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Abstract
Damage analise of the Common rail system in Citroen Xsara 2.0 HDi is the aim of the paper. As a result of
damage two from three pumping section were destucted. Analisis concerns mechanical reasons as well as fuel quality.
Internaá elements of the fuel pump were checked. There was looked for mechanical defect or assembly faults. Because
of incombability of fuel quality to norm PN-EN 590 of may 1999 it was detailed checked on possibility of demagae
cause. In effect of analisis it was found that damage was caused by assembly fault. One of internal elements was in
colission with another rotating part. This element was broken and small produkts of colission stopped fuel outflow
from the pump. Internal pressure increased and cause destruction of the fuel pump. The influence of the fuel propriety
on affectability fuel pump was an object of the detailed analysis. Research by means of the spectrophotometer in the
infra-red radiation was carried out. Research consisted in the exposing of the fuel sample of the with infra-red rays of
the definite wavelength. Spectrum emissive of compared fuels in the infra-red radiation. is a result of the researches.
Test results showed that a reason of the damage of the pump. had not been proprieties of the fuel.
Keywords: combustion engines, Common rail systems

ANALIZA PRZYCZYN AWARII POMPY PALIWOWEJ UKàADU
COMMON-RAIL
Streszczenie
Referat zawiera analizĊ przyczyn awarii pompy wysokiego ciĞnienia z ukáadu zasilania samochodu Citroen Xsara.
W efekcie awarii zniszczone zostaáy dwie z trzech sekcji táoczących wywoáując rozszczelnienie pompy i wyciek paliwa.
W referacie przeanalizowano moĪliwoĞci powstania awarii zarówno ze wzglĊdu na wáasnoĞci mechaniczne pompy jak
i wáasnoĞci paliwa. Elementy wewnĊtrzne pompy zostaáy poddane drobiazgowym oglĊdzinom w poszukiwaniu wad
materiaáowych lub báĊdów montaĪowych. PoniewaĪ niektóre wáasnoĞci paliwa byáy niezgodne z normą PN-EN 590 z
maja 1999 szczegóáowo sprawdzono wpáyw tych niezgodnoĞci na moĪliwoĞü wystąpienia awarii. W wyniku analizy
stwierdzono, Īe wáasnoĞci paliwa nie mogáy wpáynąü na moĪliwoĞü wystąpienia awarii a jej najbardziej
prawdopodobną przyczyną byáy báĊdy, które wystąpiáy podczas montaĪu. One spowodowaáy przemieszczenie
elementów wewnątrz obudowy i ich kolizjĊ z wirującymi czĊĞciami pompy. Jeden z elementów zostaá rozkruszony a
produkty uniemoĪliwiáy odpáyw paliwa z przestrzeni wysokiego ciĞnienia i w efekcie nadmierny wzrost ciĞnienia, który
spowodowaá urwanie Ğrub mocujących cylinderki dwóch sekcji táoczących. Wpáyw wáaĞciwoĞci paliwa na moĪliwoĞü
uszkodzenia pompy paliwa byá przedmiotem szczegóáowej analizy. Badania przy pomocy spektrofotometru w
podczerwieni zpstaáy przeprowadzone. Badania polegaáy na przeĞwietlaniu próbki paliwa przez promienie
podczerwone o okreĞlonej dáugoĞci fali. Widmo emisyjne porównywanych paliw w podczerwieni jest rezultatem tych
badaĔ Wyniki badaĔ wykazaáy, Īe przyczyną uszkodzenia pompy. nie byáy wáaĞciwoĞci stosowanego paliwa.
Sáowa kluczowe: silniki spalinowe, ukáad common rail

