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W artykule opisano kierunki rozwoju urz�dze� i systemów diagnostycznych słu��cych do 
oceny stanu technicznego aparatury wtryskowej paliwa stosowanej w ró�nych silnikach o zapło-
nie samoczynnym. Wynika to z tego, �e na rynku usług w dalszym ci�gu wyst�puj� pojazdy i ma-
szyny o starszych rozwi�zaniach konstrukcyjnych układów zasilania silników o zapłonie samo-
czynnym jak i te, które wyposa�ono w nowoczesne, elektronicznie sterowane systemy wtrysku 
paliwa. 

W artykule zebrano własne do�wiadczenia z zakresu diagnostyki ró�nych systemów wtry-
skowych paliwa. Przedstawiono wybrane sposoby oceny stanu technicznego pomp wtryskowych 
paliwa oraz wtryskiwaczy z wykorzystaniem do tego celu specjalnych urz�dze� diagnostycznych 
i przyrz�dów. Przeprowadzono tak�e badania za pomoc� pokładowych systemów diagnostycz-
nych w zakresie oceny ich przydatno�ci dla potrzeb identyfikacji stanu technicznego aparatury 
wtryskowej paliwa. 

1. Wprowadzenie 

Układ wtryskowy silnika o zapłonie samoczynnym ma zdecydowany wpływ na 
parametry jego pracy. Do jego głównych zada� nale�y: 

– odmierzanie �ci�le okre�lonej dawki paliwa, która b�dzie wła�ciwa dla ró�-
nych warunków pracy silnika, 

– zapewnienie odpowiedniego ci�nienia paliwa w układzie wtryskowym, 
– dostarczenie dawki wtryskiwanego paliwa do komory spalania  

w odpowiedniej chwili w zale�no�ci od warunków pracy silnika, 
– zachowanie odpowiedniego stopnia rozpylenia paliwa dla wymaganych para-

metrów jego strugi. 
Wcze�niejsze rozwi�zania konstrukcyjne silników o zapłonie samoczynnym i ich 

układów zasilania nie były w stanie sprosta� wymaganiom obecnych norm, co do emi-
sji składników spalin oraz niskiej warto�ci emisji hałasu. Z tego powodu mechanicznie 
sterowane układy wtrysku paliwa stosowane w silnikach o zapłonie samoczynnym, 
zostały zast�pione układami elektronicznymi. Dzi�ki temu jest mo�liwe efektywniej-
sze zarz�dzanie prac� silnika, co sprzyja poprawie jego sprawno�ci ogólnej, ograni-
czeniu emisji zanieczyszcze� wydechowych oraz hałasu. 
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Aktualnie eksploatowane s� silniki o zapłonie samoczynnym, które wyposa�ono 
zarówno w mechanicznie, jak i elektronicznie sterowane układy wytryskowe paliwa.  
W zwi�zku z tym, zaplecze obsługowo – naprawcze tych silników musi by� wyposa-
�one w zró�nicowane urz�dzenia i przyrz�dy diagnostyczne. D��y si� do tego, aby ich 
u�ycie sprzyjało ograniczeniu czasu obsługi technicznej silnika, co ma pozytywny 
wpływ na ograniczenie kosztów jego eksploatacji. Stosowane s� zatem takie �rodki 
diagnostyczne aparatury wtryskowej paliwa, które nie wymagaj� jej demonta�u z sil-
nika. Jest to tzw. wst�pne diagnozowanie, które mo�e polega� np. na analizie oscylo-
gramu zmian ci�nienia w przewodzie wtryskowym paliwa. Na podstawie analizy ta-
kiego przebiegu podejmowana jest decyzja o ewentualnym demonta�u odpowiednich 
elementów aparatury wtryskowej paliwa i jej dalszej diagnostyce za pomoc� specjali-
stycznych �rodków diagnostycznych. 

W praktyce eksploatacyjnej cz�sto jest tak, �e urz�dzenia do diagnostyki podsta-
wowej (wst�pnej) charakteryzuj� si� budow� modułow�. Dzi�ki temu jest mo�liwe ich 
wzbogacenie w ró�nego rodzaju przystawki – odpowiednie dla zastosowanego w ba-
danym silniku systemu wtryskowego [1, 2]. 

