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Diagnostyka i czyszczenie wtryskiwaczy benzyny

Od autora
Szanowni Czytelnicy,
w Europie, Na początku tego stulecia,
mało firm i serwisów interesowało się
czyszczeniem wtryskiwaczy benzyny.
Wówczas jedną z nielicznych, była firma ASNU. Jej europejska
siedziba jest w Anglii. Dzięki niej, na targach Automechanika
we Frankfurcie, poznałem takie pierwsze stanowisko. Potem za
pośrednictwem firmy Best Produts przyjechało ono do Polski.
Zostałem wówczas przeszkolony w jego obsłudze. Dużo dowiedziałem się o wtryskiwaczach benzyny i ich diagnostyce.
Dzisiaj wiele firm oferuje podobne stoiska, ale bardzo mało
dostarcza również serwisom części zamienne do wtryskiwaczy benzyny. Uważam, że wymiana kilku demontowalnych
części wtryskiwacza benzyny, czyni czyszczenie wtryskiwacza
benzyny skuteczniejsze. Mechanik montując wtryskiwacz po
czyszczeniu, nie musi się wówczas martwić, czy połączenie
wtryskiwacza i listwy paliwowej będzie szczelne, gdy zostanie
zamontowany powtórnie wcześniej zdemontowany „oring”.
Dostęp do części demontowalnych, dla różnych typów wtryskiwaczy benzyny, różnych producentów, ułatwia wykonywanie usługi diagnostyki i czyszczenia wtryskiwaczy benzyny, na
odpowiednim do tego stanowisku.
Od roku stanowisko firmy ASNU jest w ofercie Inter Cars SA.
W opinii producenta, to stanowisko nie powinno być wykorzystywane od czasu do czasu - jest do tego za drogie. Docelowo,
serwis, który go kupi, powinien uruchomić usługę czyszczenia
wtryskiwaczy benzyny. Powinna ona dawać zajęcie stanowisku
i pracownikowi na całą zmianę. Powinna się tym zajmować
ograniczona ilość pracowników, bowiem istotne jest zbieranie
doświadczenia przy obsłudze wtryskiwaczy.
Ta usługa to nadal nowość na naszym rynku. Trzeba do niej
przekonać klientów - może najpierw „pewnych” - czyli posiadaczy samochodów o przebiegu od ok. 70000 km wzwyż,
a w szczególności samochodów jeżdżących dużo w ruchu miejskim (np. taksówki), zasilanych gazem lub „tanią” benzyną.
Wprawdzie benzyny są coraz lepsze, ale rosnące wymagania ekologiczne (systemy diagnostyczne silników będą coraz
bardziej surowe przy określaniu, co jest uszkodzeniem silnika,
a co nie - to wymóg norm homologacyjnych), rosnące temperatury pracy silników i rosnące temperatury panujące pod maską, powinny przysporzyć klientów.
Piszę powinny, bowiem z zaniepokojeniem patrzę na niekompetencje twórców krajowych przepisów w zakresie badań technicznych pojazdów, przynajmniej w zakresie emisji składników
szkodliwych przez pojazdy, oraz na coraz bardziej lekceważące
podejście diagnostów do tej kwestii.

Stefan Myszkowski
stefan.myszkowski@skk.auto.pl
Zdjęcie na okładce - Robert Bosch
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1. Wtryskiwacze
benzyny - budowa i zasada
działania
Ich zadaniem jest rozdrobnienie benzyny na możliwie małe
krople - patrz rys.1, oraz wprowadzenie ich do:

•

kolektora dolotowego - układy pośredniego wtrysku
benzyny, jedno lub wielopunktowe;

•

komory spalania - układy bezpośredniego wtrysku
benzyny.

Rys.1 Szybkość parowania kropel benzyny, zależy również od ich sumarycznej
powierzchni. Przy tej samej objętości wtryśniętej benzyny, sumaryczna powierzchnia
kropel większych (rys.a) jest mniejsza od sumarycznej powierzchni kropel mniejszych
(rys.b). Z tego powodu mniejsze krople odparowują szybciej, i pewniejsze jest to, że cała
kropla benzyny odparuje.

Aby benzyna mogła zostać spalona, jej krople muszą najpierw odparować. Benzyna w stanie płynnym nie spala się!
Pary benzyny powinny następnie utworzyć z powietrzem
mieszankę palną. Jest to mieszanka, która jest się w stanie
zapalić od iskry lub od płomienia, powstałego wcześniej
w komorze spalania. Mieszanka powinna ulec spaleniu
w komorze spalania, choć są stany pracy silnika, w których
zależy nam, aby jej część spaliła się w konwerterze katalitycznym, dla podniesienia jego temperatury.
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Rys.2 Przekrój wtryskiwacza benzyny firmy Bosch, układu typu K-Jetronic, otwieranego
ciśnieniem paliwa, bez możliwości regulacji wielkości wtryskiwanej dawki paliwa. Na
rysunku są pokazane: rys.a - przekrój wtryskiwacza z zaworem iglicowym w pozycji
otwartej; rys.b - zawór iglicowy wtryskiwacza w pozycji zamkniętej. Elementy wtryskiwacza: 1 - korpus wtryskiwacza; 2 - siatka filtracyjna; 3 - iglica zaworu wtryskiwacza;
4 - gniazdo iglicy zaworu wtryskiwacza. (Źródło: Bosch)

Rys.4 Elektromagnetyczny wtryskiwacz benzyny 2 steruje objętością benzyny, która
wypływa z listwy paliwowej 1 i jest wtryskiwana do przestrzeni 3 wypełnionej powietrzem (przestrzeń kolektora dolotowego lub komory spalania silnika). Wielkości charakterystyczne dla procesu wtrysku benzyny: pb - ciśnienie benzyny w listwie zasilającej
wtryskiwacze; pp - ciśnienie powietrza w przestrzeni wypełnionej powietrzem, do której
wtryskiwana jest benzyna; Δp - różnica pomiędzy ciśnieniem benzyny pb w listwie paliwowej a ciśnieniem powietrza pp; Qb - objętościowe natężenie przepływu benzyny przez
wtryskiwacz; tw - czasu wtrysku benzyny.

Rys.3 Przekrój elektromagnetycznego wtryskiwacza benzyny, zasilanego paliwem od
góry, dla wielopunktowego układu wtrysku benzyny. Elementy wtryskiwacza: 1 - siatka
filtracyjna; 2 - złącze elektryczne; 3 - cewka elektromagnesu; 4 - korpus wtryskiwacza;
5 - pierścień uszczelniający; 6 - sprężyna powrotna iglicy wtryskiwacza; 7 - kotwica elektromagnesu; 8 - korpus rozpylacza; 9 - iglica wtryskiwacza; 10 - pierścień uszczelniający;
11 - osłona końcówki rozpylacza; 12 - stożkowa końcówka iglicy wtryskiwacza, zamykająca lub otwierająca przepływ benzyny. (Źródło: Bosch)

Gdy sięgniemy pamięcią wstecz, wielu z Państwa przypomni sobie układ wtryskowy benzyny, firmy Bosch, typu K-Jetronic. Był to układ typu wielopunktowego, o tzw. wtrysku
ciągłym benzyny, co oznacza, że wtryskiwacze, w sposób
ciągły wtryskiwały benzynę do kolektora dolotowego, do
przestrzeni przed zaworami dolotowymi.
Przekrój wtryskiwacza układu K-Jetronic przedstawia rys.2a.
Jest to wtryskiwacz o konstrukcji całkowicie mechanicznej,
bez elementów elektrycznych. Otwiera się on samoczynnie
(rys.2a), gdy ciśnienie benzyny przekroczy ciśnienie otwarcia, wynoszące ok. 0,35 MPa. Benzyna wypływa przez zawór
iglicowy, którego iglica wykonuje drgania o wysokiej częstotliwości - rys.2a pokazuje zawór iglicowy w pozycji otwartej,
a rys.2b w pozycji zamkniętej. Drgania, podobne do „szurania nogami”, są słabo słyszalne. Po wyłączeniu silnika, zawór
iglicowy zamyka wypływ benzyny. Wtryskiwacze układu
K-Jetronic nie posiadają możliwości regulacji wielkości dawki paliwa. Regulacja ta jest przeprowadzana w tzw. rozdzielaczu paliwa.
Od wielu lat, w konstrukcjach silników są stosowane tylko
wtryskiwacze, w których przepływ benzyny jest sterowany
sygnałem elektrycznym, tzw. elektromagnetyczne - rys.3.
Włączenie przepływu prądu przez cewkę elektromagnesu 3,
powoduje powstanie pola magnetycznego, które unosi kotwicę elektromagnesu 7, a wraz z nią iglicę 9 wtryskiwacza.
Jej stożkowa końcówka 12 otwiera lub zamyka wylot benzyny z końcówki rozpylacza.
Po wyłączeniu przepływu prądu przez cewkę elektromagnesu 3, zanika pole magnetyczne, a sprężyna 6 przesuwa iglicę 9 wtryskiwacza. Następuje zamknięcie wypływu paliwa.
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•

uszkodzeniem cewki elektromagnesu 3 wtryskiwacza lub
uszkodzeniem jej obwodu sterującego.
Obie przyczyny są opisane szerzej w podrozdziale 3.5.
Objętościowe natężenie przepływu benzyny przez wtryskiwacz Qb - druga z wielkości ujęta we wzorze nr 1, zależy od
wymienionych poniżej wielkości.

