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Deformacja par precyzyjnych rozpylaczy silników o zapłonie samoczynnym w znacznym 

stopniu przyczynia się do większego ich zużywania. Przyczyną deformacji są naprężenia materia-

łu powstające w wyniku obciążeń statycznych i dynamicznych, które działają podczas montażu  

i w czasie eksploatacji. W artykule przedstawiono problem deformacji par precyzyjnych rozpylaczy 

wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym, wynikający z ich odkształcania przez nieprawi-

dłowe ich mocowanie w silniku. 

Wprowadzanie coraz to nowszych konstrukcji silników o zapłonie samoczynnym, 

konstrukcji wyrafinowanych technicznie sprawia, że istotnie zmienia się ich nieko-

rzystne oddziaływanie na środowisko.  

Wynika z tego zasadność podejmowania problematyki poprawy właściwości 

funkcjonalnych, niezawodnościowych i trwałościowych tych elementów silników  

o zapłonie samoczynnym, które istotnie mogą poprawić te wskaźniki oraz również

istotnie zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie tych silników na środowisko. 

Takim elementem jest właśnie wtryskiwacz i jego rozpylacz, którego właściwa 

praca warunkuje użyteczne parametry silnika z obniżeniem zużycia paliwa i emisję

toksycznych składników spalin. Zasadniczą częścią rozpylacza są, przede wszystkim, 

jego kadłub–korpus i iglica, czyli para precyzyjna. Korpus i iglica są dokładnie do 

siebie dopasowane z luzem l do 3 µm. Ma to na celu zachowanie bezwzględnie wy-

maganej szczelności podzespołu przy wysokim ciśnieniu paliwa. Uzyskanie luzów  

o wartości kilku mikrometrów wymaga precyzyjnej i kosztownej obróbki wykańcza-

jącej. Iglica jest prowadzona w otworze korpusu rozpylacza, jej dolna część ma po-

wierzchnię stożkową, tworzącą ze stożkowym gniazdem korpusu szczelny zawór za-

mykający przepływ paliwa do studzienki i otworów rozpylających. Przecieki paliwa 

między korpusem a iglicą są odprowadzane do przewodu przelewowego wtryskiwa-

cza. Uszczelnienie iglicy w otworze wylotowym korpusu rozpylacza uzyskuje się

dzięki dokładności wykonania stożkowych przylgni. Zarówno iglica rozpylacza, jak  

i korpus są wykonane ze stali stopowej utwardzanej powierzchniowo do wysokiej 

twardości. W korpusie rozpylacza są wiercone otwory doprowadzające paliwo do jego 

komory ciśnieniowej.  
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Pary precyzyjne należą do elementów aparatury paliwowej o dużym zużyciu. Warun-

ki, w jakich pracują, tj. wysokie ciśnienie, bardzo krótkie czasy wtrysku paliwa, duża 

szybkość działania oraz wysoka temperatura, wymagają od par precyzyjnych: 

− małych luzów w połączeniach ruchowych między obydwoma współpracują-

cymi częściami, 

− pełnej swobody wzajemnego ruchu współpracujących części, 

− małej chropowatości części w miejscach połączeń części ruchowych i spo-

czynkowych, 

− wysokiej dokładności wykonania, dochodzącej do ułamków mikrometrów, 

zwłaszcza krawędzi sterujących przepływem paliwa, powierzchni prowadzą-

cych i stożków uszczelniających. 

Duży wpływ na pracę par precyzyjnych wykazują uszkodzenia powstałe w proce-

sie technologicznym podczas wytwarzania tych elementów. Zaliczyć do nich można 

wady związane z: 

− produkcją, 

− montażem, 

− nieprawidłowym doborem materiałów. 

Deformacja par precyzyjnych w znacznym stopniu przyczynia się do znacznego 

ich zużywania. Przyczyną deformacji są naprężenia materiału powstające w wyniku 

obciążeń statycznych i dynamicznych, które działają podczas montażu i w czasie eks-

ploatacji. 

Na podstawie badań wpływu oddzielnych obciążeń na deformację części można 

określić deformację całkowitą i jej wpływ na zmianę luzów w różnych przekrojach 

powierzchni precyzyjnych. Można przez to wyodrębnić najbardziej niebezpieczne 

strefy, w których możliwe jest zawieszanie się iglicy i intensywne zużywanie par pre-

cyzyjnych. Przedstawioną metodykę opracowano na podstawie prac [1, 2].  

Zmianę luzów można określić wzorami: 

maxtmincmin rR ∆+∆=∆ , (1) 

mintmaxcmax rR ∆+∆=∆ , (2) 

gdzie:  

∆Rc min (max) – minimalny (maksymalny) promień otworu, 

∆rt min (max) – minimalny (maksymalny) promień iglicy. 