Problematyka efektywnego diagnozowania aparatury wtryskowej paliwa stosowa-
nej w silnikach o zapłonie samoczynnym jest niezwykle wa�na. Wynika to mi�dzy 
innymi z tego, �e ok. 50 % wszystkich uszkodze� silnika jest zwi�zane z niesprawno-
�ci� układu wtryskowego paliwa [3]. 

2. Metody i urz�dzenia do diagnostyki aparatury wtryskowej paliwa stosowanej 
w silnikach o zapłonie samoczynnym 

Dokonuj�c bardzo ogólnego podziału metod diagnozowania aparatury wtryskowej 
mo�na je sklasyfikowa� w nast�puj�cy sposób [4]: 

1. Metody jako�ciowe (polegaj�ce na ocenie porównawczej zarejestrowanych 
oscylogramów zmian ci�nienia paliwa w przewodzie wtryskowym z przebie-
gami wzorcowymi dla danego typu układu zasilania). 

2. Metody ilo�ciowe (pozwalaj� one okre�li� stan techniczny aparatury wtry-
skowej paliwa na podstawie zmierzonych warto�ci wybranych parametrów 
diagnostycznych jak np.: dawki paliwa dostarczonej do komory spalania  
w pojedynczym cyklu roboczym, czasu trwania wtrysku paliwa oraz jego ci-
�nienia). Ponadto ocenie mog� podlega� takie parametry jak: k�t pocz�tku 
wtrysku oraz k�t dynamicznego pocz�tku tłoczenia paliwa.  

Praktyka warsztatowa wskazuje, �e w pierwszej fazie diagnozowania aparatury 
wtryskowej paliwa wykorzystywane s� do tego celu metody oceny jako�ciowej. Bar-
dzo pomocne w tym zakresie jest stosowanie czujników typu „klips” (rys. 1), które 
umo�liwiaj� obserwowanie zmian ci�nienia w przewodzie wtryskowym wysokiego 
ci�nienia.  
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Rys. 1. Widok czujników ci�nienia paliwa stosowanych w systemie diagnostycznym firmy AVL.    
Fig. 1. The view of pressure sensors used in AVL diagnostic system. 

Wykorzystuj�c zalety takiego sposobu obserwacji zmian ci�nienia paliwa  
w przewodzie wtryskowym, firma AVL opracowała urz�dzenie diagnostyczne serii 
865. Na rysunku 2 przedstawiono widok ekranu monitora tego urz�dzenia z przykła-
dowymi przebiegami zmian ci�nienia zarejestrowanymi w przewodach wtryskowych 
paliwa silnika 4C90. 

Rys. 2. Widok zmian ci�nienia w przewodach wtryskowych paliwa zarejestrowanych  
za pomoc� systemu AVL 865. 

Fig. 2. The view of delivery pipe fuel pressure variations recorded with AVL 965 diagnostic system.  

Wykresy zmian ci�nienia zaprezentowane na rysunku 2 mog� by� tak�e uzyskane 
za pomoc� czujników piezokwarcowych. Tak uzyskane przebiegi s� dokładniejsze, 
gdy� wyst�puj�ce zmiany ci�nienia paliwa oddziałuj� w takim przypadku bezpo�red-
nio na element pomiarowy piezoelementu. Zastosowanie czujników piezokwarcowych 
wymaga jednak rozszczelnienia przewodu wtryskowego wysokiego ci�nienia w celu 
zabudowania specjalnej obsadki mocuj�cej (rys. 3). 
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Rys. 3. Widok stanowiska badawczego SPP-1 wyposa�onego w czujnik zmian ci�nienia  
w przewodzie wtryskowym paliwa. 

Fig. 3. The view of SPP-1 test bench equipped  with fuel pressure sensor. 

Zmiany ci�nienia w przewodzie wtryskowym paliwa, które oddziałuj� na piezo-
element pomiarowy czujnika mog� by� rejestrowane za pomoc� specjalnego, kompu-
terowego systemu pomiarowego lub obserwowane na ekranie oscyloskopu. Przykła-
dowy oscylogram zmian ci�nienia w przewodzie wtryskowym paliwa zaprezentowano 
na rysunku 4. 