•

Różnica ciśnień ∆p, pomiędzy ciśnieniem benzyny pb w
listwie paliwowej, a ciśnieniem powietrza pp, które panuje w przestrzeni wypełnionej powietrzem, do której jest
wtryskiwana benzyna. Przedstawia ją wzór:
(2)

Rys.5 Różne wykonania elektromagnetycznych wtryskiwaczy benzyny, różnych producentów: rys.a - dla jednopunktowego układu wtrysku benzyny, z bocznym doprowadzeniem paliwa (tzw. side-feed); b) wielopunktowego układu pośredniego wtrysku
benzyny, z bocznym doprowadzeniem paliwa; c) wielopunktowego układu pośredniego
wtrysku benzyny, z górnym doprowadzeniem paliwa (tzw. top-feed); d) wielopunktowego układu bezpośredniego wtrysku benzyny, z górnym doprowadzeniem paliwa.
(Źródło: ASNU)

Wtryskiwacz jest więc otwarty tylko przez okres przepływu
prądu przez cewkę elektromagnesu 3. Pracę wtryskiwacza
w układzie wtrysku benzyny i wielkości charakterystyczne
dla niej, przedstawia schematycznie rys.4.
Objętość dawki benzyny Vwb [mm3], wtryśniętej przez wtryskiwacz elektromagnetyczny podczas jednego wtrysku, obliczamy z wzoru:
(1)

Vwb = tw x Qb

w którym:
tw - czasu wtrysku benzyny [s];
Qb - objętościowe natężenie przepływu benzyny przez
wtryskiwacz [mm3/s].
W praktyce warsztatowej przyjmujemy, że czas wtrysku
benzyny tw, czyli czas, przez który benzyna jest wtryskiwana przez otwarty wtryskiwacz, jest równy czasowi trwania
impulsu otwierającego wtryskiwacz. W rzeczywistości, czas
wtrysku benzyny różni się od czasu trwania impulsu otwierającego, bowiem należy uwzględnić bezwładność wtryskiwacza podczas otwierania i zamykania, która wynika z zasad
fizyki - szerzej wyjaśnia to rys.22. Ta różnica jest uwzględniona w programie sterownika.
Może się jednak zdarzyć, że ta różnica stopniowo zwiększy
się. Czasy otwarcia wtryskiwacza będą się różnić nadmiernie
od tych, które wyznacza program sterownika. Może to być
spowodowane:

•
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∆p = pb – pp

Im większa jest wartość różnicy ciśnień ∆p, tym większe
jest objętościowe natężenie przepływu benzyny przez
wtryskiwacz Qb. Przy stałej wartości czasu wtrysku rośnie
wówczas objętość dawki benzyny Vwb wtryśniętej przez
wtryskiwacz - patrz wzór 1. Odwrotna zależność jest też
prawdziwa.

•

Opór przepływu benzyny przez wtryskiwacz, np. wskutek
nieuniknionego zanieczyszczenia. Jego wzrost, zmniejsza objętościowe natężenie przepływu benzyny przez
wtryskiwacz Qb. Przy stałej wartości czasu wtrysku maleje
objętość benzyny Vwb wtryśniętej przez wtryskiwacz
- patrz wzór 1. To zagadnienie jest tematem rozdziału
3. Usunięcie zanieczyszczeń obniża opór przepływu
benzyny przez wtryskiwacz, a w konsekwencji zwiększa
objętość dawki wtryśniętej benzyny Vwp.
W układach wtrysku benzyny, zależnie od ich typu, są stosowane różne rodzaje wtryskiwaczy:
• wtryskiwacze dla jednopunktowych (rys.5a) lub wielopunktowych (rys.5b i c) układów pośredniego wtrysku
benzyny;
• wtryskiwacze (rys.5d) układów bezpośredniego wtrysku
benzyny;
• wtryskiwacze zasilane paliwem z boku (rys.5a i b) lub od
góry (rys.5c i d).
Pracują one przy różnych ciśnieniach zasilania paliwem oraz
są sterowane różnymi impulsami sterującymi - dotyczy to
szczególnie wtryskiwaczy układów bezpośredniego wtrysku benzyny.

2. Wtryskiwacze
benzyny - rodzaje
Przebieg procesu powstawania mieszanki paliwowo-powietrznej zależy od następujących cech wtryskiwacza benzyny:

•
•

ilość strug wtryskiwanego paliwa;

•

średnia wielkość kropli, na które dzieli się strumień ben-

kąt odchylenia i kąt strugi paliwa (patrz rys.17), dla każdej
ze strug paliwa;
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Rys.6 Wtryskiwacz czopikowy benzyny: rys.a - przekrój końcówki rozpylacza, rys.b widok końcówki rozpylacza bez osłony. (Źródła: ASNU, Bosch)

Rys.8 Wtryskiwacz dwuotworowy benzyny: rys.a - przekrój końcówki rozpylacza, rys.b widok końcówki rozpylacza. (Źródła: ASNU, Bosch)

Rys.7 Wtryskiwacz jednootworowy benzyny: rys.a - przekrój końcówki rozpylacza, rys.b
- widok końcówki rozpylacza bez osłony. (Źródła: ASNU, Bosch)

Rys.9 Wtryskiwacz wielootworowy benzyny: rys.a - przekrój końcówki rozpylacza, rys.b
- widok końcówki rozpylacza. (Źródła: ASNU, Bosch)

zyny w chwili wtrysku do powietrza; z tych kropel składa
się struga paliwa.
O wyborze typu wtryskiwacza decyduje: konstrukcja układu
zasilania, ilość zaworów dolotowych, geometria układu dolotowego i kanałów dolotowych w głowicy oraz możliwość
zamontowania wtryskiwacza (ilość miejsca do zabudowy).
Dla diagnosty, który ocenia strugi paliwa wtryskiwanego
przez wtryskiwacz benzyny, istotna jest informacja jak prawidłowo powinny one wyglądać. Niestety, tych informacji
diagnosta przeważnie nie znajdzie w informacjach serwisowych. Pomocna jest tu znajomość poszczególnych typów
wtryskiwaczy benzyny oraz cech konstrukcyjnych silników,
w których każdy typ wtryskiwacza jest wykorzystywany.
Niezbędne jest również doświadczenie nabyte w pracy.

(nie powinno być). Kształt czopika (rys.6b) ma decydujący
wpływ na:

2.1. Podział wtryskiwaczy ze względu
na ilość strug benzyny i ich cechy
Wtryskiwacze czopikowe benzyny. Pojedyncza struga
paliwa wtryskiwacza czopikowego ma kształt tworzącej
stożka (rys.6a). W przekroju poprzecznym strugi paliwa, krople paliwa są rozłożone na okręgu, a w środku ich nie ma

•
•

kąt strugi paliwa - wynosi on zazwyczaj od 10 do 30O;

części dawki paliwa, które są wtryskiwane w fazie otwierania lub zamykania wtryskiwacza.
Luz promieniowy pomiędzy czopikiem a otworem wylotowym rozpylacza, wynosi od 10 do 20 μm. Wtryskiwacze
czopikowe benzyny są wykorzystywane przeważnie w silnikach z jednym zaworem dolotowym, ale można je również
spotkać w silnikach o dwóch zaworach dolotowych.
Wtryskiwacze jednootworowe benzyny. Przez pojedynczy otwór rozpylacza (rys.7b) wtryskiwana jest jedna struga
paliwa (rys.7a). Krople paliwa wypełniają cały przekrój poprzeczny strugi paliwa. Ze względu na tylko jeden otwór
wylotowy rozpylacza, ma on względnie dużą średnicę. Powstające krople benzyny mają więc również dużą średnicę.
Duża średnica otworu rozpylacza powoduje, że ten typ wtryskiwacza jest bardziej niż inne typy wtryskiwaczy, odporny
na zanieczyszczenia. Jest on również tańszy w produkcji.
Wtryskiwacze jednootworowe są stosowane, gdy:

•

ze względów technicznych, odległość pomiędzy miejscem zabudowy wtryskiwacza a zaworem dolotowym,
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Rys.10 Wtryskiwacz jednootworowy benzyny, o odchylonej osi strugi, na przykładzie
wtryskiwacza układu bezpośredniego wtrysku benzyny, silnika FSI firmy Volkswagen.
Przekrój końcówki tego wtryskiwacza, jest pokazany na rys.17. (Źródło: ASNU)

jest duża (struga paliwa tego wtryskiwacza ma duży
zasięg);

•

przewody dolotowe mają małą średnicę.
Pojedyncza struga paliwa jest przeważnie skierowana na
grzybek zaworu dolotowego.
Wtryskiwacze dwuotworowe benzyny. Wytryskują
z niego dwie strugi paliwa (rys.8). Jeśli jest on zamontowany w silniku z dwoma zaworami dolotowymi dla każdego
cylindra, to każda z dwóch strug paliwa jest skierowana na
grzybek jednego zaworu dolotowego. Jeśli natomiast jest
on zamontowany w silniku z trzema zaworami dolotowymi dla każdego cylindra, to każda z dwóch strug paliwa jest
skierowana na jeden mostek pomiędzy sąsiednimi zawora-

Rys.11 Dwa okresy (z trzech), w których w silnikach z bezpośrednim wtryskiem benzyny (GDI) firmy Mitsubishi, może być wtryskiwana benzyna: rys.a - pod koniec suwu
sprężania; rys.b - podczas suwu napełniania. Benzyna może być również wtryskiwana
podczas suwu pracy. (Źródło: Mitsubishi Motors)
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Rys.12 Podstawowe elementy silnika z bezpośrednim wtryskiem benzyny, firmy Mitsubishi (GDI), odpowiedzialne za tworzenie mieszanki w komorze spalania: 1 - pionowy
kanał układu dolotowego; 2 - tłok z kulistym wgłębieniem w denku tłoka; 3a - wtryskiwacz, który pod koniec suwu sprężania wtryskuje benzynę strugą o kształcie zwartym,
wprowadzoną w ruch wirowy (rys.15); 3b - wtryskiwacz, który podczas suwu napełniania wtryskuje benzynę strugą o kształcie stożkowym, wprowadzoną w ruch wirowy
(rys.15). (Źródło: Mitsubishi Motors)

mi dolotowymi (w silniku o trzech zaworach dolotowych są
dwa takie mostki).
Wtryskiwacze wielootworowe benzyny. W końcówce ich rozpylacza, może być wykonanych do 12 otworów
(rys.9). Tyle strug paliwa może z niej wytryskiwać. Dzięki
małej średnicy otworów, struga składa się z małych kropel
paliwa. Mała średnica otworów czyni ten typ wtryskiwacza
podatny na zanieczyszczenie.