1. WstĊp
Elementy ukáadu zasilania paliwem silników o zapáonie samoczynnym podlegają doĞü duĪym
obciąĪeniom zarówno cieplnym jak i mechanicznym. ObciąĪenia mechaniczne wynikają przede
wszystkim z duĪych wartoĞci ciĞnienia paliwa podczas wtrysku. W rotacyjnych pompach
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wtryskowych ciĞnienie to moĪe dochodziü do 30-40 MPa, w rzĊdowych 50-70 MPa, w ukáadach z
pompowtryskiwczami nawet do 200 MPa. Szczególnie obciąĪonymi mechanicznie ukáadami
wytwarzania wysokiego ciĞnienia są pompy ukáadów staáociĞnieniowego wtrysku paliwa, tzw.
ukáady Common Rail (CR). CiĞnienie paliwa w tych ukáadach jest ustalone na wartoĞü 135-205
MPa) w zaleĪnoĞci od generacji urządzenia. Wysokie ciĞnienie paliwa powoduje wystĊpowanie
duĪych naprĊĪeĔ w elementach ukáadu táoczącego. Nawet niewielkie zakáócenia w odpáywie
paliwa z pompy mogą spowodowaü nadmierny wzrost ciĞnienia i uszkodzenie najsáabszych
elementów ukáadu táoczącego. Tego typu uszkodzenie wystąpiáo w badanej pompie paliwa.
Zerwane zostaáy po trzy Ğruby mocujące pokrywy nad dwiema (z trzech) sekcjami táoczącymi. W
efekcie awarii pompa zostaáa rozszczelniona i utraciáa zdolnoĞü do przetáaczania. Paliwo w duĪej
iloĞci rozlaáo siĊ pod samochodem.
2. Wpáyw wáasnoĞci paliwa na moĪliwoĞü uszkodzenia pompy paliwa
Przedmiotem rozwaĪaĔ byáa pompa paliwowa wysokiego ciĞnienia firmy Siemens typ
FIP6186-10F nr seryjny V06/0040_A pochodząca z samochodu Citroen Xsara 2.0 HDi. Pompa ta
ulegáa uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym i byáa gáównym dowodem w postĊpowaniu
sądowym, z powodu nieuwzglĊdnienia przez gwaranta zasadnoĞci wymiany uszkodzonej pompy
na nową w ramach gwarancji. Przyczyną odmówienia naprawy gwarancyjnej byáa niezgodnoĞü
paliwa z normą PN-EN 590 z maja 1999, stwierdzona w badaniach laboratoryjnych zleconych
przez gwaranta.
Przeprowadzono dwukrotne badania paliwa. Pierwsze orzeczenia laboratoryjne z dnia
14.05.2003 wydane przez laboratorium „PETROGEO” w Pile jednoznacznie stwierdza, Īe
przedstawione do analizy paliwo jest niezgodne z normą przy czym niezgodnoĞü dotyczyáa
obniĪonej temperatury zapáonu do ok. 40oC oraz nadmiernej zawartoĞci wody. W powtórzonym
badaniu z dnia 19.05.2003r nie stwierdzono obecnoĞci wody, która mogáa pochodziü z naczynia,
do którego pobrano pierwszą próbkĊ. Zatem jedyną niezgodnoĞcią dyskwalifikującą paliwo
pochodzące ze zbiornika badanego samochodu byáa temperatura zapáonu obniĪona w stosunku do
normy o ok. 15oC.
ZgodnoĞü z normą PN-EN 590 z maja 1999 jest uwarunkowana koniecznoĞcią zmieszczenia siĊ
caáego szeregu wáasnoĞci fizycznych paliwa w doĞü wąskich granicach, które ta norma narzuca.
KaĪda z wáasnoĞci fizycznych paliwa wpáywa na inne zjawiska zachodzące podczas pracy silnika.
Jedne wáasnoĞci mają znaczenie w procesie przetáaczania paliwa przez elementy ukáadu zasilania,
które podnoszą ciĞnienie paliwa do wartoĞci rzĊdu 135 MPa, wykorzystując w tym celu bardzo
dokáadnie dopasowane elementy táoczące, wraĪliwe na przekroczoną zawartoĞü zanieczyszczeĔ
staáych, niską lepkoĞü, która wpáywa na pogorszenie funkcji smarujących speánianych przez
paliwo, niską gĊstoĞü, która takĪe moĪe wpáywaü zmniejszenie lepkoĞci i smarnoĞci. Pogorszenie