Rys. 4. Zmiany ci�nienia w przewodzie wtryskowym paliwa zarejestrowane za pomoc� oscyloskopu. 
Fig. 4. Fuel pressure variations in delivery pipe recorded with using of scope.  

Inne �rodki techniczne wykorzystywane s� do diagnostyki wtryskiwaczy. S� to 
najcz��ciej specjalne próbniki. Mog� to by� urz�dzenia z nap�dem r�cznym albo elek-
trycznym. Nap�d r�czny stosowany jest w stosunku do wtryskiwaczy sterowanych 
mechanicznie, których diagnostyka mo�e by� wykonywana w oparciu o ocen� ich 
własno�ci d�wi�kowych. Według informacji firmy WZM – Warszawa wyró�nia si�
trzy klasy własno�ci d�wi�kowych rozpylaczy otworowych. Przynale�no�� konkret-
nego rozpylacza do jednej z grup uzale�niona jest od jego cech konstrukcyjnych [5]. 
Przykładowe próbniki wtryskiwaczy wyposa�one w pomp� paliwa z nap�dem r�cz-
nym przedstawiono na rysunku 5 [6, 7]. 
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a) b) 

Rys. 5. Widok urz�dze�: a) HH701 Testmaster 3 firmy Hartridge, b)  EFEP 67 firmy Bosch  przeznaczo-
nych do diagnostyki i regulacji wtryskiwaczy paliwa.  

Fig. 5. The view of: a) Hartridge HH701 Testmaster 3, b) Bosch EFEP 67 equipment designed for injec-
tor diagnostic. 

Próbniki wtryskiwaczy mog� by� wyposa�one w elektrycznie nap�dzan� pomp�
paliwa i posiada� rozbudowane oprogramowanie diagnostyczne. Przykład takiego 
urz�dzenia stosowanego w diagnostyce dwuspr��ynowych wtryskiwaczy paliwa 
przedstawiono na rysunku 6 [6].  

Rys. 6. Widok urz�dzenia HH720 Stagemaster 2 firmy Hartridge przeznaczonego do diagnostyki dwu-
spr��ynowych wtryskiwaczy paliwa. 

Fig. 6. The view of Hartridge HH720 Stagemaster 2 equipment designed for  testing  
of two-spring injectors. 



W. Lotko, K. Górski 64

Urz�dzenia, które s� wykorzystywane w diagnostyce wtryskiwaczy sterowanych 
mechanicznie nie maj� zastosowania dla potrzeb oceny stanu technicznego nowocze-
snych wtryskiwaczy tzw. „elektromagnetycznych” lub „piezokwarcowych”. Takie 
wtryskiwacze, aby mogły prawidłowo funkcjonowa� musz� by� podł�czone do ste-
rownika silnika. Jego rol� podczas diagnostyki stanowiskowej wtryskiwacza przejmu-
j� specjalne impulsatory (rys. 7) [6].  

Rys. 7. Widok impulsatorów firmy Hartridge przeznaczonych do diagnostyki wtryskiwaczy paliwa sto-
sowanych w systemach typu Common Rail.  

Fig. 7. The view of Hartridge signal units designed for fuel injector diagnostic used  
in Common Rail systems. 

W przypadku stanowiskowych bada� diagnostycznych pomp wtryskowych paliwa 
wykorzystuje si� do tego celu stoły probiercze. Ich oprzyrz�dowanie zale�y głównie 
od sposobu sterowania badanej pompy. Dla mechanicznie sterowanych pomp wtry-
skowych paliwa wykorzystywane s� stoły probiercze, których przykłady pokazano na 
rysunku 8 [7, 8]. 

a) b) 

Rys. 8. Widok stanowiska badawczego firmy: a) SPP Spólnota Kraków, b)  EPS 815 Bosch. 
Fig. 8. The view of test bench of: a) Spólnota Cracow, b) Bosch EPS 815.  
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Ró�nica pomi�dzy stołem probierczym firmy Spólnota Kraków oraz Bosch polega 
mi�dzy innymi na tym, �e ten pierwszy nie posiada komputerowego systemu przetwa-
rzania uzyskanych wyników bada�. Tak�e firma Hartridge ma w swojej ofercie stoły 
probiercze przeznaczone do diagnostyki pomp wtryskowych paliwa sterowanych me-
chanicznie (rys. 9a) oraz elektronicznie (rys. 9b) [6]. 

a) b) 

Rys. 9. Widok urz�dzenia AVM2-PC firmy Hartridge przeznaczonego do diagnostyki: a) pomp wtrysko-
wych paliwa, b) elektronicznie sterowanych pomp wtryskowych oraz wtryskiwaczy paliwa. 