Rys.13 Wir walcowy, tzw. odwrotny (reverse tumble), w który jest wprowadzany strumień powietrza wpływający w suwie napełniania do komory spalania silnika z bezpośrednim wtryskiem benzyny (GDI) firmy Mitsubishi. (Źródło: Mitsubishi Motors)
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Wtryskiwacze o odchylonej osi jednej lub kilku strug
paliwa. Jest to wtryskiwacz, którego oś jednej lub kilku
strug paliwa, nie jest równoległa do osi wtryskiwacza. Przykładem jest wtryskiwacz jednootworowy, o odchylonej
osi strugi, wykorzystywany w silniku FSI firmy Volkswagen,
z układem bezpośredniego wtrysku paliwa. Widok strugi paliwa przedstawia rys.10, a przekrój końcówki rozpylacza tego
wtryskiwacza jest pokazany na rys.17. O wtryskiwaczach dla
silników tego typu, piszę w następnym podrozdziale.
Wtryskiwacze tego typu są stosowane wówczas, gdy trudne
warunki do zabudowy uniemożliwiają zastosowanie wtryskiwacza o strudze wtryskiwanej w osi wtryskiwacza. Gdy
diagnosta nie wie o takiej szczególnej cesze wtryskiwacza,
jak odchylenie osi strugi wtryskiwanego paliwa, może błędnie zakwalifikować taki wtryskiwacz jako niesprawny.
Strugi paliwa wtryskiwaczy dwuotworowych i wielootworowych, mają przeważnie również odchylone osie, aby strugi
trafiły w pożądany punkt.

Po rozpoczęciu suwu sprężania, pomiędzy 40O a 20O
OWK (obrotu wału korbowego) przed GMP, do komory
spalania wtryskiwana jest benzyna. Wtrysk następuje w
kierunku kulistego wgłębienia w denku tłoka 2 (rys.12).
4. Wgłębienie w denku tłoka i wirujący strumień powietrza powodują, że strumień powietrza, wraz z parującymi w nim kroplami paliwa, jest doprowadzany do świecy zapłonowej od dołu (rys.11a).
5. Ukoronowaniem fazy przygotowania mieszanki, jest
moment jej zapłonu. Strefa bogatszej mieszanki zapala się od iskry świecy, a mieszanka uboższa, otaczająca
mieszankę bogatą, jest zapalana powstałym wcześniej
płomieniem.
Dzięki nowoczesnej technice wizualizacji przebiegów procesów zachodzących w komorze spalania, możemy zobaczyć przebieg wtrysku paliwa i powstawania mieszanki
uwarstwionej w silniku GDI firmy Mitsubishi - patrz rys.14
wraz z podpisem.
3.

2.2. Wtryskiwacze układów
bezpośredniego wtrysku benzyny
Silniki z układami bezpośredniego wtrysku benzyny, przeżywają swój renesans, możliwy dzięki rozwojowi układów
zasilania paliwem i oczyszczania spalin. Wtryskiwaczom
układów bezpośredniego wtrysku benzyny, stawia się wyższe wymagania niż wtryskiwaczom układów pośredniego
wtrysku benzyny. Poznajmy tego przyczyny, na przykładzie
dwóch takich silników.
Zacznijmy od silnika firmy Mitsubishi, oznaczonego skrótem
GDI. Może być on zasilany mieszanką uwarstwioną - bogatszą w okolicy elektrod świecy zapłonowej, a coraz uboższą,
im większa jest odległość od świecy zapłonowej. W trybie
pracy, w którym silnik spala mieszankę uwarstwioną, paliwo
jest wtryskiwane:

•
•

pod koniec suwu sprężania - rys.11a.

•

w jednej dawce, tylko podczas suwu napełniania
- rys.11b;

tylko jeden raz na jeden cykl pracy silnika (4 suwy,
2 obroty wału korbowego);
We wszystkich innych trybach pracy, paliwo jest wtryskiwane w jeden z podanych poniżej sposobów:

•

w dwóch dawkach, pierwsza dawka zawsze podczas
suwu napełniania - rys.11b, a druga pod koniec suwu
sprężania lub podczas suwu pracy.
Najtrudniej jest uzyskać mieszankę uwarstwioną. Powstaje
ona w sposób opisany poniżej.
1. Podczas suwu napełniania, powietrze do komór spalania płynie pionowym kanałem 1 (rys. 12).
2. Strumień powietrza wpływa do wnętrza cylindra, równolegle do jego osi. Uderza on w kuliście ukształtowane
denko tłoka 2, co powoduje, że zawraca on i płynie w
kierunku świecy zapłonowej. W ten sposób powstaje
wir powietrza (rys.13).

Rys.14 Powstawanie uwarstwionej mieszanki paliwowo-powietrznej, w komorze spalania silnika GDI firmy Mitsubishi, z układem bezpośredniego wtrysku benzyny. Elementy w komorze spalania na rys.a: 1 - elektrody świecy zapłonowej; 2 - końcówka
wtryskiwacza benzyny; 3 - kuliste wgłębienie w denku tłoka; 4 - struga wtryskiwanego
paliwa. Oznaczenia: OWK - stopnie kątowe obrotu wału korbowego; GMP - górny
martwy punkt. Zdjęcia prezentują fazy powstawania mieszanki uwarstwionej i jej
transportu w okolice elektrod świecy zapłonowej, podczas ruchu tłoka w suwie sprężania, do pkt. GMP: a) początek wtrysku benzyny do komory spalania; b) czoło strugi
paliwa uderza w kuliste wgłębienie denka tłoka; c) struga paliwa, po zmianie kierunku
ruchu, płynie w kierunku elektrod świecy zapłonowej, jednocześnie parując - powstała
mieszanka jest bogata w bezpośrednim sąsiedztwie elektrod świecy zapłonowej, a wraz
ze wzrostem odległości od elektrod świecy zapłonowej, mieszanka ubożeje. (Źródło:
Mitsubishi Motors)
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Rys.15 Ruch wirowy strugi wtryskiwanej benzyny, bezpośrednio za końcówką wtryskiwacza silnika GDI firmy Mitsubishi. (Źródło: Mitsubishi Motors)

Ciekawą konstrukcją jest wtryskiwacz benzyny dla silnika
GDI. Wtryskuje on paliwo symetrycznie do osi iglicy. Jego
porównanie z wtryskiwaczem układów pośredniego wtrysku benzyny (MPI) jest w tabeli 1. Ponieważ mamy mało czasu na wtryśnięcie dawki paliwa, szczególnie podczas wtrysku paliwa pod koniec suwu sprężania, dlatego:

•

konieczne jest szybkie otwarcie wtryskiwacza, dlatego dla
uzyskania odpowiednio dużej wartości prądu w cewce
elektromagnesu, a w konsekwencji silnego pola magnetycznego, cewka elektromagnesu jest zasilana napięciem
ok. 100 V;

•

dla skrócenia czasu wtrysku, paliwo wtryskiwane jest pod
ciśnieniem zwiększonym do 5 MPa.
Mało czasu mają również krople paliwa na odparowanie,
a następnie, pary na wymieszanie z powietrzem, dla utworzenia mieszanki. Dlatego:

Wtryskiwacz układu
bezpośredniego
wtrysku benzyny
firmy Mitsubishi

Typowy wtryskiwacz
układu pośredniego,
wielopunktowego
wtrysku benzyny

0,9 do 1,1 Ω

13 do 16 Ω

Ciśnienie wtrysku

5 MPa

ok. 0,3 MPa

Napięcie zasilania

100 V

napięcie instalacji
elektrycznej pojazdu

Przeciętna średnica kropli,
w strudze wtryskiwanej
benzyny

60 μm

150 μm

Przeciętny czas otwarcia
wtryskiwacza podczas pracy
silnika na biegu jałowym

ok. 0,5 ms

ok. 2 ms

Wielkość

Oporność cewki elektromagnesu w temperaturze 20°C

Tabela 1. Porównanie danych technicznych wtryskiwaczy układów
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Rys.16 Przebieg tworzenia mieszanki uwarstwionej, w komorze spalania silnika FSI,
z układem bezpośredniego wtrysku benzyny, firmy Volkswagen, Elementy na rysunku:
1 - klapa zamykająca dolną część kanału dolotowego powietrza; 2 - górna część kanału
dolotowego powietrza; 3 - wtryskiwacz benzyny; 4 - głowica silnika; 5 - struga benzyny;
6 - wgłębienie w tłoku wymuszające ruch strugi wtryskiwanej benzyny ku elektrodom
świecy zapłonowej; 7 - wgłębienie w tłoku wymuszające wir powietrza 8; 8 - wir powietrza kierujący strugę wtryskiwanej benzyny ku elektrodom świecy zapłonowej. (Źródło:
rysunek firmy Volkswagen nr 253_039)

•

zwiększone do 5 MPa ciśnienie wtrysku ma za zadanie zapewnić rozbicie kropel paliwa na możliwie małe krople;