wáasnoĞci smarnych moĪe wpáynąü na trwaáoĞü pompy a nawet przyczyniü siĊ do powstania awarii
elementów przetáaczających paliwo. PoniewaĪ badane paliwo pod wzglĊdem lepkoĞci
kinematycznej i gĊstoĞci byáo zgodne z normą, a na elementach táoczących i elementach
áoĪyskujących pompy paliwowej brak jest jakichkolwiek Ğladów zuĪycia Ğciernego, zatarü czy
innych Ğladów wskazujących na niewáaĞciwe cechy paliwa w tym zakresie to naleĪy stwierdziü, Īe
to nie zmienione wáasnoĞci paliwa byáy przyczyną zaistniaáej awarii.
Inne wáasnoĞci fizyczne paliwa wpáywają na proces przygotowania mieszanki paliwowopowietrznej oraz proces spalania i wytwarzania energii w komorze spalania silnika. Do nich
moĪemy zaliczyü temperaturĊ zapáonu. PoniewaĪ jednak w silniku o zapáonie samoczynnym
paliwo wtryskiwane jest do komory spalania silnika, w której temperatura przekracza 600oC,
róĪnica temperatury zapáonu bĊdzie wpáywaáa jedynie na skrócenie zwáoki zapáonu i zwiĊkszenie
prĊdkoĞci spalania. Tym samym ciĞnienie w komorze spalania silnika bĊdzie narastaáo szybciej,
wzrosną obciąĪenia w ukáadzie korbowo-táokowym silnika, raczej bez związku z ukáadem
zasilania, w którym znajduje siĊ uszkodzona pompa wysokiego ciĞnienia.
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PoniewaĪ gáówną kwestią sporną byáy wáasnoĞci paliwa, w dniu 23.03.2006 pobrano
z uszkodzonego samochodu kolejną próbkĊ paliwa do badaĔ. PoniewaĪ w samochodzie poza
zdemontowaną pompą paliwową nie byáo widocznych innych uszkodzeĔ wymontowano jedynie
filtr paliwa, z którego pobrano trzy próbki paliwa po ok. 10 cm3. Dwie ze Ğrodkowej warstwy
paliwa i jedną z dna filtra. Pobrano takĪe czwartą próbkĊ paliwa o objĊtoĞci ok. 5 cm3 z szyny
wysokiego ciĞnienia ukáadu CR.
Paliwo pobrane z filtra paliwa zawieraáo bardzo duĪą iloĞü zanieczyszczeĔ, zwáaszcza próbka
pobrana z dna. Z próbek pobranych ze Ğrodkowej warstwy paliwa takĪe wytrąciá siĊ osad, ale
zanieczyszczenia byáy w nich duĪo drobniejsze. Po poddaniu próbek dziaáaniu pola
magnetycznego okazaáo siĊ, Īe osad záoĪony jest z cząstek metalu o wáaĞciwoĞciach
ferromagnetycznych (rys. 1a). PróbkĊ poddano badaniu mikroskopowemu (rys. 1b), które
pokazuje skupiska namagnesowanych zanieczyszczeĔ o rozmiarach od 0.01 do 0.2 mm.
Utrwalenie siĊ wáaĞciwoĞci magnetycznych w tych zanieczyszczeniach po krótkiej ekspozycji na
dziaáanie silnego pola magnetycznego wskazuje, Īe zanieczyszczenia powstaáy ze stali
wysokowĊglowej lub stopowej o znacznej twardoĞci. Zanieczyszczenia te znajdowaáy siĊ w filtrze
paliwa przed wkáadem filtrującym, a wiĊc nie mogáy przedostawaü siĊ dalej do pompy wysokiego
ciĞnienia. Ale poniewaĪ paliwo krąĪy w ukáadzie zasilania pomiĊdzy zbiornikiem a pompą
wysokiego ciĞnienia a nadmiar paliwa jest ponownie odprowadzany z pompy do zbiornika
zanieczyszczenia powstaáe po uszkodzeniu elementów sekcji táoczącej pompy wysokiego ciĞnienia
mogáy przedostaü siĊ do filtra paliwa. ĝwiadczy to o tym, Īe znaczna iloĞü drobnych
zanieczyszczeĔ mogáa znajdowaü siĊ w pompie wysokiego ciĞnienia i to one mogáy zablokowaü
odpáyw paliwa z wysokociĞnieniowej czĊĞci pompy i przyczyniü siĊ do jej uszkodzenia.
a)

