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Przed Wami drugi numer kwartalnika Inter Truck. Zawarliśmy w nim 

informacje techniczne dotyczące nowych rozwiązań w jednostkach 

napędowych i ich historycznych początków. Znajdą też Państwo artykuły 

szkoleniowe przygotowane przez naszych specjalistów. Czasopismo 

szczególnie polecam warsztatowcom i sprzedawcom części zamiennych 

działającym na rynku pojazdów użytkowych. Lektura kwartalnika 

automatycznie wskaże Czytelnikom ewentualne luki w posiadanych 

wiadomościach.

Moim zdaniem, każdy powinien dbać o stan swojej wiedzy, a naszym 

zadaniem jest stworzenie możliwości jej uzupełnienia. W Inter Cars 

dynamicznie rozwija się zespół młodych, dobrze przygotowanych specjalistów, 

którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą podczas szkoleń.

Jak Państwo zapewne wiedzą, w grupie spółek Inter Cars SA znajduje się fi rma 

FEBER, znany producent naczep. Fabryka uzyskała homologację europejską 

E – 09 na swoje produkty. Naczepy są wyposażone w wymagane systemy 

bezpieczeństwa oraz solidne i trwałe podwozia. Zastosowano wyłącznie 

produkty renomowanych fi rm. Kilkudziesięciotonowy pojazd z niesprawnymi 

systemami zabezpieczeń mógłby stanowić ogromne zagrożenie w ruchu 

drogowym.

Zachęcam do udziału w szkoleniach!

Z nami warto współpracować

Redaktor naczelny  

Kontakt w sprawie szkoleń technicznych pojazdów ciężarowych – 

www.szkolenia.intercars.com.pl

Kazimierz NEYMAN
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pojazdów MAN



Elementem układu oświetlenia pod-
legającym częstym wymianom i syste-
matycznemu zużyciu są żarówki samo-
chodowe. Żarówki do samochodów 
ciężarowych 24V firmy Bosch zgrupo-
wane są w dwóch liniach Bosch Truck-
light i Bosch Trucklight Maxlife. Obie 
linie posiadają wytrzymałą konstruk-
cję, która zwiększa ich odporność na 
wstrząsy i poprawia trwałość. 

Żarówki Bosch Trucklight to komplet-
ny program dla wszystkich pojazdów 
użytkowych. Cechą charakterystyczną 
tego programu jest, jakość porówny-
walna do żarówek oryginalnego wypo-
sażenia pojazdów. Asortyment żaró-
wek Trucklight zawiera 30 referencji, 
pokrywając większość zapotrzebowa-
nia na żarówki 24V występujące w po-
jazdach użytkowych. Oznacza to moż-
liwość oferowania jednego programu 
produktów dla wszystkich pojazdów 
użytkowych. Specjaliści zarządzają-
cy flotą, punkty serwisowe i warsz-

taty docenią uzyskaną w ten sposób 
łatwość zamawiania oraz pozytywny 
wpływ na organizację systemu maga-
zynowania. 

Bosch Trucklight Maxlife to żarówki 
o wydłużonym okresie eksploatacji 
i   wzmocnionej konstrukcji. Żarówki 
te idealnie pasują do trudnych warun-
ków pracy samochodów ciężarowych, 
maszyn i sprzętu budowlanego jak 
również autokarów. 

Wysoką jakość oraz zwiększoną wy-
trzymałość żarówek Trucklight Max-
life uzyskano optymalizując struktu-
rę materiału żarnika wolframowego 
w  procesie obróbki wysokotempera-
turowej. Prowadząca do oszczędno-
ści kosztów mniejsza awaryjność  to 
wynik poprawy odporności na wstrzą-
sy i drgania. Zapewnia ją zwiększona 
stabilność żarnika dzięki zastosowa-
niu dodatkowych punktów mocują-
cych oraz specjalnej konstrukcji tego 
elementu.  Trwałość żarówek Truck-
light Maxlife poprawia większe ciśnie-
nie oraz specjalny skład wypełnienia 
gazowego. Żarówki Trucklight Maxlife 
firmy Bosch odznaczają się również 
niższym zużyciem prądu. 

11 żarówek wchodzących w skład 
oferty Trucklight Maxlife zapewnia 
pokrycie rynku w najlepiej rotujące 
referencje. 