•

u wylotu dyszy wtryskiwacza paliwo jest wprowadzane
w ruch wirowy, wokół osi wtryskiwacza (rys.15), który
wspomaga rozbijanie kropel paliwa na mniejsze oraz
przyspiesza parowanie kropel paliwa.
Aby uzyskać pożądany rodzaj mieszanki - uwarstwioną lub
homogeniczną, wtryskiwacz silnika GDI firmy Mitsubishi
może tworzyć dwa różne rodzaje strug paliwa:

•

•

gdy paliwo jest wtryskiwane pod koniec suwu sprężania,
do powietrza o dużym ciśnieniu a więc dużej gęstości,
paliwo jest formowane w zwartą strugę 3a (rys.12), o największej gęstości w środku strugi, co umożliwia uzyskanie najbogatszej mieszanki w okolicach elektrod świecy
zapłonowej;

gdy paliwo jest wtryskiwane podczas suwu napełniania, do powietrza o ciśnieniu bliskim atmosferycznemu,
paliwo jest formowane w strugę stożkową 3b (rys.12),
o najmniejszej gęstości w środku, a największej w pobliżu
powierzchni stożkowej, co umożliwia uzyskanie mieszanki homogenicznej.
Wszystkie problemy z wtryskiem paliwa i tworzeniem mieszanki w silniku z bezpośrednim wtryskiem benzyny, omówione na przykładzie silnika firmy Mitsubishi, występują
również w silnikach tego typu firmy Volkswagen. Poznajmy
przedstawiciela rodziny tych silników - silnik oznaczony
skrótem FSI.
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Rys.17 Przekrój końcówki wtryskiwacza benzyny, typu jednootworowego, o odchylonej
osi strugi wtryskiwanej benzyny, układu bezpośredniego wtrysku benzyny silnika FSI,
firmy Volkswagen. Rysunek prezentuje kąty charakterystyczne dla strugi wtryskiwanej
benzyny. Widok strugi paliwa, wtryskiwanej przez ten wtryskiwacz, jest na rys.10.
(Źródło: na podstawie rysunku firmy Volkswagen nr 253_056)

Silnik FSI, to silnik wolnossący. Może być zasilany mieszanką
uwarstwioną. Powstaje ona w sposób opisany poniżej.
1. Klapa 1 (rys.16) zamyka przepływ powietrza przez dolną
część kanału dolotowego w głowicy.
2. W suwie napełniania, powietrze płynie tylko górną częścią kanału dolotowego 2 w głowicy silnika. Wpływa
ono przez szczelinę pomiędzy zaworem a gniazdem do
wnętrza cylindra. Szczelina ta, oraz wgłębienie 7 w tłoku, wprowadzają powietrze w ruch wirowy 8.
3. Pod koniec suwu sprężania, wtryskiwacz 3 wtryskuje
strugę benzyny 5 do powietrza sprężonego w komorze
spalania. Struga paliwa 5 jest odchylona od osi wtryskiwacza 3. Przekrój końcówki wtryskiwacza 3 i kąty charakterystyczne dla strugi paliwa, są pokazane na rys.17.
Zastosowanie wtryskiwacza, o takiej strudze paliwa,
spowodowane jest brakiem miejsca w głowicy silnika
4, na osadzenie wtryskiwacza o strudze równoległej do
osi wtryskiwacza.
4. Struga benzyny 5, po uderzeniu we wgłębienie 6
w tłoku, jest kierowana ku górze, ku świecy zapłonowej.
Zmiana kierunku ruchu strugi benzyny jest wspomagana przez wir powietrza 8.
5. Gdy tłok wykonuje dalszą część ruchu do górnego martwego punktu, elektrody świecy zapłonowej zostają
otulone bogatszą mieszanką. Iskra elektryczna zapalą ją
bezpośrednio. Mieszanka uboga, otaczająca mieszankę
bogatą, jest zapalania płomieniem, który powstał po zapaleniu mieszanki bogatej.
Podsumujmy - silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny
stawia wtryskiwaczom wyższe wymagania niż silnik z pośrednim wtryskiem benzyny. Dotyczy to również wpływu
zanieczyszczeń na jakość rozpylania paliwa.

3. Zanieczyszczenie wtryskiwaczy
benzyny
– przyczyny,
następstwa
i przeciwdziałanie
3.1. Zawartość zanieczyszczeń
w benzynie
Zanieczyszczeniami benzyny nazywamy substancje stałe
i ciekłe, które:

•

przedostają się do benzyny podczas produkcji, magazynowania, transportu, dystrybucji i użytkowania;

•

ograniczają własności eksploatacyjne benzyny.
Za istotne zanieczyszczenia benzyny uważa się te substancje stałe, które są zatrzymywane przez filtr membranowy
o porach 0,8 μm.
Zagrożeniem dla wtryskiwaczy benzyny są cząstki zanieczyszczeń mineralnych, o wymiarach powyżej 5 μm.
Mogą one:

•

powodować zużycie ścierne i erozyjne współpracujących
powierzchni iglicy wtryskiwacza i rozpylacza (zamykają
one wypływ paliwa z wtryskiwacza) oraz otworków
końcówki rozpylacza;

•

osadzać się na elementach wtryskiwacza.
Oba procesy powodują pogarszanie jakości rozpylania paliwa i wzrost oporów przepływu paliwa przez wtryskiwacz.
Benzyna nie powinna zawierać zanieczyszczeń stałych większych niż:

•

15 do 20 μm - paliwa dla silników z układami jedno- lub
wielopunktowego pośredniego wtrysku benzyny;

•

5 do 10 μm - paliwa dla silników z układami bezpośredniego wtrysku benzyny.

3.2. Żywice - ich rodzaje i zawartość
w benzynie
Żywice to organiczne związki chemiczne, o charakterze polarnym i złożonej budowie chemicznej. Składają się głównie
z węgla i wodoru, ale zawierają również: tlen, siarkę, azot
i inne pierwiastki. Mają kolor brązowy do ciemnobrązowego.
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Żywice powodują istotne zanieczyszczenie wtryskiwaczy
benzyny. Ich obecność w benzynie, to w dużym stopniu następstwo starzenia się benzyny. Jest ono nieuniknione, ale są
okoliczności, w których proces starzenia przebiega szybciej powstaje wówczas więcej żywic. Można temu przeciwdziałać.
Zacznijmy od poznania podstawowych rodzajów żywic, występujących w paliwach. Pomoże nam rys.18.

Rys.18 Poglądowe wyjaśnienie sposobu wyznaczania benzynie silnikowej ilości żywic
obecnych (nieprzemytych) i przemytych. Opis kroków od „a” do „e” w tekście rozdziału.
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•

Żywice obecne (nieprzemyte). Jeśli weźmiemy naczynie z benzyną, a następnie pozwolimy jej odparować
(rys.18a), to osady, które pozostaną na dnie naczynia nazywamy żywicami obecnymi lub nieprzemytymi (rys.18b).
Określenie „żywice obecne” pochodzi stąd, że są to żywice,
które znajdują się w benzynie od chwili jej wyprodukowania. Drugie określenie „żywice nieprzemyte” pochodzi
stąd, że w tej grupie żywic są takie, które można rozpuścić
w rozpuszczalniku. Żywice obecne, gdy osiągną określone
stężenie w benzynie, odkładają się jako osady: we wtryskiwaczach benzyny, na ściankach układu dolotowego,
zaworach i ściankach komory spalania.

•

Żywice przemyte. Jeśli do żywic obecnych, pozostałych
po odparowaniu benzyny, wlejemy rozpuszczalnik, np.
benzen lub heptan (rys.18c), pomieszamy, to część żywic
obecnych rozpuści się w nim. Rozpuszczają się substancje nielotne np. ciężkie węglowodory, olej napędowy lub
oleje, które służą jako nośniki dla dodatków do benzyny.
Jeśli następnie rozpuszczalnik zlejemy z naczynia, wraz
z rozpuszczonymi w nim żywicami (rys.18d), to na dnie
pozostaną tzw. żywice przemyte (rys.18e). Są to żywice,
które nie rozpuściły się w rozpuszczalniku. W normach dotyczących paliw, żywice przemyte są określane jako „żywice obecne po przemyciu rozpuszczalnikiem”. Część żywic
przemytych jest rozpuszczalna benzynie, a część nie. Żywice nierozpuszczalne w benzynie, mogą blokować filtry
paliwa.

•

Żywice potencjalne. Są to żywice, których nie ma
w benzynie, ale mogą w niej powstać, pod wpływem działania tlenu, ciepła i światła. Powstają w benzynie podczas
długotrwałego przechowywania, transportu i dystrybucji.
W sprzyjających warunkach, powstają one również w listwie paliwowej zasilającej wtryskiwacze i we wtryskiwaczach benzyny. Zawartość żywic przemytych lub jak podaje
norma „zawartość żywic obecnych po przemyciu rozpuszczalnikiem” wyznacza się jako masę osadów, pozostałych
po odparowaniu benzyny, w warunkach określonych normą, a następnie przemyciu ich rozpuszczalnikiem. Przed
odparowaniem benzyna jest oczyszczana z zanieczyszczeń
stałych i wody. Zawartość żywic przemytych nie może być
większa niż 5 mg/100cm3 benzyny.

Zawartość żywic obecnych (nieprzemytych), określona dla
benzyn kategorii 4, w światowej karcie paliw, nie może być
większa niż 30 mg/100cm3 benzyny. Różnica pomiędzy dopuszczalnymi zawartościami w benzynie żywic obecnych
i przemytych, wynika z tego, że dodatki myjące dodawane do
benzyny, zwiększają zawartość żywic obecnych w benzynie.
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•

działa silniej korozyjnie na elementy metalowe, z którymi
się styka;

•

pozostawia po sobie więcej osadów na zaworach dolotowych i w komorze spalania.
Trwałość chemiczna benzyny handlowej, od chwili wyprodukowania, wynosi 3 miesiące. W tym okresie powinna ona
spełniać wszystkie wymagania jej stawiane i powinna być
zużyta. Są benzyny, np. do celów militarnych, które mają
wydłużony okres trwałości chemicznej. Miarą trwałości chemicznej benzyny jest tzw. okres indukcyjny.