b)

Rys. 1. Zanieczyszczenia znalezione w paliwie:a)
poddane dziaáaniu pola magnetycznego, b) w obrazie
mikroskopowym (rozmiary od 10 do 200 Pm)
Fig. 1. Impurities found in the fuel:a) processed of the magnetic field, b) in the microscopic (sizes from 10 for 200
ȝm)

Pobrane paliwo poddano takĪe badaniu przy pomocy spektrofotometru w podczerwieni.
Badanie to polega na przeĞwietlaniu próbki paliwa przez promienie podczerwone o okreĞlonej
dáugoĞci fali (w tym przypadku zakres wynosiá 4000 – 400 cm-1). PoniewaĪ róĪne wĊglowodory w
róĪnym stopniu pocháaniają to promieniowanie (emisja ze Ĩródáa ulega osáabieniu) to
przeĞwietlając próbkĊ paliwa moĪna oceniü czy zawartoĞü poszczególnych wĊglowodorów w
paliwie jest porównywalna z paliwem wzorcowym. Paliwem wzorcowym byá olej napĊdowy tzw.
przejĞciowy (przejĞciowy pomiĊdzy olejem zimowym a letnim, stosowany zazwyczaj wiosną,
kiedy to nastąpiáa awaria samochodu) o gĊstoĞci 0,835 i temperaturze zapáonu 58-59oC. Paliwo
wzorcowe porównano z paliwem pochodzącym z badanego samochodu oraz z tym samym
paliwem wzorcowym, do którego dodano 3%benzyny ekstrakcyjnej. PoniewaĪ paliwo w
samochodzie z którego pochodziáa uszkodzona pompa nie speániaáo normy PN EN 590 w zakresie
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temperatury zapáonu, postanowiono sprawdziü jaka zawartoĞü benzyny spowoduje obniĪenie
temperatury zapáonu do 40oC zmierzonej podczas badaĔ paliwa w „PETROGEO”. Do czystego
oleju napĊdowego przejĞciowego o temperaturze zapáonu 59oC dodano najpierw 1% a nastĊpnie
3% benzyny ekstrakcyjnej i wykonano pomiary temperatury zapáonu (rys. 3). Jednoprocentowy
dodatek benzyny spowodowaá obniĪenie temperatury zapáonu do 52oC a trzyprocentowy do 39oC.
Wynik ten jest zbliĪony do otrzymanego w laboratorium „PETROGEO”. Na podstawie widma
emisji (rys. 2) badanych paliw moĪna stwierdziü Īe ich skáad jest porównywalny i nie wskazuje na
obecnoĞü znacznych iloĞci domieszek, które mogáy by zmieniü wáasnoĞci paliwa.
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Rys. 2. Widmo emisyjne porównywanych paliw w podczerwieni
Fig. 2. Spectrum emissive of compared fuels in the infra-red radiation