Żarówki Bosch Trucklight i Bosch 
Trucklight Maxlife  to doskonała ofer-
ta dla użytkowników pojazdów użyt-
kowych. Wysokiej jakości materiały 
użyte do produkcji żarówek, staranne 
wykonanie i bardzo restrykcyjne pro-
cedury kontroli  gwarantują najwyższą 
jakość żarówek Bosch.

Program techniki oświetleniowej Bosch 
obejmuje szeroki asortyment produktów,  
do pojazdów użytkowych. 

Żarówki Trucklight oraz 
Trucklight Maxlife 24V 
to kompletny program 
do wszystkich pojazdów 
użytkowych

Żarówki 24V 
do pojazdów użytkowych Odporne i długowieczne.   

Żarówki 24V do pojazdów  
użytkowych

Długi okres eksploatacji i solidna konstrukcja – żarówki Trucklight Maxlife 
firmy Bosch to profesjonalne żarówki do ekstremalnych zastosowań. Idealnie 
pasują do specyfiki pracy samochodów ciężarowych, pracujących w trudnych 
warunkach jak również autokarów, które codziennie pokonują wiele kilometrów 
autostradami a także do maszyn i sprzętu budowlanego. Wyższa odporność na 
wstrząsy i drgania a co za tym idzie mniejsza awaryjność oraz dłuższy okres 
eksploatacji to oszczędność kosztów i mniejsza ilość przestojów. Żarówki 
Trucklight Maxlife imponują niezawodnością i długim okresem eksploatacji.



Etykiety na opony
Od 1 listopada tego roku nabywca opon wyprodukowanych po 1 lipca 2012 r. 

i wprowadzonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej ma zostać poinformowany 

o oporach toczenia, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz poziomie 

generowanego przez opony hałasu. 
Ryszard POLIT
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W
 ymóg ten dotyczy opon 

 do samochodów ciężaro-

 wych, dostawczych i oso-

bowych. Zdaniem ustawodawcy na-

bywca będzie mógł porównać para-

metry opon różnych producentów. 

Do tej pory producenci ogumienia 

przedstawiali swoje produkty w sa-

mych superlatywach, odwołując się do 

wyników własnych badań. Teraz meto-

dologia badań została ujednolicona, 

co umożliwia rzeczywiste porównanie 

parametrów opon. Wyniki dla danej 

opony producent ma obowiązek 

przedstawić w postaci grafi cznej. 

OPÓR TOCZENIA

Ten wskaźnik dotyczy tzw. efektywno-

ści paliwowej, którą określa się przez 

pomiar współczynnika oporu tocze-

nia. Im niższy opór toczenia, tym 

mniejsze jest zużycie paliwa. Litera „A” 

oznacza najniższe zużycie paliwa, „G” 

– najwyższe. Jednak poziom „G” nie 

będzie stosowany w oponach do po-

jazdów ciężarowych, zatem najniż-

szym wskaźnikiem w tym przypadku 

będzie „F”. Różnica między komple-

tem opon klasy A, a opon klasy F może 

oznaczać zmniejszenie zużycia paliwa 

przez pojazd ciężarowy do 15% 

– w zależności m.in. od rodzaju pojaz-

du i warunków jazdy.

PRZYCZEPNOŚĆ 

NA MOKREJ NAWIERZCHNI 

Wskaźnik ten ma bezpośredni wpływ 

na długość drogi hamowania pojazdu. 

Klasa A oznacza najkrótszą drogę ha-

mowania na mokrej nawierzchni, 

a  G  –  najdłuższą. Ponieważ poziom G 

nie będzie stosowany w oponach do 

pojazdów ciężarowych, najniższym 

wskaźnikiem będzie F. Różnica między 

oponą klasy A, a oponą klasy F może 

przekładać się na drogę hamowa-

nia krótszą o nawet 30%. Tzn. różnica 

w  długości drogi hamowania dla 

40-tonowego, pięcioosiowego ciągni-

ka z naczepą jadącego 80 km/h wynosi 

25 metrów.

POZIOM HAŁASU

Liczba czarnych fal symbolizuje po-

ziom hałasu emitowany przez oponę. 