3.4. Zanieczyszczenie wtryskiwaczy
benzyny
Elementy wtryskiwaczy benzyny, pokrywają się osadami
żywicznymi i węglowymi, które:

Rys.19 Czopik iglicy wtryskiwacza czopikowego (rys.a) to element podatny na zanieczyszczenia osadami z benzyny silnikowej. Rys.b przedstawia widok pod mikroskopem
czystego czopika iglicy wtryskiwacza czopikowego, a rys.c, czopika pokrytego osadami,
które powodują zmianę kształtu, kierunku i zasięgu strugi paliwa oraz pogarszają
stopień rozdrobnienia benzyny - zamiast małych powstają większe krople benzyny.
(Źródło: SwRI)

3.3. Trwałość chemiczna benzyny
W benzynie, substancje żywiczne i kwaśne powstają
w następujących procesach:

•
•

•
•

są zanieczyszczeniami znajdującymi się w benzynie;

•

po wyłączeniu nagrzanego silnika - benzyna pozostaje
zamknięta we wtryskiwaczach i w listwie paliwowej;

•

w silnikach z układem wtryskowym benzyny i z układem
zasilania gazem, podczas zasilania silnika gazem, benzyna
jest zamknięta we wtryskiwaczach, niezależnie od typu
układu wtryskowego; benzyna jest również zamknięta
w listwie paliwowej bezpowrotowego układu paliwowego, natomiast może przepływać, ale tylko przez listwę
paliwową powrotowego układu paliwowego.

powstają w procesach: utleniania, kondensacji i polimeryzacji (patrz podrozdziale 3.3.), które zachodzą
w benzynie.
Przykłady zanieczyszczonych wtryskiwaczy benzyny, prezentują rys.19, 20 i 21.
Przebiegi procesów chemicznych, w których powstają osady, intensyfikują się wówczas, gdy benzyna w listwie paliwowej i we wtryskiwaczach, jest ogrzewana ciepłem od gorących elementów silnika. Warunki takie występują:

utleniania - tak nazywamy reakcję z tlenem;
kondensacji - tak nazywany proces powodujący wzrost
gęstości substancji, lub tak nazywamy reakcje chemiczne, pomiędzy dwoma lub więcej cząsteczkami,
w wyniku których powstaje cząsteczka o większym
ciężarze i wydziela się prosty związek chemiczny,
np. woda lub alkohol;

•

polimeryzacji - tak nazywamy reakcję chemiczną
łączenia wielu małych cząstek tego samego związku,
w cząstkę o wielokrotnie większym ciężarze cząsteczkowym, o odmiennych własnościach chemicznych
i fizycznych; podczas tej reakcji chemicznej nie powstają
substancje uboczne;
Trwałością chemiczną benzyny, nazywamy odporność benzyny, na zachodzenie w niej wymienionych powyżej procesów. Powodują one, że benzyna:

•

nie spełnia wymagań stawianych jej w normie;

Rys.20 Widok czopika iglicy wtryskiwacza czopikowego (bez osłony): rys.a - czystego;
rys.b - pokrytego osadami. (Źródło: ASNU)
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Rys.21 Widok siatek filtracyjnych wtryskiwaczy: rys.a i b - zanieczyszczonych osadami;
rys.b - czystej. (Źródło: ASNU)

Warunki sprzyjające intensywnemu wytrącaniu się osadów
z benzyny, które występują po wyłączeniu nagrzanego
silnika, trwają krócej niż analogiczne warunki, które towarzyszą zawsze zasilaniu silnika gazem. Warunki, w których
znajduje się benzyna wypełniająca wtryskiwacze, podczas
zasilania silnika gazem, przypomina warunki testu ASTM
D6421, w którym... sprawdzana jest odporność benzyny na
powstawanie w niej osadów zanieczyszczających wtryskiwacze benzyny (jeden z dwóch testów wykorzystywanych
w tym celu).

3.5. Następstwa zanieczyszczenia
wtryskiwaczy benzyny
Wzrost oporów ruchu iglicy wtryskiwacza. Przebieg jednego
cyklu otwierania i zamykania elektromagnetycznego wtryskiwacza benzyny, w odpowiedzi na elektryczny sygnał sterujący, przedstawia rys.22b. Przebiega on następująco.
1. Od początku impulsu otwierającego wtryskiwacz
(rys.22a), rozpoczyna się narastanie prądu w cewce
elektromagnesu, a za nim wzrost natężenia pola magnetycznego, a więc również siły podnoszącej iglicę
wtryskiwacza. Dopiero po upływie czasu t1 (rys.22b),
siła generowana przez pole magnetyczne cewki, ma
wartość, która rozpoczyna podnoszenie iglicy wtryskiwacza, czyli jego otwieranie.
2. Otwieranie wtryskiwacza, do osiągnięcia maksymalnego skoku iglicy wtryskiwacza, trwa przez czas t2. Jeśli
iglica wtryskiwacza została uniesiona o maksymalny
skok, to oznacza, że wtryskiwacz jest maksymalnie
otwarty.
3. Z chwilą zakończenia impulsu otwierającego wtryskiwacz (rys.22a), pole magnetyczne w cewce jeszcze przez chwilę pozostaje - nie zanika nagle, dlatego
opuszczanie iglicy wtryskiwacza, pod wpływem siły
sprężyny, czyli zamykanie wtryskiwacza, zaczyna się po
czasie t4 i trwa przez czas t5.
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Rys.22 Przebiegi otwierania i zamykania iglicy wtryskiwacza, w odpowiedzi na elektryczny sygnał sterujący. Rysunki przedstawiają: rys.a - elektryczny impuls sterujący
wtryskiwaczem; rys.b - prawidłowy przebieg podnoszenia i opuszczania iglicy wtryskiwacza; rys.c - przykładowy przebieg podnoszenia i opuszczania iglicy wtryskiwacza,
hamowany przez osady znajdujące się we wtryskiwaczu; rys.d - przykładowy przebieg
podnoszenia i opuszczania iglicy wtryskiwacza, którego cewka ma zwarcie międzyzwojowe. Oznaczenia na rysunku: Uw - napięcie sygnału sterującego wtryskiwaczem;
ΔS - skok iglicy wtryskiwacza; ti - czas trwania impulsu otwierającego wtryskiwacz;
Z - zamknięcie iglicy wtryskiwacza; O - maksymalny skok iglicy wtryskiwacza; t1 - czas
opóźnienia początku otwarcia wtryskiwacza; t2 - czas otwierania wtryskiwacza (czas
podnoszenia iglicy wtryskiwacza); t3 - czas maksymalnego otwarcia wtryskiwacza
(czas maksymalnego podniesienia iglicy wtryskiwacza); t4 - czas opóźnienia początku
zamknięcia wtryskiwacza; t5 - czas zamykania wtryskiwacza (czas opuszczania iglicy
wtryskiwacza)
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Rys.23 Widok strugi paliwa rozpylanego przez wtryskiwacz: rys.a - czysty; rys.b - zanieczyszczony. (Źródło: SwRI)

Proszę zauważyć na rys.22a i b, że:

•

czas wtrysku - suma czasów t2, t3 i t5, różni się od czasu ti,
trwania impulsu otwierającego wtryskiwacz - piszę o tym
również w rozdziale 1;

•

tylko przez czas t3 wtryskiwacz jest maksymalnie otwarty
- iglica wtryskiwacza jest podniesiona o maksymalny
skok;

•

w trakcie podnoszenia iglicy - czas t2 i w trakcie opuszczanie iglicy wtryskiwacza - czas t5, skok uniesienia iglicy,
a więc otwarcie wtryskiwacza, zmieniają się.
To, że czas wtrysku różni się od czasu trwania impulsu otwierającego wtryskiwacz ti, jest uwzględnione w programie
sterownika.
Zanieczyszczenie wtryskiwacza może hamować ruch iglicy
wtryskiwacza (rys. 22c). Wydłużeniu może ulec czas podnoszenia iglicy - czas t2 oraz jej zamykania - czas t5. Skróci się
czas t3, gdy iglica wtryskiwacza jest podniesiona o maksymalny skok. Prawdopodobnie zmniejszy się wtryskiwana
dawka benzyny (trudno jednoznacznie przewidzieć zmianę
czasu zamykania wtryskiwacza t5. Jeśli czas ti, trwania impulsu otwierającego wtryskiwacz, będzie krótki, iglica wtryskiwacza może zacząć się zamykać, bez osiągnięcia maksymalnego skoku podczas otwierania.
Podobnie zachowa się wtryskiwacz, z cewką posiadającą
zwarcie międzyzwojowe (rys.22d). Wówczas pracuje tylko
część cewki. Pole magnetyczne jest więc słabsze. Mniejsza
jest siła podnosząca iglicę wtryskiwacza. Dłużej będzie trwać
otwieranie wtryskiwacza - czas t2. Czas zamykania t5 nie ulegnie zmianie. Krótszy jest czas t3 maksymalnego otwarcia
wtryskiwacza.
Wzrost oporów przepływu benzyny przez wtryskiwacz. Powodują one zmniejszenie natężenia przepływu
benzyny przez wtryskiwacz. W konsekwencji zmniejsza się
dawka paliwa wtryskiwanego przez wtryskiwacz.