Postanowiono zatem sprawdziü jak 3% dodatek benzyny wpáynie na wáasnoĞci smarne paliwa,
istotne dla trwaáoĞci pompy wysokiego ciĞnienia i skáonnoĞci jej elementów (smarowanych
paliwem) do zacierania. Sprawdzenie to wykonano na aparacie czterokulowym (rys. 4), w którym
w specjalnym pojemniku 6 (rys. 4a) z czynnikiem smarującym znajdują siĊ trzy kulki 5. Kulki te
są unieruchomione w specjalnym uchwycie 6. Czwarta kulka 3 umieszczona jest w uchwycie
wrzeciona 2 i obracana silnikiem elektrycznym 1 z prĊdkoĞcią 1450 obr/min. Trzy kulki wraz z
pojemnikiem są dociskane z siáą 40 kG przez ukáad dĨwigniowy 7 do kulki, która jest napĊdzana.
W aparacie czterokulowym ocenie podlega, miĊdzy innymi, Ğrednica Ğladu wspóápracy
powstającego na kulkach umieszczonych w uchwycie przez wirującą kulkĊ. Im Ğrednica ta jest
mniejsza tym wáasnoĞci smarne badanego czynnika są lepsze (rys. 5).
Na aparacie czterokulowym porównano paliwo wzorcowe (olej napĊdowy przejĞciowy), paliwo
z badanego samochodu oraz paliwo wzorcowe z 3% dodatkiem benzyny. Pomierzone z
dokáadnoĞcią do 0.05 mm Ğrednice Ğladów wspóápracy wskazują, Īe dodatek 3% benzyny nie
wpáynąá na zmianĊ wáasnoĞci smarnych paliwa wzorcowego (róĪnica wynosi 1% i mieĞci siĊ w
zakresie báĊdu pomiarowego). WáasnoĞci smarne spornego paliwa są natomiast o 14% lepsze od
paliwa wzorcowego. Tym samym moĪna stwierdziü, Īe niezgodnoĞü z normą paliwa w badanym
samochodzie nie mogáa wáynąü na zmianĊ wáasnoĞci paliwa przyczyniającą siĊ do wystąpienia
awarii pompy paliwowej wysokiego ciĞnienia.
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Rys. 3. Urządzenie HFP 360 do pomiaru temperatury zapáonu
Fig. 3. The HFP 360 device for the measurement of the ignition temperature

a)

b)

2

Rys. 4. Schemat budowy(a)(opis w tekĞcie) i widok (b) aparatu czterokulowego do badania wáasnoĞci smarnych
olejów i paliw
Fig. 4. The schema construction (a)(the description in the text) and the view (b) of four-ball device for research of the
lubrication property of oils and fuels
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Rys. 5. Kulka z aparatu czterokulowego z widocznym Ğladem wspóápracy (zatarcia)
Fig. 5. The ball from four-ball device with the visible trace interaction (seizing)

3. Przyczyny uszkodzenia pompy
ĝlady zniszczeĔ w badanej pompie są doĞü znaczne. Obejmują one urwane po trzy Ğruby
mocujące pokrywy nad dwiema (z trzech) sekcjami táoczącymi pompy wysokiego ciĞnienia.
Trzecia pokrywa nie zostaáa podniesiona, Ğruby są nienaruszone. Natomiast w tej sekcji táoczącej
doszáo do zniszczenia elementów ukáadu táoczącego. Dziaáanie pojedynczej sekcji táoczącej (rys.
6a) polega na tym, Īe napĊd táoczka sekcji táoczącej pobierany jest od mimoĞrodowej krzywki
znajdującej siĊ na waáku napĊdowym 1 pompy wysokiego ciĞnienia. Przeniesienie napĊdu z
mimoĞrodu na táoczek odbywa siĊ za poĞrednictwem trójkątnego popychacza 2 (z zaokrąglonymi
wierzchoákami) uáoĪyskowanego na mimoĞrodzie. O kaĪdy z boków trójkąta oparty jest talerzyk
poáączony z prowadnicą 3 i z táoczkiem 4. Táoczek zamocowany jest wciskowo w gniazdo
znajdujące siĊ na górnej powierzchni talerzyka. Na zewnĊtrznej powierzchni prowadnicy
wykonane jest podtoczenie do zamocowania sprĊĪyny powrotnej 5. Tulejka prowadząca áoĪyskuje
talerzyk wzglĊdem cylinderka, w którym pracuje táoczek. Táoczek 4 jest wykonany w postaci
waáka o staáej Ğrednicy bardzo dokáadnie dopasowanego do cylinderka 6. Talerzyk 2 (rys. 6b) jest
poáączony z tulejką prowadzącą 1 za pomocą sprĊĪystego pierĞcienia 3. Cylinderek 1 (rys. 7) jest
zamocowany do pokrywy sekcji táoczącej 2 pompy. W pokrywie wykonane są dwa zaworki ssący
3 i táoczny 4. Dziaáanie tej sekcji táoczącej polega na tym, Īe mimoĞrodowa krzywka przekazując
ruch poprzez trójkątny popychacz i talerzyk napĊdza táoczek wywoáując ruch táoczący w
cylinderku. Táoczek w tej fazie ruchu przesuwa siĊ w cylinderku w kierunku pokrywy, zmniejsza
objĊtoĞü przestrzeni nad táoczkiem i wypycha paliwo przez zaworek táoczny w kierunku przewodu
wysokiego ciĞnienia. Ruch powrotny táoczka zapewnia sprĊĪyna 5 (rys. 6a).
CiĞnienie wewnątrz sekcji táoczącej przy maksymalnym ciĞnieniu 135 MPa dziaáając na
powierzchniĊ táoczka i cylinderka wytwarza siáĊ hydrauliczną równą 5.2 kN. Siáa ta rozkáada siĊ
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na cztery Ğruby mocujące pokrywĊ do kadáuba pompy wysokiego ciĞnienia. CiĞnienie w sekcji
táoczącej jest regulowane przez zawór redukcyjny odprowadzający nadmiar paliwa z powrotem do
zbiornika. W przypadku uszkodzenia lub zatkania otworu wlotowego do tego zaworu moĪe dojĞü
do niekontrolowanego wzrostu ciĞnienia i wzrostu siáy wywieranej zarówno na elementy ukáadu
napĊdowego táoczków, same táoczki oraz Ğruby mocujące pokrywy. Przy przekroczeniu
dopuszczalnych naprĊĪeĔ na rozciąganie Ğruby mocujące pokrywĊ sekcji táoczącej zostaną urwane.
PoniewaĪ w pompie przekazanej do oceny takie procesy nastąpiáy naleĪy oceniü, Īe przyczyną byá
niekontrolowany wzrost ciĞnienia w sekcjach táoczących. ĝruby mocujące pokrywĊ sekcji
táoczącej nie zostaáy zerwane jedynie w sekcji, w której elementy napĊdowe ulegáy zniszczeniu, a
wiĊc siáa od krzywki mimoĞrodowej na pokrywĊ sekcji táoczącej nie byáa przekazywana. Paliwo
(ciekáe, a wiĊc nieĞciĞliwe) znajdujące siĊ pomiĊdzy táoczkiem i cylinderkiem nie mogąc odpáynąü
i zmniejszyü ciĞnienia zadziaáaáo jak sztywny element przekazując siáĊ na Ğruby mocujące
pokrywĊ.
b)