Po uwzględnieniu mikrodeformacji otrzymano zależności: 

[ ] [ ]
maxdtmaxtminccmincmin YYrsyR ++∆+++∆=∆ , (3) 

[ ] [ ]
mindtmintmaxccmaxcmax YYrsyR ++∆+++∆=∆ , (4) 

gdzie:  

yc – deformacja otworu korpusu pod wpływem sił montażowych, 

sc – deformacja otworu pod wpływem ciśnienia paliwa, 
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Yt – odkształcenie iglicy pod wpływem działania sił osiowych, 

Yd – odkształcenie iglicy w wyniku przekrzywienia wtryskiwacza. 

Podczas pracy wtryskiwacza rozpylacz jest narażony na działanie sił montażowych 

Pm (rys. 1), sił wynikających z zamocowania w silniku Pms zmiennego ciśnienia paliwa 

w studzience rozpylacza p, nacisku sprężyny wtryskiwacza Pspr i sił bezwładności Pb. 

Równanie równowagi sił przedstawionych na rysunku 1 ma postać: 

                                         0QQGP 21spr =−−+ .                                          (5) 

Natomiast mikrodeformacja korpusu rozpylacza wynika z dokręcenia nakrętki, 

zamocowania wtryskiwacza na silniku oraz zadziałania obciążeń dynamicznych pod-

czas pracy. Istnieją trzy podstawowe sposoby mocowania wtryskiwaczy: jarzmowe, za 

pomocą nakrętki oraz klamrowe (rys. 2). 

Rys. 1. Schemat sił działających na rozpylacz. 

Fig. 1. The schema of working powers on the injector. 

Gdy korpus rozpylacza jest zamocowany w sposób jarzmowy (rys. 2 a), to w po-

czątkowym okresie przyłożenia obciążenia w pewnej odległości od osi (P + ∆P) luzy 

wybierane są jednostronnie i powstają dodatkowe reakcje. Na nakrętkę i korpus rozpy-

lacza, w tym przypadku, działają siły R, Q1, Q2 i siły tarcia Q1 f, Q2 f. Otrzymuje się

więc zależności: 
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Gdy siła P ulega zwiększeniu, to następuje jeszcze większe zgięcie korpusu rozpy-

lacza. 

Natomiast przy zamocowaniu za pomocą nakrętki (rys. 2 b), siłę jej dokręcenia 

określić można również z równania równowagi: 

Rys. 2. Schemat sił działających na kadłub rozpylacza przy różnych jego zamocowaniach: a) zamocowa-

nie jarzmowe, b) za pomocą nakrętki, c) za pomocą klamry 

Fig. 2. The schema of working powers on the body of the injector at different his fastenings: and - fasten-

ing shackle, b - by means nuts, c - by means clamps

α⋅= cosPQ  ,                  (8) 

( )α⋅−α= sinfcosPR .         (9) 

Wtedy moment działający w punkcie A (rys. 6.8b) jest równy: 
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W przypadku wzrostu momentu dokręcania nakrętki, przy odchyleniu osi odpowied-

niej powierzchni oporowej korpusu nastąpi zgięcie osi korpusu wtryskiwacza. 
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Przy zamocowaniu wtryskiwacza za pomocą klamry pojawiają się siły działające na 

nakrętkę rozpylacza i korpusu (rys. 2 c). Wtedy otrzymuje się układ równań: 
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Po zwiększeniu ramienia h i siły P nastąpi jeszcze większe zgięcie korpusu wtry-

skiwacza. 

Centralny otwór korpusu rozpylacza zmienia się w wyniku działania ciśnienia pa-

liwa oraz w zależności od szybkości przyłożenia obciążenia (rys. 3). 

Zgodnie z rysunkami 3 i 4, przy prędkości 1150, 400, 25 i 0,95 m/s, wartość od-

kształcenia wyniesie 1,0; 2,5; 3,2 i 3,8 µm. Na rysunku 4 przedstawiono zmianę mi-

krodeformacji otworu w korpusie rozpylacza otworkowego w zależności od szybkości 

przyłożenia. Analizując fazy ruchu pracującego rozpylacza zauważa się, że przed po-

czątkiem wtrysku wraz ze wzrostem ciśnienia w przestrzeniach wewnętrznych rozpy-

lacza powstaje deformacja. Powoduje to otwarcie stożka zamykającego, w rezultacie 

czego iglica podnosi się na wysokość ∆h. Wielkość otwarcia stożka, a jednocześnie 

podniesienie iglicy zależy od sztywności korpusu Gk. W czasie wtrysku paliwa kąt 

stożka zamykającego zmniejsza się. Rzeczywista wartość przesunięcia iglicy jest róż-

na przy wtrysku i przy osiadaniu (przy wtrysku jest mniejsza niż przy osiadaniu). 

      

Rys. 3. Zmiana mikrodeformacji otworu w korpusie rozpylacza czopikowego w zależności od szybko-

enia                             przyłożenia obciążenia: 1 – prędkość 1150 m/s, 2 – 400 m/s, 3 – 25 m/s, 4 – 0,95 m/s. 