Rys.24 Kierunek rozchodzenia się strugi benzyny, z czystego wtryskiwacza, jednopunktowego układu wtryskowego (SPI) - rys.a, oraz przykładowa zmiana kierunku
rozchodzenia się strugi benzyny, wskutek zanieczyszczenia wtryskiwacza - rys.b. Opis
w tekście rozdziału. Elementy na rysunku: 1 - zasilanie paliwem wtryskiwacza; 2 - dopływ powietrza; 3 - wtryskiwacz jednopunktowego układu wtryskowego; 4 - struga
paliwa symetryczna względem osi iglicy wtryskiwacza; 5 - przepustnica; 6 - kolektor
dolotowy; 7 - silnik; 8 - struga paliwa o osi odchylonej względem osi iglicy wtryskiwacza, wskutek zanieczyszczenia.

Gorsze rozpylanie benzyny. Zanieczyszczenie wtryskiwacza powoduje wzrost średniej wielkości kropli paliwa, z
których składa ją struga wtryskiwanej benzyny - patrz rys.23.
Spowalnia to proces odparowania benzyny, a w konsekwencji, opóźnia proces powstawania mieszanki paliwowo-powietrznej.
Zmiana kształtu i kierunku rozchodzenia się strugi
benzyny. W układach jednopunktowego wtrysku benzyny
(rys.24a), struga benzyny 4 jest wtryskiwana symetrycznie
do wspólnego dla wszystkich cylindrów odcinka kanału dolotowego, przed przepustnicą 5. Dzięki temu paliwo jest rozdzielane równomiernie - oczywiście z założoną tolerancją,
dla wszystkich cylindrów silnika.
Jeśli w wyniku zanieczyszczenia wtryskiwacza nastąpi zmiana kierunku wtryskiwania strugi paliwa 8 (rys.24b), to różnice
w rozkładzie ilości paliwa na poszczególne cylindry silnika są
większe, niż pozwala na to założona tolerancja. Występują
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Rys.26

Rys.25 Kierunek rozchodzenia się strugi benzyny, z czystego wtryskiwacza, wielopunktowego układu wtryskowego (MPI) - rys.a, oraz przykładowa zmiana kierunku rozchodzenia się strugi benzyny, wskutek zanieczyszczenia wtryskiwacza - rys.b. Opis w tekście
rozdziału. Elementy na rysunku: 1 - zawór dolotowy; 2 - wtryskiwacz wielopunktowego
układu wtryskowego; 3 - dopływ powietrza; 4 - struga paliwa symetryczna względem
osi iglicy wtryskiwacza; 5 - struga paliwa o osi odchylonej względem osi iglicy wtryskiwacza, wskutek zanieczyszczenia.

więc nadmiernie duże różnice pomiędzy składami mieszanek zasilających poszczególne cylindry silnika.
Jeśli, tak jak na rys.24b, struga wtryskiwanego paliwa 8 jest
odchylona w stronę cylindrów 3 i 4, to te cylindry będą zasilane mieszanką bogatszą, a cylindry 1 i 2 uboższą. Może to
powodować trudności przy uruchamianiu zimnego silnika
i jego nierówną pracę w trakcie nagrzewania, a nawet wyłączanie się z pracy cylindrów zasilanych nadmiernie ubogą
mieszanką.
W układach wielopunktowego wtrysku benzyny (rys.25a),
struga paliwa 4 ma trafiać w określone miejsce, np. szczelinę pomiędzy zaworem a jego gniazdem (rys.25a) lub
w grzybek zaworu. Takie ukierunkowanie strugi paliwa zostało zaprojektowane dla danego typu silnika i gwarantuje,
że cała objętość komory spalania każdego cylindra zostanie
wypełniona możliwie homogeniczną mieszanką (wyjątkiem
są silniki zasilane mieszanką uwarstwioną).
Jeśli wskutek zanieczyszczenia wtryskiwacza, struga paliwa
nie trafi tam gdzie zostało to zaprojektowane, np. zamiast
w szczelinę pomiędzy zaworem a jego gniazdem (rys.25a),
duża część strugi paliwa trafi na ścianki układu dolotowego
(na rys.25b jej większa część trafia ona na dolną ściankę), to
mieszanka, która wypełni komorę spalania będzie cechować
się nadmiernymi różnicami składu.
W części objętości komory spalania, wypełnionej mieszanką bogatą, po jej spaleniu, pozostanie większa ilość osadów,
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a w części objętości komory spalania, wypełnionej mieszanką ubogą, mieszanka może nie spalić się całkowicie.
Zmiana składu mieszanki zasilającej poszczególne
cylindry silnika. Nie ma silnika, którego wszystkie cylindry
są zasilane mieszanką o tym samym składzie - to cel jeszcze
nieosiągalny (rys.26). Jest to spowodowane tym, że do każdego z cylindrów, w suwie napełniania, wpływa inna ilość
powietrza, natomiast wprowadzana jest taka sama dawka
benzyny. Powoduje to, że każdy cylinder silnika jest zasilany
mieszanką o innym składzie.
Rysunek 27 przedstawia rzeczywisty rozkład wartości współczynnika składu mieszanki lambda (λ), mieszanek zasilających poszczególne cylindry przykładowego silnika czterosuwowego - widać różnice. Dobrze, jeśli różnice tych wartości
współczynnika składu mieszanki lambda (λ), mieszczą się
w dopuszczalnym zakresie.
Składy spalin, pochodzących z poszczególnych cylindrów,
są różne, jednak czujnik zawartości tlenu w spalinach 2
(rys.28), zamontowany przed konwerterem katalitycznym
3, wykonując pomiary zawartości tlenu w spalinach z poszczególnych cylindrów uśrednia je (obecność czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym, lub jego brak, nie na ma

Rys.27
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•

obniża zdolność konwertera katalitycznego do usuwania
tlenków azotu NOX);

cylinder nr 3 jest zasilany mieszanką bogatą, co powoduje powstawanie nadmiernej ilości nagaru oraz wzrost
emisji tlenku węgla CO i węglowodorów HC.
Mimo nadmiernych różnic w składach mieszanek zasilających poszczególne cylindry:

Rys.28 Silnik ZI 1, z czujnikiem tlenu w spalinach (sonda lambda) 2 i trójfukcyjnym konwerterem katalitycznym 3.

w tym przypadku znaczenia). W związku z tym, układ regulacji składu mieszanki silnika ZI również uśrednia skład
mieszanki zasilającej cylindry jednego bloku cylindrów silnika. Jest on bliski składowi stechiometrycznemu (λ = 1) - dla
wszystkich silników z małymi wyjątkami, ale tak naprawdę,
żaden cylinder silnika nie jest zasilany mieszanką o takim
składzie (rys.27). Średni skład spalanej mieszanki, bliski stechiometrycznemu, pozwala konwerterowi katalitycznemu
na możliwie najwydajniejszą pracę. Wyjątkiem od przedstawionej zasady są najnowsze konstrukcji silników, z indywidualną regulacją składu mieszanki dla każdego z cylindrów
silnika - dopiero się z nimi spotkamy.
Zanieczyszczenie wtryskiwaczy benzyny i wszystkie omówione tego następstwa powodują, zmianę składów mieszanek, które zasilają poszczególne cylindry silnika. Nie byłoby
problemu, jeśli ta zmiana byłaby taka sama, dla wszystkich
cylindrów silnika, ponieważ program sterownika, w dość
szerokim zakresie umie poradzić sobie z takim problemem,
dzięki funkcji adaptacji. Tak jednak nie jest.
Wskutek zanieczyszczenia wtryskiwaczy benzyny, rosną
różnice pomiędzy składami mieszanek zasilających poszczególne cylindry silnika. Nie jest korzystne dla silnika oraz środowiska naturalnego, jeśli różnice te przekraczają dopuszczalny zakres - rys.29. Przykładowo:

•

•
•

układ regulacji nadal pracuje, właściwie prawidłowo;
parametry pracy silnika przeważnie nie wskazują na
jakieś problemy;

•

w sterowniku nie ma żadnych kodów usterek;
bo średni skład mieszanki jest jeszcze prawidłowy. Jednak
nadmiernie duże różnice, pomiędzy składami mieszanek,
które zasilają poszczególne cylindry silnika, powodują:

•

zwiększenie zawartości tlenku węgla CO i węglowodorów HC w spalinach;

•
•

pogorszenie osiągów silnika;

zwiększenie zużycia paliwa.
Użytkownik samochodu może nie zgłaszać problemów
z pogorszeniem osiągów samochodu, bo pogarszają się one
stopniowo, w sposób dla niego trudno zauważalny. Również
zwiększone zużycie paliwa może ujść uwadze lub zostać
przypisane niskiej jakości paliw (nie jest już z tym tak źle) czy
„korkom” na drogach. Opisana sytuacja jest wskazaniem do
czyszczenia wtryskiwaczy benzyny.

3.6. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu
wtryskiwaczy benzyny
1.

Stopniowe zanieczyszczanie wtryskiwaczy benzyny,
jest normalne i nieuniknione. Można tylko spowolnić
ten proces.

cylinder nr 1 jest zasilany mieszanką zubożoną, co może
powodować wypadanie zapłonów. oraz pozostawianie
w spalinach za dużej ilości tlenu (nadmierna ilość tlenu,

Rys.29

Rys.30 Dwa różne dodatki do benzyny, firmy Liqui Moly: a) - Injection-Reiniger (art.
nr 1971, pojemność opakowania 300 ml) - usuwa osady z wtryskiwaczy benzyny oraz
hamuje powtórne pokrywanie wtryskiwaczy osadami, przez ok. 2000 km od chwili
zastosowania; preferowany do samodzielnego użycia przez użytkowników pojazdów; b)
- Pro-Line Benzin System Reiniger (art. nr 5153, pojemność opakowania 500 ml) - silny
dodatek do usuwania osadów z wtryskiwaczy benzyny, preferowany do użycia w serwisach samochodowych. Oba dodatki, w przedstawionych na ilustracji opakowaniach,
są przeznaczone na 70 litrów benzyny. Oba dodatki dolewa się do benzyny, do zbiornika
pojazdu. (Źródło: Liqui Moly)
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2.