a)
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Rys. 6. Elementy napĊdowe i táoczące sekcji pompy wysokiego ciĞnienia
Fig. 6. Driving components and pressing up of the pump section of high pressure

Na rys.6 ozaczają: a) 1 – mimoĞrodowy waáek napĊdowy, 2 – trójkątny popychacz, 3 – talerzyk
táoczka z prowadnicą, 4 – táoczek, 5 – sprĊĪyna powrotna, 6 – cylinderek z pokrywą, b) 1 –
prowadnica, 2 – talerzyk, 3 – pierĞcieĔ sprĊĪysty, 4 – podkáadka centrująca, 5 – pierĞcieĔ
mocujący táoczek
Awaria pompy wysokiego ciĞnienia zostaáa spowodowana uszkodzeniem lub wrĊcz brakiem
pierĞcienia sprĊĪystego áączącego popychacz z talerzykiem. PoniewaĪ wĞród zniszczonych
elementów pompy przedstawionych na rys. 8. nie ma pozostaáoĞci po tym pierĞcieniu
prawdopodobnie doszáo do báĊdów w montaĪu i pierĞcieĔ ten nie zostaá zamontowany. PoniewaĪ
prowadnica (1 na rys. 6b) z talerzykiem 2 są poáączone z niewielkim wciskiem przez pewien czas
obydwa elementy mogáy wspóápracowaü prawidáowo. PierĞcieĔ sprĊĪysty sáuĪy do poáączenia tych
dwóch elementów. Talerzyk wsuniĊty jest w wytoczenie znajdujące siĊ w dolnej czĊĞci
prowadnicy. PoniĪej krawĊdzi talerzyka w prowadnicy znajduje siĊ podtoczenie, w które
wprowadzony jest pierĞcieĔ sprĊĪysty nie pozwalający na rozáączenie tych elementów.
W czasie pracy pompy prowadnica wraz z talerzykiem są dociskane do trójkątnego popychacza
za pomocą sprĊĪyny 5 (na rys. 6a). Talerzyk znajduje siĊ pomiĊdzy dwoma elementami i moĪe
pracowaü bezawaryjnie przez dáugi czas. PoniewaĪ jednak w czasie pracy pompy mogą zdarzaü
siĊ momenty, w których siáa bezwáadnoĞci powoduje odrywanie prowadnicy z talerzykiem od
powierzchni popychacza nie zabezpieczony pierĞcieniem sprĊĪystym talerzyk wysunąá siĊ z
prowadnicy. ĝwiadczą o tym Ğlady uderzenia znajdujące siĊ zarówno na zaokrąglonej czĊĞci
wierzchoákowej trójkątnego popychacza (rys. 9) i wewnątrz kadáuba pompy wysokiego ciĞnienia
(rys. 10a i b).
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Rys. 7. Cylinderek i pokrywa sekcji táoczącej, 1 – cylinderek, 2 – pokrywa, 3 – zawór ssący, 4 – zawór táoczny
Fig. 7. Cylinder and cover of pressing section 1 - the cylinder, 2 - coves, 3 - the suction valve, 4 - the forcing valve