Fig. 9. The view of Hartridge AVM2-PC test bench designed for: a) diesel fuel pump testing,  
b) advanced diagnostic of electronic unit pump and injectors. 

Na bazie stołu probierczego AVM2 firmy Hartridge mo�na uzyska� znacznie bar-
dziej rozbudowany system do badania ró�nych pomp wtryskowych paliwa, wtryski-
waczy i pomp stosowanych mi�dzy innymi w systemach wtrysku typu Common Rail. 
Jest to mo�liwe dzi�ki otwartej architekturze urz�dzenia AVM2, która pozwala doł�-
cza� do niego kolejne elementy poszerzaj�ce mo�liwo�ci techniczne stołu. Przykła-
dem takiej przystawki jest zestaw serii HF (rys. 10), który umo�liwia testowanie pomp 
wtryskowych paliwa stosowanych w systemach Common Rail ró�nych producentów 
jak np.: Bosch, Delphi, Denso, Siemens [6]. 

Rys. 10. Widok przystawki serii HF1130 przeznaczonej do testowania pomp paliwa  
stosowanych w systemie Common Rail. 

Fig. 10. The view of Hartridge HF1130 Common Rail fuel pump test kit. 
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Ostatni aspekt oceny stanu technicznego aparatury wtryskowej paliwa, który zde-
cydowano si� poruszy� w niniejszym artykule dotyczy wykorzystania do tego celu 
ró�nych, pokładowych systemów diagnostycznych. Zastosowanie multipleksowych 
sieci komunikacyjnych oraz elektronicznych układów mikroprocesorowych dla po-
trzeb zarz�dzania prac� silnika umo�liwiło zrealizowanie jego ró�nych pokładowych 
funkcji monitoruj�cych – tzw. monitorów. Obejmuj� one swoim zakresem mi�dzy 
innymi nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania układu paliwowego. Systemy 
pokładowe mog� w pewnym zakresie wspomaga� proces diagnostyczny aparatury 
wtryskowej paliwa. Ocen� praktycznej przydatno�ci tych systemów stosowanych 
przez ró�nych producentów pojazdów samochodowych dla potrzeb identyfikacji stanu 
technicznego aparatury wtryskowej paliwa stosowanej w silnikach o zapłonie samo-
czynnym opisano w kolejnym rozdziale niniejszego artykułu. 

3. Znaczenie systemów diagnostyki pokładowej pojazdów dla potrzeb  
identyfikacji stanu technicznego aparatury wtryskowej paliwa 

Aktualnie wytwarzane pojazdy samochodowe wyposa�one s� w pokładowe sys-
temy diagnostyczne. S� to zarówno systemy znormalizowane, jak i własne, które zo-
stały opracowane według indywidualnych wymaga� poszczególnych producentów 
pojazdów. Ich zastosowanie ma na celu wspomaganie diagnosty w efektywnym iden-
tyfikowaniu niesprawno�ci, które mog� wyst�pi� w poje�dzie. Postanowiono zatem 
sprawdzi�, w jakim zakresie tego rodzaju diagnostyka obejmuje ocen� stanu technicz-
nego aparatury wtryskowej paliwa stosowanej w silnikach o zapłonie samoczynnym. 
W tym celu wykonano badania ró�nych pojazdów za pomoc� znormalizowanego in-
terfejsu diagnostycznego AMX 530 oraz komputerowych urz�dze� serwisowych sto-
sowanych w ASO pojazdów marki: Opel, Renault, Peugeot, a tak�e nale��cych do 
grupy Volkswagen. 

Rysunek 11 przedstawia widok ekranu urz�dzenia Tech-2 uzyskany podczas wy-
konywania bada� pojazdu Opel Astra III wyposa�onego w silnik o zapłonie samo-
czynnym o mocy 90 KM. Zastosowano w nim nowoczesny system wtryskowy  typu 
Common Rail. W badanym silniku pozwala on zrealizowa� nawet pi�� wtrysków pa-
liwa w pojedynczym cyklu roboczym.  