Trzy czarne fale oznaczają, że opona 

mieści się w aktualnej normie określo-

nej przepisami. Dwie czarne fale ozna-

czają, że opona jest do 3 decybeli 

(dB(A)) cichsza, a jedna fala – o kolejne 

3 decybele. Różnica w głośności 

o 3 dB oznacza dwukrotnie wyższy lub 

niższy poziom hałasu. 

METODY BADANIA OPON 

Pomiaru oporu toczenia dokonuje się 

w laboratorium w temperaturze 25°C. 

Opona jest montowana na maszynie 

wyposażonej w duży obrotowy bęben 

imitujący nawierzchnię drogi. Opona 

i  bęben stykają się ze sobą. Różnica 

między momentem obrotowym zmie-

rzonym dla opony i dla bębna wyzna-

cza współczynnik oporu toczenia, wy-

rażany w kilogramach na tonę. Na tej 

podstawie wyznaczana jest klasa opo-

ny od A do G.

Badanie przyczepności na mokrej na-

wierzchni prowadzi się na torze testo-

wym dwiema metodami. Pierwsza 

z  nich to test hamowania pojazdu na 

mokrej nawierzchni, mierzący skutecz-

ność hamowania z prędkości 60 km/h 

do 20 km/h. Charakterystyka na-

wierzchni określona jest w specyfi kacji 

UE. Druga metoda to test poślizgu, 

który mierzy tarcie między oponą 

a mokrą powierzchnią drogi przy pręd-

kości 50 km/h. Uzyskana wartość na-

zywana jest wskaźnikiem przyczepno-

ści na mokrej nawierzchni (Wet Grip 

Index – WGI), który opisuje zachowa-

nie opony w odniesieniu do opony 

wzorcowej. Również w tym przypadku 

oponie nadawana jest klasa od A do F. 

Badanie hałasu jest również prowa-

dzone na torze testowym w oparciu 

o test zgodny z normą ISO. W odległo-

ści 7,5 metra od osi toru na wysokości 

1,2 metra umieszcza się dwa mikrofo-

ny. Samochód ciężarowy przejeżdża 

obok mikrofonów, a natężenie dźwię-

ku mierzone jest w decybelach. W za-

leżności od uzyskanej klasy, opona 

otrzymuje oznaczenie z jedną, dwie-

ma lub trzema falami.

WYMOGI ETYKIETOWANIA OPON

Na oponach do ciężkich pojazdów 

ciężarowych producent nie ma obo-

wiązku przyklejania naklejek z para-

metrami danej opony. Naklejki, zwane 

etykietami, muszą być umieszczone 

na oponach do samochodów osobo-

wych i lekkich aut ciężarowych. Infor-

macje dotyczące opon do ciężkich po-

jazdów ciężarowych będą musiały być 

jednak zawarte w materiałach promo-

cyjnych, w tym w Internecie, i będą 

dołączane do każdej faktury w mo-

mencie sprzedaży opony. 

Wymogi oznakowania nie dotyczą 

opon wyścigowych, profesjonalnych 

opon do zastosowań off -road, tereno-

wych, opon bieżnikowanych oraz 

opon motocyklowych. 

Producenci opon są odpowiedzialni 

za przeprowadzenie testów opon pod 

kątem trzech wymienionych na ety-

kiecie parametrów. Istnieje też system 

umożliwiający krajowym lub lokal-

nym władzom weryfi kację zgodności 

informacji prezentowanej na oznacze-

niu w ramach procedury określonej 

w przepisach. 

Organizacja branżowa niemieckiego 

przemysłu gumowego uznaje opony, 

które otrzymały w zakresie oporu to-

czenia i przyczepności kategorię „C/C” 

lub wyższą za „bardzo dobre”, a opony 

z oznaczeniem odpowiednio „A/C” 

– „A/A” i „C/A” – „A/A” za „wyjątkowo 

dobre”. Niektórzy producenci ogu-

mienia już podają wyniki, jakie uzy-

skały ich produkty. Okazało się, że 

uzyskanie wysokich not oporu tocze-

nia i przyczepności zależy nie tylko od 

kształtu bieżnika, czy składu mieszan-

ki gumowej, lecz również od konkret-

nego rozmiaru opony. A więc dany 

model opony może uzyskać inne noty 

dla kilku rozmiarów. Ciekawe, że do 

tej pory żaden producent nie podaje 

wyników poziomu hałasu. Można od-

nieść wrażenie, że parametr ten jest 

trochę ignorowany przez producen-

tów ogumienia i kierowców. A szko-

da, bo nadmierny poziom hałasu 

wpływa negatywnie na kondycję kie-

rowcy, przyczyniając się do wzrostu 

wypadkowości. 
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Opór toczenia