?

Rys. 8. Elementy prowadnicy zniszczone i ni zniszczone
Fig. 8. Components of the guide worn out and not worn out
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Rys. 9. Trójkątny popychacz ze Ğladami po uderzeniu o okrągáy talerzyk
Fig. 9. The triangular pusher with train after the shock for the round stick disk

Na rys. 9 oznaczono: 1 – Ğlady normalnej wspóápracy popychacza i talerzyka, 2 – Ğlady po
uderzeniu, 3 – pĊkniĊty popychacz.
Siáa uderzenia byáa tak duĪa, Īe talerzyk rozpadá siĊ na wiele bardzo drobnych czĊĞci (rys. 8,
10b) a popychacz ulegá pĊkniĊciu (szczegóá 3 na rys. 9).
a)

b)

Rys. 10. WnĊtrze kadáuba pompy wysokiego ciĞnienia ze Ğladami po uderzeniu (a) oraz talerzyk sekcji, która ulegáa
zniszczeniu (b)
Fig. 10. The interior of the body of a pump of the high pressure with train after the shock (a) and the stick disk of the
section which spoilt (b)

Najdrobniejsze pozostaáoĞci po zniszczonym talerzyku przedostaáy siĊ do przestrzeni zaworu
redukującego ciĞnienie i spowodowaáy zatkanie otworka, przez który odpáywa paliwo (zawór ten
utrzymuje staáe ciĞnienie 135 MPa). PoniewaĪ otworek ten ma bardzo niewielką ĞrednicĊ (rys.
12a) zanieczyszczenia szybko uniemoĪliwiáy odpáyw (redukcjĊ ciĞnienia) paliwa. CiĞnienie
wzrosáo do wartoĞci przekraczającej wytrzymaáoĞü Ğrub mocujących pokrywy dwóch pozostaáych
sekcji táoczących w wyniku czego zostaáy one zerwane. Pokrywy uchyliáy siĊ, kanaáy paliwowe
ulegáy rozszczelnieniu i ciĞnienie paliwa spadáo. Pompa wysokiego ciĞnienia utraciáa moĪliwoĞü
przetáaczania paliwa i silnik musiaá zostaü zatrzymany.
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Rys. 11. a) Zawór utrzymujący ciĞnienie, wskazany jest otwór o Ğrednicy ok. 0.5 mm (wewnątrz zagáĊbienia) , przez
który odpáywa nadmiar paliwa, b) gniazdo zaworu redukcyjnego z obecnymi zanieczyszczeniami
metalicznymi
Fig. 11. a) Valve keeping the pressure, indicated the hole of the diameter approx. 0.5 millimeters (inside caving)
across which the excess-fuel flows away, b) the seat of reductive valve with appear metallic impurities