Sprawdzono, �e sterownik badanego silnika udost�pnia informacje o wybranych 
parametrach pracy układu wtryskowego. Były one odczytywane w trybie czasu rze-
czywistego i dotyczyły zmian: 

– ci�nienia paliwa we wspólnej szynie zasilaj�cej, 
– k�ta wyprzedzenia wtrysku paliwa, 
– obj�to�ciowej dawki paliwa dostarczanego do komory spalania w kolejnych 

cyklach roboczych silnika. 
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a) 

b) 

Rys. 11. Widok aplikacji Tech-2 z wykazem parametrów bie��cych pracy badanego silnika:  
a) lista nr 1, b) lista nr 2. 

Fig. 11. The view of Tech-2 software with the real time data parameters of the tested engine:  
a) list no. 1, b) list no. 2. 

Nast�pnie sprawdzeniu poddano pojazd Opel Astra II, w którym zastosowano silnik 
1,7 DTI wyposa�ony w elektronicznie sterowan�, rozdzielaczow� pomp� wtryskow�
paliwa. Podobnie jak uprzednio jedynymi parametrami opisuj�cymi działanie układu 
wtryskowego były informacje dotycz�ce ilo�ci paliwa wtryskiwanego do komór spa-
lania i k�ta wyprzedzenia wtrysku (rys. 12). 
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a) 

b) 

Rys. 12. Widok okna aplikacji Tech-2: a) wykres zmian dawkowania paliwa, b) informacja o wybranych 
parametrach procesu wtrysku paliwa. 

Fig. 12. The screen of Tech-2 software: a) courses of fuel supply variations, b) information about selected 
parameters of fuel injection process. 

Podobne do wy�ej zaprezentowanych bada� wykonano dla pojazdu VW Golf 1.9 TDI. 
W tym celu wykorzystano urz�dzenie serwisowe serii VAS stosowane w ASO  firmy 
AG Volkswagen. W czasie tego badania wykazano, �e pokładowy system diagno-
styczny umo�liwiał odczyt warto�ci masy paliwa dostarczanego do komór spalania  
w kolejnych cyklach roboczych silnika (rys. 13). Ponadto było mo�liwe �ledzenie 
zmian k�ta wyprzedzenia wtrysku paliwa oraz warto�ci korekt dawkowania poszcze-
gólnych wtryskiwaczy. 
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a) 

b) 

Rys. 13. Widok okna aplikacji VAS podczas procesu diagnostyki badanego silnika. 
Fig. 13. The view of VAS application screen during diagnostic process of the tested engine. 

Nast�pnie, realizuj�c temat niniejszego artykułu  poddano ocenie system diagnostyki 
pokładowej stosowany w pojazdach produkowanych przez firm� Peugeot. Do diagno-
styki pojazdów tej marki, wykorzystywana jest aplikacja o nazwie „Peugeot Planet 
2000”. Badaniu poddano silnik serii HDI zastosowany w modelu 206. Podczas bada�
ustalono, �e sterownik badanego silnika udost�pniał informacje o nast�puj�cych pa-
rametrach pracy aparatury wtryskowej (rys. 14): 

– zmiana ci�nienia paliwa we wspólnej szynie, 
– warto�ci korekt dawkowania poszczególnych wtryskiwaczy, 
– warto�ci obj�to�ciowych dawek paliwa wtryskiwanych do poszczególnych 

komór spalania w kolejnych cyklach roboczych, 
– warto�� k�ta wyprzedzenia wtrysku wst�pnej dawki paliwa, 
– warto�� k�ta wyprzedzenia wtrysku głównej dawki paliwa, 
– zmiany temperatury oleju nap�dowego. 
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a) 

b) 

Rys. 14. Widoki okna aplikacji Planet 2000 uzyskane w trybie odczytu parametrów bie��cych  
pracy badanego silnika: a) lista nr 1, b) lista nr 2. 

Fig. 14. The view of Planet 2000 application screen obtained in the real time data reading mode  
of the tested engine: a) list no. 1, b) list no. 2.