Przyczepność 
na mokrej nawierzchni

Poziom hałasu



Na jednodniowym szkoleniu z zakresu geometrii układu 

jezdnego można nauczyć się dokonywania pomiarów 

i nastaw kół z uwzględnieniem wpływu hydraulicznego 

wspomagania układu kierowniczego.

Wojciech GAŁCZYŃSKI
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W
 arto pamiętać, że koło, 

 które „ściąga” o 3 mm/m 

 na odcinku 1 km zbacza 

z prawidłowego toru jazdy aż o 3 me-

try. Nieprawidłowa geometria, szcze-

gólnie w pojeździe wieloosiowym, po-

woduje nie tylko przyspieszone zuży-

cie opon i wzrost zużycia paliwa, lecz 

także złe prowadzenie pojazdu, co ma 

wpływ na bezpieczeństwo jazdy. 

Typowym objawem złej geometrii jest 

„ściąganie” pojazdu. 

Niestety, wiele warsztatów dokonuje 

pomiaru i regulacji geometrii w sposób 

nieprawidłowy. Podczas pomiarów na-

leży zmierzyć kąty pochylenia koła, 

kąty wyprzedzenia i pochylenia osi 

sworznia zwrotnicy i ustalić równole-

głość osi. Warsztaty koncentrują się 

wyłącznie na sprawdzeniu zbieżności 

kół przedniej osi, a zbieżność nie ma 

istotnego wpływu na „ściąganie” pojaz-

du. Problem złej geometrii pojazdów 

ciężarowych rzadko dotyczy przedniej 

osi. Na szkoleniu uczymy, jak należy 

ustawić geometrię w pojeździe z dwie-

ma przednimi osiami skrętnymi. Często 

mechanicy nie ustawiają śladowości 

drugiej osi przedniej, gdyż nie wiedzą, 

jak to się robi. W niektórych pojazdach 

występuje przedwczesne zużycie ze-

wnętrznych barków opon drugiej osi 

kierowanej. Po załadowaniu pojazdu ta 

oś przesuwa się nieco do tyłu i jej koła 

mają za dużą zbieżność. Dopóki auto 

jeździ po grząskim terenie, opony 

szybko się nie zużywają. Przyspieszone 

zużycie opon drugiej osi występuje 

w  betonomieszarkach (układ osi 8x4), 

które poruszają się w  większości po 

twardych drogach, a  nie w pojazdach 

budowlanych (np. 8x8), które jeżdżą 

z reguły po nieutwardzonych drogach 

na placu budowy. 

Inne kłopoty występują w ciągnikach 

siodłowych z naczepą. Jeśli jedna z osi 

naczepy będzie krzywa i kierowca 

zdejmie nogę z pedału gazu, to nacze-

pa będzie pchała ciągnik. Kierowca 

może odnieść wrażenie, że „ściąganie” 

wynika z  błędnie ustawionej geome-

trii ciągnika. 

Na szkoleniu zwracamy też uwagę na 

niedokładność pomiaru zbieżności na 

urządzeniach płytowych, powszech-

nie występujących np. na stacjach 

kontroli pojazdów. Niektóre pojazdy, 

jak MAN czy Mercedes, mają niewielki 

rozstaw osi. Przednia oś nie zjedzie 

jeszcze z płyty pomiarowej, gdy wjeż-

dża na nią druga oś, co powoduje 

znaczne błędy w pomiarach.  

Podczas badania geometrii pojazd na-

leży obciążyć, co w przypadku niektó-

rych zabudów, np. betonomieszarki, 

może stanowić kłopot. Jak z niego wy-

brnąć, uczymy na szkoleniu. 