Zanieczyszczenie wtryskiwaczy można spowolnić, stosując stale, lub od czasu do czasu, benzyny o zwiększonej zawartości dodatków czyszczących (tankujemy
wówczas możliwie pusty zbiornik, do pełna). Takimi
benzynami, według deklaracji producentów, są: BP Ultimate, Orlen Verva, Shell V-Power i Suprema (Statoil).
Piszę o deklaracji producentów, ponieważ mimo próśb,
żadna z wymienionych firm paliwowych dotychczas
nie potwierdziła wynikami testów, przewidzianymi w
światowej karcie paliw, zwiększonej zdolności tych paliw, do utrzymania czystości wtryskiwaczy.
3. Proszę nie kupować benzyny o nieznanej jakości lub
wieku.
4. Proszę nie przechowywać benzyny:
• dłużej niż 3 miesiące;
• w przezroczystych pojemnikach;
• o podwyższonej temperaturze.
5. Proszę uważać, aby podczas przelewania paliwa, nie
zanieczyścić go.
6. Profilaktycznie, jeśli nie jest stosowana jedna z benzyn
wymienionych w pkt.2, sugeruję dodawać co 10000
km dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy, np. taki jak
na rys.30a. Liqui Moly dedykuje serwisom do stosowania silniejszy środek czyszczący (rys.30b) lub oferuje
urządzenia czyszczące, wraz z środkami czyszczącymi,
dedykowanymi tylko do tych urządzeń.
Kończąc ten rozdział, polecam zainteresowanym paliwami
do silników ZI książkę Kazimierza Baczewskiego i Tadeusza
Kałdońskiego, pt. „Paliwa do silników o zapłonie iskrowym”,
WKŁ, Warszawa 2005. Przygotowując ten rozdział również
korzystałem z tego podręcznika.

4. Diagnostyka
i czyszczenie
wtryskiwaczy
benzyny na
stanowisku
firmy ASNU
Podstawowy model stanowiska do diagnostyki i czyszczenia wtryskiwaczy benzyny, firmy ASNU, jest przedstawiony
na rys.31. Do stanowiska jest oferowana przystawka, która
steruje wtryskiwaczami układów bezpośredniego wtrysku
benzyny (rys.32). Jest również oferowana najnowsza wersja
stanowiska, takiego jak na rys.31, we wnętrzu którego jest
zamontowany układ do sterowania wtryskiwaczami układów bezpośredniego wtrysku benzyny.
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Rys.31 Stanowisko firmy ASNU do diagnostyki i czyszczenia wtryskiwaczy benzyny.
(Źródło: ASNU)

Na stanowisku firmy ASNU, wtryskiwacze benzyny są czyszczone w myjce ultradźwiękowej. Podczas czyszczenia są
cyklicznie otwierane i zamykane. Jako wyposażenie do stanowiska, firma ASNU oferuje różne adaptery, niezbędne do
montażu na stanowisku wtryskiwaczy benzyny różnych typów, w tym również wtryskiwaczy benzyny układu K-Jetronic i wtryskiwaczy układów jednopunktowych.
Na rynku, również krajowym, dostępnych jest wiele różnych
stanowisk do diagnostyki i czyszczenia wtryskiwaczy benzyny, ale tylko nieliczne firmy dostarczają części do wtryskiwaczy. W mojej opinii świadczenie usługi czyszczenia wtryskiwaczy, jako oddzielnej usługi, a nie tylko wykonywanej
okazyjne, przy okazji innych czynności, ma tylko wtedy szanse powodzenia, jeśli w jednym źródle można zakupić części
do wtryskiwaczy benzyny, różnych typów i producentów,
które powinno się wymienić przy czyszczeniu wtryskiwaczy.
Takie części to przede wszystkim:

Rys.32 Przystawka do stanowiska firmy ASNU. Umożliwia ona sterowanie wtryskiwaczami układów bezpośredniego wtrysku benzyny (GDI, FSI). (Źródło: ASNU)
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•

uszczelki pomiędzy wtryskiwaczem a kolektorem dolotowym i pomiędzy wtryskiwaczem a listwą paliwową - wątpię, że uszczelka, która była zamontowana już kilka lat,
szczególnie pomiędzy wtryskiwaczem a listwą paliwową,
po ponownym montażu będzie nadal gwarantowała
szczelne połączenie;

•

siatka filtracyjna wtryskiwacza - siatkę filtracyjną, wyjętą
z wtryskiwacza przeznaczonego do czyszczenia, mogą
pokrywać osady np. żywice (rys.21); przypuszczam również (nie sprawdzałem tego), że czyszczenie wtryskiwacza, bez siatki filtracyjnej, jest skuteczniejsze niż czyszczenie wtryskiwacza z zamontowaną siatką, bowiem
brak siatki umożliwia usunięcie z wnętrza wtryskiwacza
zanieczyszczeń „odbitych” w myjce ultradźwiękowej.
Zapraszam na prezentację diagnostyki i przebiegu czyszczenia elektromagnetycznego wtryskiwacza benzyny, na
stanowisku firmy ASNU, na przykładzie wtryskiwacza układu
wielopunktowego, pośredniego wtrysku benzyny, zasilanego paliwem od góry.
1. Wymontowanie wtryskiwaczy z silnika. Warto to zrobić
w taki sposób, aby wiedzieć, z którym cylindrem współpracował każdy z wtryskiwaczy.
2. Identyfikacja wtryskiwaczy. Diagnosta na podstawie
kart informacyjnych (rys.33), dla wtryskiwaczy różnych
typów, pochodzących od rożnych producentów, dokonuje identyfikacji jednego z wymontowanych wtryskiwaczy - kto jest jego producentem, jaki jest jego typ.
Po zidentyfikowaniu wtryskiwacza diagnosta dowie się
z jego karty informacyjnej, jakie adaptery są konieczne
do montażu wtryskiwacza na stanowisku (1, rys.33) oraz
jakiego kosza należy użyć podczas mycia wtryskiwaczy
tego typu w myjce ultradźwiękowej (4, rys.33). W tej
karcie są podane również numery części zamiennych

Rys.33 Przykładowa karta informacyjna dla określonego typu wtryskiwacza. Są na niej
następujące informacje: 1 - numery adapterów, które służą do montażu wtryskiwacza
na stanowisku; 2 - numer siatki filtracyjnej; 3 - numer podkładki dystansowej; 4 - numer
stojaka, który utrzymuje wtryskiwacze danego typu podczas czyszczenia w myjce ultradźwiękowej; 5 - numer uszczelek wtryskiwacza; 6 - numer osłony końcówki rozpylacza.
(Źródło: ASNU)

Rys.34 Ocena szczelności wtryskiwaczy. Pożądane jest, aby wtryskiwacz w stanie zamkniętym był całkowicie szczelny - tak jak wtryskiwacz nr 1 na ilustracji. Niektórzy
producenci dopuszczają formowanie się na końcówce rozpylacza jednej kropli paliwa
(na stanowisku - płynu kontrolnego), w czasie nie krótszym niż 1 minuta- wtryskiwacz
nr 2 na ilustracji. (Źródło: ASNU)

3.
4.

5.
6.

dla tego wtryskiwacza (2, 3, 5 i 6, rys.33) z zestawu części
oferowanych przez firmę ASNU.
Montaż wtryskiwaczy na stanowisku.
Regulacja ciśnienia zasilania wtryskiwaczy przez stanowisko. Jego wartość powinna być równa ciśnieniu
panującemu w układzie wtryskowym paliwa. Wtryskiwacze, zamontowane na stanowisku, zamiast benzyną,
są zasilane płynem kontrolnym.
Ocena szczelności wtryskiwaczy. Przedstawia ją rys.34
a omawia podpis rysunku.
Ocena strug płynu kontrolnego, wtryskiwanych przez
wtryskiwacze. Rys.35 przedstawia kryteria oceny strugi
paliwa, a rys.36 przedstawia strugi paliwa przykładowe-

Rys.35 Kryteria oceny strugi benzyny (na stanowisku - płynu kontrolnego) wtryskiwanej
przez wtryskiwacz.
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7.
8.

go kompletu wtryskiwaczy - są one ocenione w podpisie.
Ocena zasięgu strug paliwa. Przedstawia ją rys.37
a omawia podpis rysunku.
Ocena objętości płynu kontrolnego, wtryśniętych przez
komplet wtryskiwaczy tego samego silnika. Wtryskiwacze są sprawdzane w dwóch próbach. Podczas tzw.
próby wtrysku ciągłego, wtryskiwacze przez 30 sekund
są stale otwarte. Różnice pomiędzy wtryśniętymi objętościami płynu kontrolnego, zależą głównie od różnicy
oporów przepływu płynu kontrolnego przez poszczególne wtryskiwacze. W drugiej próbie, wtryskiwacze są
otwierane impulsami o różnym czasie trwania i o różnej
częstotliwości (częstotliwość otwierania wtryskiwaczy
odpowiada prędkości obrotowej silnika). Wówczas
różnice pomiędzy wtryśniętymi objętościami płynu
kontrolnego, zależą również od objętości płynu kontrolnego wtryśniętego podczas faz otwierania i zamykania
wtryskiwaczy. Objętość płynu kontrolnego wtryśniętego w tych fazach, zależy od oporów towarzyszących
podnoszeniu i opuszczaniu iglicy wtryskiwacza. Przykładowe różnice pomiędzy objętościami płynu kontrolnego, wtryśniętymi przez komplet wtryskiwaczy tego
samego silnika, przedstawia rys.38.
Rys.37 Ocena zasięgu strug płynu kontrolnego. Nie wiemy, jaki powinien być prawidłowy zasięg strugi dla danego typu wtryskiwacza, ale wiemy, że zasięgi strug kompletu wtryskiwaczy tego samego typu, z tego samego silnika, powinny być możliwie
takie same. O zasięgu strugi decyduje kilka przeciwstawnych czynników. Osady we
wnętrzu wtryskiwacza, oraz te, które zmniejszają średnicę otworów wylotowych
z rozpylacza, zmniejszają prędkość, z którą struga płynu kontrolnego wypływa z wtryskiwacza - z tego powodu zasięg strugi powinien zmaleć. Mniejsza prędkość wypływu
powoduje jej gorsze rozdrobnienie, czyli struga będzie się składać z większych, cięższych kropel - z tego powodu zasięgom strugi może wzrosnąć. Trudno czasami wskazać,
co przeważy. (Źródło: ASNU)