Kolejna grupa badanych pojazdów była wyprodukowana przez firm� Renault. W celu 
prowadzenia diagnostyki tych pojazdów w ASO Renault stosowane jest oprogramo-
wanie o nazwie CLIP. Wykorzystano je do przeprowadzenia bada� układu wtrysko-
wego zastosowanego w poje�dzie Laguna 2.2 DCi.  
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Podobnie jak w poprzednich badaniach, tak�e i w tym uzyskano jedynie podstawowe 
informacje o pracy układu wtryskowego paliwa (rys. 15). Dotyczyły one: zmian ci-
�nienia paliwa we wspólnej szynie, warto�ci korekt dawkowania poszczególnych 
wtryskiwaczy oraz wydatku paliwa wtryskiwanego w kolejnych cyklach pracy do 
komór spalania. Ponadto uzyskano informacj� o numerach kodowych poszczególnych 
wtryskiwaczy, które wprowadzono do pami�ci sterownika podczas ich instalacji.  

a) 

b) 

Rys. 15. Widoki okna aplikacji CLIP uzyskane w trybie odczytu parametrów bie��cych pracy badanego 
silnika: a) lista nr 1, b) lista nr 2.  

Fig. 15. The view of Planet 2000 application screen obtained in the real time data reading mode  
of the tested engine: a) list no. 1, b) list no. 2.  
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Ostatnim etapem prowadzonych bada� była ocena przydatno�ci znormalizowane-
go systemu diagnostycznego EOBD/OBDII dla potrzeb identyfikacji stanu technicz-
nego aparatury wtryskowej paliwa stosowanej w silnikach o zapłonie samoczynnym. 
Sprawdzeniu poddano pojazd FIAT Panda 1.3 MultiJet oraz Toyota Avensis 2.0 D-
4D. W badaniach tych pojazdów zastosowano urz�dzenie diagnostyczne AMX 530 
firmy Automex. Wykazano, �e korzystaj�c z systemu EOBD w wi�kszo�ci przypad-
ków nie ma mo�liwo�ci uzyskania jakichkolwiek informacji o parametrach pracy 
układu wtryskowego paliwa. W przypadku badanego Fiata jedynym parametrem, któ-
ry dotyczył pracy układu wtryskowego była warto�� ci�nienia paliwa we wspólnej 
szynie (rys. 16). Sterownik silnika zastosowany w badanej Toyocie nie oferował do-
st�pu do jakiejkolwiek informacji, która mogłaby by� przydatna podczas diagnostyki 
aparatury wtryskowej paliwa. 

a) 

b) 

Rys. 16. Okno odczytu parametrów bie��cych, które s� dost�pne z badanego silnika u�ywanego  
w poje�dzie: a) Toyota Avensis 2.0 D-4D, b) FIAT Panda 1.3 MultiJet. 

Fig. 16. Real Time Data Screen of parameters that are supported by tested engines in:  
a) Toyota Avensis 2.0 D-4D, b) FIAT Panda 1.3 MultiJet. 



Rozwój systemów diagnostycznych aparatury wtryskowej paliwa stosowanych w silnikach ... 73

Do�wiadczenia autorów z zakresu bada� systemów EOBD/OBD II wykazały, �e 
s� one praktycznie nieprzydatne dla potrzeb oceny stanu technicznego aparatury wtry-
skowej paliwa. System EOBD/OBD II nadzoruje sprawno�� przede wszystkim tych 
układów lub elementów silnika, które s� wa�ne ze wzgl�du na ryzyko wi�kszego za-
nieczyszczenia �rodowiska naturalnego. Stan techniczny ró�nych elementów układu 
wtryskowego paliwa bez w�tpienia odpowiada za warto�� emisji zanieczyszcze� wy-
dechowych z silnika do otoczenia. Pomimo to, producenci pojazdów nie oferuj�  
za pomoc� systemu EOBD mo�liwo�ci uzyskania tych samych informacji diagno-
stycznych, które s� dost�pne za pomoc� urz�dze� serwisowych stosowanych w ASO.  