TREŚĆ SZKOLENIA:

1.  Omówienie układów jezdnych 
w różnych aplikacjach: 4x2, 4x4, 
8x4, 8x8.

2.  Omówienie elementów 
odpowiedzialnych za prawidłową 
trakcję pojazdu.

3.  Kontrola układu hydraulicznego 
jedno- i dwuobwodowego.

4.  Omówienie  wariantów kolumn 
kierowniczych – jedno- 
i dwuobwodowych.

5.  Regulacja zaworów krańcowych 
w kolumnie kierowniczej 
oraz ograniczników skrętu.

6.  Zajęcia praktyczne – regulacja 
zbieżności z wykorzystanie 
urządzenia fi rmy Josam.

Po szkoleniu uczestnik powinien 
samodzielnie wykonać pomiary 
i nastawy geometrii pojazdu 
z uwzględnieniem ciśnień 
w układzie hydraulicznym.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

NIE ROBIĘ HYDRAULIKI!

 

Podczas ustawiania geometrii pojaz-

du trzeba uwzględnić istnienie hy-

draulicznego wspomagania układu 

kierowniczego. By ustawić kolumnę 

kierowniczą do jazdy na wprost, nie 

zawsze można się kierować znakami 

na kolumnie. Wykładnią dla mechani-

ka jest ciśnienie płynu w układzie hy-

draulicznym, które można sprawdzić, 

korzystając ze złącz diagnostycznych. 

Do szczególnie trudnych w obsłudze 

należą pojazdy, które mają 2 lub 3 osie 

kierowane i 2- lub 3-obwodowy sys-

tem wspomagania. Większość pojaz-

dów z dwoma osiami kierowanymi ma 

trzy pompy wspomagania – dwie 

z nich otrzymują napęd od silnika, ale 

PYTANIA KONTROLNE:

1. Jakie są objawy złego ustawienia 
geometrii osi pojazdu?

2. Jakie elementy są 
odpowiedzialne za trakcję 
pojazdu?

3. W jaki sposób należy ustawić 
koła przednie do jazdy 
na wprost?

4. Na czym polega regulacja 
zaworów krańcowych 
w kolumnie kierowniczej?

5. Ile pomp hydraulicznych 
ma pojazd z dwiema osiami 
kierowanymi?

praca trzeciej pompy jest uzależniona 

od ruchu pojazdu. Praca trzeciej pom-

py umożliwia wspomaganie układu 

kierowniczego przy niepracującym 

silniku. Wielu mechaników o tym nie 

wie i podczas regulacji geometrii nie 

zwraca uwagi na układ hydrauliczny. 

Nie można też zapominać o hydrau-

licznych siłownikach dodatkowych osi 

skrętnych. Na naszych drogach jeździ 

sporo 5-osiowych, specjalistycznych 

(np. pompy do betonu) pojazdów 

starszej generacji z pięcioma osiami 

skrętnymi. Ustawienie geometrii w ta-

kim pojeździe jest niezwykle trudne. 

Tymczasem wiele warsztatów usta-

wiających geometrię kół nie zajmuje 

się układem hydraulicznym. W pojaz-

dach 4-osiowych są 4 zawory regula-

cyjne, a ciśnienie dochodzi do 

120–140 barów. Przy niewłaściwym 

ustawieniu, podczas skrętu kół ciśnie-

nie może dojść do 160–170 barów, co 

skutkuje rozerwaniem przewodu hy-

draulicznego. Uczymy też właściwych 

procedur postępowania przy ustawia-

niu geometrii w wieloosiowych pojaz-

dach budowlanych, w których wystę-

puje problem z luzowaniem zapieczo-

nych i zardzewiałych drążków kierow-

niczych. Dokonanie geometrii pochła-

nia wówczas 6-8 godzin pracy. 

W części praktycznej szkolenia każdy 

uczestnik uczy się przeprowadzania 

regulacji zbieżności kół. 

W betonomieszarkach z układem osi 8x4 występuje przedwczesne zużycie 

zewnętrznych barków opon drugiej osi kierowanej. 

Uczestnicy szkolenia uczą się między innymi w jaki sposób ustawić geometrię 

w pojeździe z dwiema przednimi osiami skrętnymi. 
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Pomiar 
geometrii osi 

(GE-1)



Na dwudniowym szkoleniu omawiana jest budowa silników spełniających normę 

czystości spalin Euro II i Euro III na przykładzie jednostek napędowych fi rmy MAN. 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z dokumentacją serwisową silnika. Omawiane są 

warianty i rozwój konstrukcji jednostek napędowych oraz problemy warsztatowe.  