Rys.36 Diagnosta, który ocenia strugi płynu kontrolnego, kompletu wtryskiwaczy z tego
samego silnika, nie zna wzorca strugi wtryskiwacza danego typu. Ocenia strugi przez
ich porównanie. Pomocna jest wiedza, z jakiego silnika pochodzi wtryskiwacz (chodzi
o nietypowe konstrukcje silników, np. z wtryskiwaczami, których jedna lub kilka strug
jest odchylonych od osi wtryskiwacza), ile zaworów dolotowych ma silnik. Atutem jest
doświadczenie diagnosty. Ocena strug płynu kontrolnego wtryskiwaczy pokazanych na
ilustracji jest następująca. Wtryskiwacze nr 2, 3, 4 i 6 - strugi są odchylone od osi, są
za szerokie na dole. Krople benzyny mogą osiadać na ściankach kolektora dolotowego.
Wtryskiwacz nr 1 - struga symetryczna względem osi wtryskiwacza, ale na dole jest
za wąska, co świadczy o tym, że w miejscu wskazanym czerwoną strzałką jest za mało
małych kropel. Mówimy o złym rozdrobnieniu (inaczej atomizacji) strugi. Wtryskiwacz
nr 5 - struga prawidłowa, symetryczna względem osi wtryskiwacza o dobrym rozdrobnieniu, o czym świadczy szerokość strugi w miejscu wskazanym zieloną strzałką.
(Źródło: ASNU)
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Rys.38 Objętości płynu kontrolnego, wtryśnięte przez wtryskiwacze pochodzące z tego
samego silnika, podczas próby ciągłego wtrysku paliwa lub podczas serii wtrysków
o różnych czasach trwania impulsu otwierającego wtryskiwacz i o różnych częstotliwościach wtrysku. Każdy z wtryskiwaczy musi wtrysnąć nie mniej niż 100 cm3 płynu
kontrolnego. Dla kompletu wtryskiwaczy pochodzących z tego samego silnika, odchyłka
objętości płynu kontrolnego wtryśniętego przez każdy z wtryskiwaczy, nie może być
większa niż ±3% względem średniej objętości płynu kontrolnego, wtryśniętej przez
jeden wtryskiwacz (trzeba to obliczyć). (Źródło: ASNU)
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9.

Kontrola, czy występują dodatkowe opory, które hamują ruch iglicy wtryskiwacza, spowodowane zanieczyszczeniem wtryskiwaczy, lub zwarcie międzyzwojowe
w cewce wtryskiwacza. Jej przebieg przedstawia rys.39,
a omawia podpis rysunku.
10. Częściowy demontaż wtryskiwaczy. Po zakończeniu
prób na stanowisku, wtryskiwacze są demontowane
w zakresie, który gwarantuje możliwie prawidłowe
czyszczenie wtryskiwacza. Narzędzia do demontażu
i późniejszego montażu wtryskiwacza, przedstawia
rys.40. Przebieg demontażu wtryskiwacza przedstawia
rys.41.

Rys.40 Narzędzia do obsługi elektromagnetycznych wtryskiwaczy benzyny: 1 - przyrząd
do demontażu osłony końcówki rozpylacza; 2 - przyrząd do demontażu siatki filtracyjnej
wtryskiwacza; 3 - przyrząd (ręczna prasa) do montażu osłony końcówki rozpylacza
i siatki filtracyjnej wtryskiwacza. (Źródło: ASNU)

Rys.39 Kontrola kompletu wtryskiwaczy tego samego silnika, pod względem dodatkowego oporu, który hamuje ruch iglicy wtryskiwacza lub zwarcia międzyzwojowego
cewki wtryskiwacza. Podczas tej próby czas trwania impulsu otwierającego wtryskiwacze wynosi 1 ms. Próbę zaczynamy przy ciśnieniu płynu kontrolnego, równym
ciśnieniu paliwa w układzie wtryskowym silnika, z którego zostały wymontowane
wtryskiwacze, np. 0,3 MPa - rys.a. Patrzymy czy wszystkie pracują. Następnie stopniowo
zwiększamy ciśnienie płynu kontrolnego zasilającego wtryskiwacze np. do 0,5 MPa.
Jeśli wszystkie wtryskiwacze nadal pracują - rys.b, oznacza to, że przy czasie trwania
impulsu otwierającego wtryskiwacz, który wynosi 1 ms, siła podnosząca iglicę każdego
wtryskiwacza pokonuje opór podnoszenia iglicy, zwiększony dodatkowo przez wyższe
ciśnienie płynu kontrolnego, i otwiera wtryskiwacz. W żadnym wtryskiwaczu nie ma
więc dodatkowych oporów ruchu iglicy lub zwarcia międzyzwojowego cewki. Jeśli
natomiast po zwiększeniu ciśnienia, wtryskiwacz wyłączą się z pracy, np. dwa wtryskiwacze oznaczone strzałka na rys.c, oznacza to, że przy czasie trwania impulsu otwierającego wtryskiwacz, który wynosi 1 ms, siła podnosząca iglicę tego wtryskiwacza nie
pokonała oporu podnoszenia iglicy, zwiększonego dodatkowo przez wyższe ciśnienie
płynu kontrolnego - wtryskiwacz nie otworzył się. Oznacza to, że w takim wtryskiwaczu, osady zwiększyły opór ruchu iglicy lub cewka ma zwarcie międzyzwojowe. Jeśli
po czyszczeniu wtryskiwacza, w powtórnej próbie, ten sam wtryskiwacz nie wyłączy się
z pracy, oznacza to, że przyczyną były osady hamujące ruch iglicy wtryskiwacza. Jeśli
natomiast powtórnie, ten sam wtryskiwacz wyłączy się z pracy, to znaczy, że cewka
wtryskiwacza ma zwarcie międzyzwojowe, lub nie udało się usunąć osadów z wtryskiwacza, które hamują ruch iglicy. (Źródło: ASNU)

Rys.41 Przyrząd do demontażu siatki filtracyjnej wtryskiwacza (rys.a) ma końcówkę
zakończoną gwintem stożkowym 1 - jest to po prostu korkociąg. Po nakręceniu wtryskiwacza z siatką filtracyjną, na gwintowaną końcówkę przyrządu, siatka filtracyjna jest
z niego wyciągana. Rys.b przedstawia wyjętą siatkę filtracyjną 2. (Źródło: ASNU)
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11. Czyszczenie wtryskiwaczy w myjce ultradźwiękowej
(rys.42). Wtryskiwacze w myjce ultradźwiękowej powinny być czyszczone bez uszczelek, osłony końcówki
rozpylacza oraz siatki filtracyjnej. Brak siatki filtracyjnej
umożliwia usunięcie z wnętrza wtryskiwacza zanieczyszczeń (rys.43). Jeden cykl czyszczenia trwa 10 min.
12. Montaż wtryskiwaczy po czyszczeniu (rys.44 i 45).
13. Kontrola sprawności wtryskiwaczy po czyszczeniu
(rys.46).

Rys.44 Wyczyszczony wtryskiwacz benzyny, przygotowany do montażu. (Źródło: ASNU)

Rys.42 Wtryskiwacze w myjce ultradźwiękowej. Podczas czyszczenia stoją w koszu, zanurzone w płynie czyszczącym oraz cyklicznie są otwierane i zamykane. (Źródło: ASNU)

Rys.45 Montaż - wciskanie osłony końcówki rozpylacza i siatki filtracyjnej wtryskiwacza,
z pomocą przyrządu. Montowane są również nowe uszczelki i podkładka dystansowa.
(Źródło: ASNU)

Rys.43 Podczas czyszczenia w myjce ultradźwiękowej wtryskiwacza zasilanego paliwem
od góry, jego większa część jest zanurzona w płynie czyszczącym. Od chwili rozpoczęcia
czyszczenia (rys.a), płyn powinien się spienić (rys.b), następnie unieść ku górze i wypływać przez górny otwór wtryskiwacza, bez siatki filtracyjnej (rys.c i d). Wypływający,
spieniony płyn usuwa z wnętrza wtryskiwacza „odbite” ultradźwiękami zanieczyszczenia. (Źródło: ASNU)

Rys.46 Jeśli po czyszczeniu, odchyłka objętości płynu kontrolnego wtryśniętego przez
każdy z wtryskiwaczy, nie jest większa niż ±3% względem średniej objętości płynu
kontrolnego wtryśniętej przez jeden wtryskiwacz (trzeba to obliczyć), to oznacza,
że wtryskiwacze są sprawne i można je zamontować. (Źródło: ASNU)
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