4. Podsumowanie 

Aparatura wtryskowa paliwa spełnia w silniku o zapłonie samoczynnym wiele 
wa�nych zada�. Jej stan techniczny decyduje mi�dzy innymi o: efektywno�ci pracy 
silnika, jego własno�ciach dynamicznych podczas przyspieszania oraz wielko�ci emi-
sji szkodliwych składników spalin. Wa�ne jest zatem, aby efektywnie identyfikowa�
niesprawno�ci układu wtryskowego paliwa, co ma korzystny wpływ na ograniczenie 
kosztów eksploatacji pojazdów. 

Aktualnie w pojazdach samochodowych wykorzystywane s� ró�ne, elektronicznie 
sterowane systemy wtrysku paliwa. Jednak w dalszym ci�gu istnieje wiele pojazdów  
i maszyn, w których stosowane s� silniki o zapłonie samoczynnym wyposa�one  
w mechanicznie sterowane systemy wtryskowe. Wyniki bada� diagnostycznych wy-
konane przez autorów zarówno wcze�niejszych rozwi�za� systemów wtryskowych, 
jak i ich współczesnych rozwi�za� technicznych pokazuj�, �e w praktyce eksploata-
cyjnej nale�y dysponowa� urz�dzeniami o mo�liwie szerokim zakresie zastosowa�. 
Takie urz�dzenia powinny umo�liwia� diagnostyk� zarówno starszych, jak i nowszych 
systemów wtryskowych paliwa. Niektóre firmy, które produkuj� ró�ne systemy dia-
gnostyczne wychodz� naprzeciw takim oczekiwaniom klientów i oferuj� im urz�dze-
nia modułowe, których funkcje mo�na w miar� potrzeb rozbudowywa�. Wa�n� rol�  
w ocenie stanu technicznego nowoczesnych systemów wtryskowych paliwa odgrywa-
j� ró�ne systemy diagnostyki pokładowej pojazdu. Wykazano, �e znormalizowane 
systemy diagnostyczne EOBD/OBD II nie zapewniaj� mo�liwo�ci pomiaru wa�nych 
parametrów opisuj�cych prac� aparatury wtryskowej paliwa stosowanej w silnikach  
o zapłonie samoczynnym. Takie systemy pozwalaj� najcz��ciej monitorowa� wybrane 
elementy systemowe silnika, których uszkodzenie mo�e zwi�kszy� emisj� szkodli-
wych składników spalin. Na tym tle znacznie korzystniej prezentuj� si� pokładowe 
systemy diagnostyczne, opracowane na własne potrzeby przez producentów pojaz-
dów. Pozwalaj� one najcz��ciej odczytywa� informacje o warto�ci masy lub obj�to�ci 
paliwa dostarczanego do komory spalania w kolejnych cyklach roboczych. Ponadto 
mo�liwe s� odczyty: korekt dawkowania poszczególnych wtryskiwaczy, k�ta wyprze-
dzenia wtrysku paliwa oraz jego ci�nienia w przewodzie paliwowym lub tzw. wspól-
nej szynie.  
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Uwzgl�dniaj�c wszystkie zebrane do�wiadczenia z zakresu oceny stanu technicz-
nego aparatury wtryskowej paliwa stosowanej w silnikach o zapłonie samoczynnym 
zauwa�ono, �e ich pokładowe systemy diagnostyczne maj� niew�tpliwie korzystny 
wpływ na efektywno�� identyfikacji uszkodze�. Jednak w dalszym ci�gu istnieje po-
trzeba stosowania ró�nych, stanowiskowych urz�dze� diagnostycznych, które pozwa-
laj� realizowa� bardziej kompleksowe badania pomp wtryskowych paliwa oraz wtry-
skiwaczy.   
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Development of diagnostic systems of fuel injection equipment used  
in compression ignition engines 

S u  m m a  r  y   

The paper describes development tendencies from the field of devices and diagnostic systems applied 
to technical state estimation of fuel injection equipment used in various compression ignition engines.  
It results from the market situation, where exist vehicles and machines having older constructions  
of compression ignition engine fuel injection equipment as well as those equipped with modern electroni-
cally controlled fuel injection systems. The paper collects Authors’ experiences regarding diagnostics  
of various fuel injection systems. Selected technical state estimation methods of fuel injection pumps  
and injectors with the use of special diagnostic equipment are presented. Investigation with the use  
of on-board diagnostic systems in order to asses their usefulness for technical state estimation of fuel 
injection equipment was carried out. 


