ stosowanego wtryskiwacza, jak również sposób 
podawania paliwa. Na przykład przy wtrysku pośrednim IDI 
(ang. Indirect Injection) objętość komory wstępnej była 
niewielka, co sprzyjało gromadzeniu się sadzy na rozpylaczu 
przez mieszaninę palną, która była bogatsza niż w przestrzeni 
nad tłokiem [3]. Z kolei przy wtrysku bezpośrednim DI  
(ang. Direct Injection) zasadnicze znaczenie ma rodzaj i jakość 
paliwa. Niepożądane są oleje napędowe o szerokim zakresie 
temperatur wrzenia z zawartością tzw. ciężkich frakcji 
końcowych. Wynika to z braku możliwości odparowania kropel 
w określonym czasie i ich rozkład termiczny. Ponadto nagary  
i osady smołowe powstają przy zasilaniu silnika paliwami 
roślinnymi lub tradycyjnymi olejami napędowymi z dużą 
domieszką tego komponentu, np. estrem metylowym oleju 
rzepakowego RME (ang. Rape Methyl Ester) (rysunek 3). Ich 
koncentracja świadczyć może o obecności zanieczyszczeń, 
produktów utleniania, polimeryzacji lub wolnej gliceryny, 
pozostałej po procesie poprodukcyjnym [1, 2, 5, 6, 7, 9, 11]. 
Problem koksowania dotyczy też wnętrza samego rozpylacza, 
wpływając jednoznacznie negatywnie na współpracę pary 
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precyzyjnej. Ze względu na duże obciążenia termiczne 
zanieczyszczenia trwałe obserwuje się głównie na powierzchni 
roboczej oraz stożku iglicy (rysunek 4). 

 

 
 

Rys. 2. Obszary występowania osadów we wtryskiwaczu 
 

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na 
awarie aparatury paliwowej, które powstają w wyniku osadów 
wewnętrznych IDID (ang. Internal Diesel Injector Deposit). Mają 
one odmienny skład chemiczny od omawianych depozytów 
koksowych, gdyż czynniki wpływające na ich tworzenie  
są zupełnie inne [10, 13].  

 
 

Rys. 3. Rozpylacz dawkujący olej napędowy z dodatkiem RME 
 

 
 

Rys. 4. Stożek iglicy wtryskiwacza z osadami węglowymi 
 

Wyniki badań własnych wskazują, że do najczęstszych 
niesprawności współczesnych wtryskiwaczy należy zaliczyć 
osady korozyjne [1, 12]. Ich występowanie obserwuje się na 
większości elementów mających bezpośredni kontakt  
z paliwem, głównie wchodzących w skład zespołów: twornika 
(Bosch, Denso) oraz zaworu sterującego (Bosch, Denso, 
Delphi, Continental-Siemens/VDO) (rysunek 5). Przy dużych 
przebiegach eksploatacyjnych silnika produkty korozji występują 
również na innych częściach, np. iglicy, tłoku prowadzącym, 
pierścieniach zabezpieczających, podkładkach kalibracyjnych, 
sprężynach, itp. W przypadku wtryskiwaczy Delphi typową 
usterką są osady i ubytki materiału obserwowane na cewce 
elektromagnetycznej, która charakteryzuje się wydłużonym 
kształtem, przechodzącym niemal przez cały korpus główny.  
Z czasem jej uszczelnienie za pomocą o-ringów staje się 
niewystarczające. Należy podkreślić, iż procesom zużycia 
sprzyja również podwyższanie ciśnienia, pomimo licznych 
modyfikacji konstrukcyjnych i materiałowych wprowadzanych  
w nowszych generacjach. Z punktu widzenia stosowanych 
olejów napędowych oddziaływanie korozyjne zależy  
od zawartych w nich kwaśnych połączeń tlenowych 
pochodzenia naturalnego lub eksploatacyjnego (tzw. starzenie), 
jak również od zawartości siarki i wody [1, 9, 11].  

 

 
 Rys. 5. Osady korozyjne przy gnieździe zaworowym 



                                                                 eksploatacja i testy 
  

AUTOBUSY   8/2016    141 

 
 

Rys. 6. Osady lakowe na powierzchni tłoka prowadzącego 
 

Kluczową rolę w tworzeniu się osadów wewnętrznych 
odgrywają komponenty, które wprowadzane są do paliw w celu 
poprawy ich właściwości fizyko-chemicznych. Niestety ich 
współdziałanie może negatywnie wpływać na stan czystości 
wtryskiwaczy. Zanieczyszczenia trwałe powstają wskutek reakcji 
dodatków smarnościowych z inhibitorami korozji lub środkami 
myjącymi (detergentami). W pierwszym przypadku powstają 
mydła kwasów tłuszczowych, głównie sodowe i karboksylowe,  
a w drugim lepkie, lakowe osady, w tym również polimerowo-
organiczne lub amidowe (rysunek 6). [11]. Niebezpieczeństwo 
stwarza również interakcja wspomnianych dodatków  
z produktami starzenia paliw roślinnych (kwasem mrówkowym, 
octowym) oraz katalitycznego utleniania węglowodorów ze 
związkami metali [9, 14]. W publikacji [13] wykazano, że cynk 
dodatkowo przyczynia się do zapychania rozpylaczy. 

 
 

Podsumowanie 
Osady zewnętrzne i wewnętrzne mają niekorzystny wpływ 

na działanie wtryskiwaczy układów Common Rail. Problem jest 
niezwykle istotny z punktu widzenia ich trwałości oraz 
niezawodności, gdyż części składowe mają niewielkie 
gabaryty, małą masę i wytwarzane są z dużą dokładnością, 
przy użyciu bardzo zaawansowanych technik wytwarzania,  
np. laserowych. Tolerancja wykonania poszczególnych 
elementów współpracujących ma bezpośredni wpływ na czas  
i wielkość dawek wtrysku. Depozyty wewnętrzne nie tylko 
spowalniają szybkość pracy podzespołów wykonawczych,  
ale mogą też prowadzić do ich całkowitego unieruchomienia. 
W praktyce powoduje to utrudniony rozruch silnika, jego 
nierównomierną pracę, pogorszenie parametrów dynamicznych, 
wzrost zużycia paliwa oraz zwiększenie toksyczności spalin 
wylotowych.  
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The reasons for creating deposits 
 in the Common Rail injectors 

The paper presents on the state of affairs so far in the scope of 
external and internal diesel injection deposits issue affecting modern 
diesel high pressure Common Rail (CR) systems. The analysis 
included selected components, pointing to the elements and 
assemblies being most frequently subject to destructive processes. 
 
Key words: fuel injector, Common Rail system, external and 
internal deposits. 
 
 