Fig. 3. The change deformation of the opening in the the body of the pintle injector in the dependence 

d of the application of the loading: 1 - the speed 1150 m/s, 2 - 400 m/s, 3 - 25 m/s, 4 - 0, 95 m/s. 
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Rys. 4.  Zmiana mikrodeformacji otworu w korpusie rozpylacza otworkowego w zależności od szybkości 

przyłożenia obciążenia; zmiana osiowego i kątowego położenia gniazda stożkowego jest przedstawiona  

w dolnej części rysunku: 1 – prędkość 1150 m/s, 2 – 400 m/s, 3 – 25 m/s, 4 – 0,95 m/s. 

Fig. 4. The change deformation of the opening in the body of aperture injector in the dependence from the 

speed of the application of the loading ; the change of the axial and angular position of the cone-shaped 

nest is introduced  in the foot of the drawing: 1 - the speed 1150 m/s, 2 - 400 m/s, 3 - 25 m/s,  

4 - 0, 95 m/s. 

Położenie iglicy w różnych chwilach cyklu roboczego można opisać równaniami: 

(zgodnie z rys. 5): 

a) przed wtryskiem 
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b) w czasie wtrysku 
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Rys. 5. Schemat sił działających  na iglicę rozpylacza z  uwzględnieniem deformacji  otworów. 

Fig. 5. The schema of working powers on the needle of the injectorwith the regard 

 of the deformation of openings. 

c) przy osiadaniu iglicy 
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gdzie:  

          fi  – pole powierzchni iglicy, na którą działa  ciśnienie pp, 

fi,o – pole powierzchni oporowej, na którą iglica naciska pod wpływem ciśnie-

nia pr, 

pp – ciśnienie paliwa w przewodzie zasilającym, 

pr  – ciśnienie paliwa przed otworem rozpylającym, 

ps  – ciśnienie w komorze spalania silnika, 

pp,szcz, ps,szcz, pr,szcz, – ciśnienia szczątkowe (przed i w czasie wtrysku oraz przy 

osiadaniu iglicy), 

Gspr – sztywność sprężyny wtryskiwacza, 
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hi,c  – wartość chwilowego ściśnięcia iglicy, 

fPx  – siła tarcia, 

y   – droga iglicy, 

Px  – siła przychwytywania iglicy, 

∆h  – przemieszczenie iglicy kosztem deformacji gniazda stożkowego rozpyla-

cza. 

Zakończenie 

Przedstawione problemy, związane z występowaniem zjawiska  deformacji par pre-

cyzyjnych rozpylaczy wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym, mogą w niektó-

rych przypadkach niweczyć wysiłki konstruktorów zmierzające do ich doskonalenia, do 

sprostania ciągle zaostrzanym przepisom ochrony środowiska oraz oczekiwaniom użyt-

kowników. 

  Zagadnienia te należy też rozpatrywać uwzględniając również sztywność wtryski-

waczy.  Sztywność korpusu rozpylacza wykazuje znaczny wpływ na parametry wtrysku 

paliwa. Zmniejszenie grubości ścianek komory ciśnieniowej i kanału może spowodować

drgania iglicy w ciągu całego cyklu zasilania paliwem. Niedostateczna sztywność części 

rozpylającej rozpylacza staje się przyczyną niepewnej pracy wtryskiwaczy w wyniku 

obniżenia ciśnienia wtrysku (szczególnie przy rozruchu silnika).

Celem referatu jest zwrócenie uwagi na, zazwyczaj niezauważany, problem defor-

macji par precyzyjnych rozpylaczy wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym, 

wynikający z ich odkształcania przez niezbyt dokładne, nieprawidłowe ich mocowanie 

w silniku. 

Literatura 

[1] BACHTIAROW N.J., ŁOGINOW W.E.: Produkcja i eksploatacja par precyzyjnych. Moskwa 1979. 

[2] IDZIOR M.: Studium optymalizacji doboru parametrów rozpylaczy wtryskiwaczy silników o zapłonie 

samoczynnym w aspekcie właściwości użytkowych silnika. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 2004, s.220.  

[3] IDZIOR M.: Tendencje rozwojowe wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym na przykładzie 

wybranych nowych technik wtrysku paliwa, V Sympozjum Naukowo-Techniczne SILWOJ`2001, Ju-

rata 2001. 

THE DEFORMATION OF PRECISION STEAMS OF INJECTORS   

DIESEL ENGINES  

S u m m  a r y 

The deformation of precision steams of injectors of diesel engines greatly contributes to considerable 

of their waste. A reason of the deformation are tensions of material nascent as result of of static loads and 

dynamic which working during the montage and during the exploitation. In the report one introduced the 

problem of the deformation of precision steams of injectors of diesel engines consequential from their 

strain by irregular their fastening in the engine. 