Wojciech GAŁCZYŃSKI
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padku należało zdemontować miskę 

olejową i skontrolować pompę oleju, 

regulator ciśnienia i smok. 

W niektórych silnikach zgłaszany jest 

ubytek cieczy chłodzącej, która gdzieś 

„znika” i wbrew logicznemu rozumo-

waniu nie przedostaje się do miski ole-

jowej. Na szkoleniu omówimy, dlacze-

go tak się dzieje, i w których silnikach 

może dochodzić do tej nietypowej 

usterki. Niekiedy mechanicy mają też 

kłopoty z układem recyrkulacji spalin, 

a niefachowa naprawa może się skoń-

czyć poważnym uszkodzeniem silnika. 

Mówimy, w których silnikach można 

np. szlifować wał korbowy, a w których 

lepiej tego nie robić. 

Na szkoleniu przekazujemy również 

wiedzę praktyczną z wykorzystaniem 

naszego samochodu szkoleniowego. 

Uczymy procedury właściwej regulacji 

zaworów, pokazujemy za co są odpo-

wiedzialne poszczególne czujniki i ja-

kie mogą być objawy ich uszkodzenia. 

Wskazujemy też na rolę sprzęgła 

w układzie przeniesienia napędu. 

Poruszamy też tematy związane z ob-

sługą różnych generacji pompowtry-

Budowa i działanie silników 
na przykładzie pojazdów MAN (S-1)

K
 ażdy silnik ma swoje cechy 

 charakterystyczne i typowe 

 mankamenty, które ujawnia-

ją się po kilku latach eksploatacji. 

Na szkoleniu uczymy, gdzie szukać 

rozwiązania, gdy kierowca zgłosi pro-

blem. Na przykład, kierowca pojazdu 

MAN zgłasza, że podczas jazdy spora-

dycznie zapala się czerwona lampka 

sygnalizująca brak ciśnienia oleju. 

Podczas pobytu pojazdu w warsztacie 

lampka się nie pali i ciśnienie oleju 

w  układzie smarowania silnika jest 

prawidłowe. Problem pojawia się wy-

łącznie podczas jazdy w terenie. Takie-

go objawu nie można ignorować. 

Świadczy on bowiem o wadzie kon-

strukcyjnej silnika, w którym na skutek 

wibracji pękała klamra łącząca tzw. 

smok z pompą oleju. Przez nieszczel-

ności do układu smarowania przedo-

stawało się powietrze, co powodowa-

ło spadek ciśnienia oleju. W tym przy-

Uczestnicy szkolenia uczą się procedury regulacji zaworów 

z wykorzystaniem samochodu szkoleniowego. 

Właściwą regulację pompy wtryskowej 

najlepiej przeprowadzać po zapoznaniu się z jej budową. 

skiwaczy, ponieważ niektórzy mecha-

nicy mają problemy z ich regulacją. 

Omawiamy budowę i regulacje róż-

nych pomp wtryskowych, np. rzędo-

wych z  regulatorem elektromagne-

tycznym MS 5, rozdzielaczowych, 

np. VP 44 czy MS 6.4 z zaworami elek-

tromagnetycznymi. Uczymy procedur 

diagnozowania uszkodzeń w układzie 

zasilania. Mechanik musi podjąć decy-

zję, czy uszkodzony element oddać do 

naprawy, czy wymienić na nowy. Poka-

zujemy jak sprawdzić, czy sekcja tło-

cząca w pompie jest dobra. Warto wie-

dzieć, że przy pewnych objawach 

można ją naprawić bez demontażu 

pompy. Gdy obserwujemy nierówno-

mierną pracę silnika i zużywa on zbyt 

dużo paliwa, można podejrzewać 

uszkodzony wtryskiwacz, chociaż rze-

czywistą przyczyną może być uszko-

dzenie sekcji w pompie, która nie jest 

w  stanie wytworzyć dostatecznie du-

żego ciśnienia powodującego podnie-

sienie iglicy wtryskiwacza. By wyklu-

czyć usterkę w sekcji tłoczącej pompy, 

należy ją po prostu podłączyć do 

sprawnego wtryskiwacza. Jeśli sekcja 

jest uszkodzona, trzeba ją rozmonto-

wać i sprawdzić przyczynę. Być może 

wystarczy wymienić uszczelnienia.