NaleĪy dodaü, Īe na zaworze po jego demontaĪu nie stwierdzono nagromadzenia Īadnych
zanieczyszczeĔ, ale nie byáo teĪ Ğladów paliwa. Nie wiadomo czy zawór nie byá wczeĞniej
demontowany a drobne Ğlady zanieczyszczeĔ mogáy zostaü przypadkowo usuniĊte (Ğrednica
otworka wynosi ok. 0,5 mm wiĊc nawet bardzo drobne zanieczyszczenia mogáy spowodowaü jego
zatkanie). Stwierdzono jedynie obecnoĞü drobnych zanieczyszczeĔ metalicznych w gnieĨdzie
zaworu redukcyjnego (rys. 11b). Sam zawór zostaá sprawdzony na próbniku ciĞnienia po
wykonaniu specjalnej tulejki redukującej (rys. 12). Dziaáanie zaworu byáo prawidáowe, otwieraá
siĊ on przy ciĞnieniu ok. 2MPa. W czasie pracy pompy zawór ten jest sterowany elektromagnesem
i jest dociskany do otworka (blokuje odpáyw) przy ciĞnieniu mniejszym niĪ 135 MPa.

Rys. 12. Zawór redukcyjny z króücem umoĪliwiającym sprawdzenie poprawnoĞci dziaáania zaworu
Fig. 12. The reducing valve with handle to making possible the validation of the valve acting
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Rys. 13. Porównanie táoczków uszkodzonej (z lewej) i nieuszkodzonej sekcji táoczącej
Fig. 13. The comparison of pistons of the damaged (from left) and free from damage pressing section

Pozostaáe elementy zniszczonej sekcji táoczącej ulegáy mniejszym uszkodzeniom. Táoczek ma
lekko ukruszone krawĊdzie w dolnej czĊĞci (rys. 13) a prowadnica jest lekko zdeformowana i ma
nieliczne pĊkniĊcia powierzchni. SprĊĪyna pozostaáa nie uszkodzona.
Podsumowując analizĊ przyczyn wystąpienia uszkodzenia pompy naleĪy zwróciü uwagĊ na fakty:
1. Ğruby mocujące pokrywy dwóch sekcji táoczących zostaáy zerwane a mogáo to nastąpiü tylko w
wyniku nadmiernego wzrostu ciĞnienia wewnątrz sekcji táoczących,
2. talerzyk oddzieliá siĊ od prowadnicy i po otrzymaniu uderzenia przez trójkątny popychacz
rozpadá siĊ na wiele bardzo drobnych czĊĞci, których obecnoĞü stwierdzono takĪe w gnieĨdzie
zaworu redukcyjnego,
3. Ğruby nie zostaáy zerwane w sekcji, w której brakowaáo elementów w ukáadzie napĊdu táoczka i
w tej sekcji nie mogáo dojĞü do nadmiernego wzrostu ciĞnienia.
4. Wnioski
1. Uszkodzenie pompy nie zostaáo spowodowana przez záą jakoĞü paliwa, gdyĪ wáasnoĞü paliwa,
która spowodowaáa niezgodnoĞü z normą PN EN 590 nie miaáa wpáywu na pracĊ pompy
wysokiego ciĞnienia.
2. WáasnoĞci smarne badanego paliwa byáy lepsze od wáasnoĞci paliwa wzorcowego jednak naleĪy
pamiĊtaü, Īe pomiĊdzy pobraniem drugiej próbki i trzeciej minĊáy trzy lata, a samochód,
z którego zdemontowano pompĊ nie byá garaĪowany.
3. WáasnoĞci smarne paliwa wzorcowego z 3% dodatkiem benzyny obniĪającym temperaturĊ
zapáonu do 39o byáy pogorszone o ok. 1% a wiĊc w sposób nieistotny z punktu widzenia
poprawnoĞci smarowania wewnĊtrznych elementów pompy wysokiego ciĞnienia.
4. AwariĊ spowodowaá niewáaĞciwy montaĪ prowadnicy sekcji táoczącej, w wyniku którego doszáo
do oddzielenia talerzyka od prowadnicy, uszkodzenie talerzyka, zatkanie zaworu redukcyjnego
drobinami rozkruszonego talerzyka, niekontrolowany wzrost ciĞnienia paliwa, urwanie Ğrub
mocujących pokrywy pozostaáych dwóch (sprawnych) sekcji, i w ostatecznoĞci rozszczelnienie
ukáadu paliwowego.
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