Po naszych drogach porusza się jesz-

cze wiele pojazdów starszej generacji, 

które chociaż mniej skomplikowane od 

najnowszych, też mogą sprawić nie-

spodzianki w warsztacie. 

PYTANIA KONTROLNE:

1. W silniku z dwoma zaworami 
w cylindrze, który zawór ma 
większą średnicę – dolotowy 
czy wylotowy?

2. Dlaczego stosuje się system 
recyrkulacji spalin?

3. Na czym polega dwustopniowe 
doładowanie silnika?

4. W jaki sposób przeprowadza 
się regulację zaworów?

5. Jakie znasz rodzaje pomp 
wtryskowych?

TREŚĆ SZKOLENIA:

1.  Zapoznanie uczestników 
z danymi serwisowymi silnika.

2.  Budowa i działanie silników 
wysokoprężnych na bazie 
silników MAN.

3.  Warianty pomp wtryskowych 
i sposób montażu.

4.  Budowa elementów sprzęgła.

5.  Zajęcia praktyczne obejmujące 
regulacje, nastawy i pomiary 
kontrolne.

6.  Wskazówki dotyczące obsługi 
i najczęściej powstających 
problemów.

Uczestnik szkolenia powinien 
znać procedury regulacji, obsługi 
i identyfi kacji komponentów silnika 
oraz warianty silników stosowanych 
w pojazdach na przykładzie 
pojazdu MAN.

Czas trwania szkolenia – 2 dni
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Może to nadgorliwość, ale większość producentów ciężarówek już teraz oferuje swoje 

pojazdy z silnikami spełniającymi normę czystości spalin Euro VI, która w pełni zacznie 

obowiązywać od 2014 roku. W ten sposób fi rma jest „ekologiczna” i wychodzi naprzeciw 

potrzebom ludzkości, która w ramach rewanżu powinna kupować, kupować i... kupować. Ryszard POLIT
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N
 owa norma Euro VI, która 

 drastycznie zmniejszyła emi-

 sję tlenków azotu (NOx) 

i  cząstek stałych zmusiła producen-

tów ciężarówek do przekonstruowa-

nia silników i ich osprzętu. W porów-

naniu z Euro V nowa norma zmniejsza 

emisję NOx o 80% (z 2 g/kWh wg Euro V 

do 0,4 g/kWh wg Euro VI), a  emisję 

masy cząstek stałych o 66% (do 

0,01  g/kWh). Według nowej normy 

trzeba też mierzyć liczbę cząstek sta-

łych, czego nie wymagała norma 

Euro V. Ponadto dopuszczalną emisję 

zanieczyszczeń pojazd musi utrzymy-

wać przez 7 lat lub 700 tys. km prze-

biegu (dla pojazdów pow. 16 t). Nowa 

norma nakazuje też producentom 

pojazdów udostępnienie dostępu do 

informacji o naprawach i konserwacji 

swoich produktów warsztatom nieza-

leżnym. To ważne, gdyż osprzęt silni-

ków Euro VI jest jeszcze bardziej 

skomplikowany niż dotychczas, a sys-

tem diagnostyki OBD musi realizować 

nowe zadania, np. zapewnić stałą 

kontrolę wartości emisji. 

Silniki spełniające normę Euro VI 

wprowadziły do produkcji Mercedes-

-Benz,  Scania i Volvo Trucks, wkrótce 

zrobią to: DAF i Iveco. Renault Trucks 

zaprezentuje taki silnik w najbliższej 

przyszłości. 

BUDOWA SILNIKÓW

Ze względu na ogromne koszty 

opracowania całkowicie nowych 

jednostek napędowych, większość 

producentów pojazdów przystoso-

wało dotychczasowe silniki dodając 

układy oczyszczania spalin. Nato-

miast Mercedes zdecydował się na 

skonstruowanie rodziny silników od 

podstaw.

Zmniejszanie emisji toksycznych 

związków w spalinach silnika można 

realizować dwoma sposobami – we-

wnątrz silnika, doskonaląc proces spa-

lania lub „oczyszczać” spaliny poza sil-

nikiem. By spełnić wymagania normy 

Euro VI, trzeba wykorzystać oba spo-

soby jednocześnie. 

Wszyscy producenci są zgodni, że 

trzeba stosować jak najwyższe ciśnie-

nie wtrysku paliwa i dawkę paliwa po-

dzielić na kilka wtrysków (pięć ma 

Mercedes). Do tego celu znakomicie 

nadaje się układ wtryskowy typu com-

mon rail, który stosują wszyscy, za wy-

jątkiem Volvo (pompowtryskiwacze). 

Średnie ciśnienie wtrysku wynosi ok. 

1800 barów, ale maksymalne – nawet 

2500 barów (DAF). Zwiększenie ciśnie-

nia panującego w komorze spalania 

spowodowało konieczność wzmoc-

nienia bloku silnika i głowicy, które są 

Nowa norma, nowe silniki

Czysty Diesel?
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oSilnik Euro VI opracowany 

wspólnie przez Iveco i należącą 

do Fiata fi rmę FTP Industrial 

wyróżnia się brakiem 

recyrkulacji spalin. Co więcej, 

projektanci twierdzą, że 

recyrkulacja spalin jest 

niekorzystna dla silnika.  
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FSilnik Euro VI stosowany 

w DAF-ie to zmodyfi kowana 

jednostka napędowa Paccar 

MX-13. Produkcja tego silnika, 

o pojemności 12,9 l i mocy 410, 

460 lub 510 KM, rozpocznie się 

na początku 2013 r. 
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wprowadził do produkcji rodzinę 

6-cylindrowych silników Euro VI 

heavy duty. Są to: silnik OM 471 

(pojemność skok. 12,8 l, moc maks. 

od 421 do 510 KM oraz silnik OM 

470 (pojemność skok. 10,7 l i moc 

maks. od 326 do 428 KM).
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NBogata jest gama silników Euro VI 

fi rmy MAN. Są to silniki 

4-cylindrowe o pojemności skok. 

4,6 l (moc maks. od 150 

do 220 KM), 6-cylindrowe 

o pojemności skok. 6,9 l 

(moc maks. od 250 do 341 KM), 

6-cylindrowe o pojemności skok. 

10,5 l (moc mak. od 320 do 400 KM)

i 6-cylindrowe o pojemności 12,4 l 

(moc maks. 440 lub 480 KM). 

Scania oferuje 6-cylindrowy, 

13-litrowy silnik Euro VI o mocy 

maks. 440 lub 480 KM. 

To zmodyfi kowana jednostka 

napędowa Euro V o średnicy 

cylindra 130 mm. Oprócz nowego 

układu oczyszczania spalin 

zwiększono objętość miski olejowej 

wykonanej z tworzywa sztucznego.

wy,

mocy 

tka 

cy 

nowego 

n 

olejowej 

ucznego.
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wykonane z żeliwa o różnym składzie. 

W silniku DAF-a (tak naprawdę to 

zmodyfi kowany, amerykański silnik 

fi rmy Paccar) dwa zespoły pomp wy-

twarzające ciśnienie w układzie wtry-

sku common rail mają korpus zinte-

growany z blokiem silnika. Co prawda 

budowa bloku trochę się skompliko-

wała, ale też wzmocniła i pompy na-

pędza ten sam wał rozrządu, który ste-

ruje zaworami. W większości silników 

zwiększono objętość miski olejowej, 

by wydłużyć okres między wymiana-

mi oleju. Niektórzy producenci, 

np. Iveco, stosują zamknięty układ od-

powietrzania miski olejowej. Zwięk-

szaniu mocy służy turbosprężarka, 

najlepiej o zmiennej geometrii – prze-

konują Scania i Iveco. Ale MAN twier-

dzi, że lepiej stosować doładowanie 

dwustopniowe za pomocą dwóch 

sprężarek o stałej geometrii, które 

mniej się psują. 

CZY NA PEWNO 

RECYKULACJA SPALIN?

Powszechnie stosowanym sposobem 

zmniejszenia emisji tlenków azotu 

(NOx) jest recyrkulacja spalin (EGR), 

której stopień w silnikach Euro VI jest 

niższy niż w Euro V (do 25%). Część 

spalin z układu wydechowego jest 

schładzana (w specjalnych chłodni-

cach) i kierowana powtórnie do komór 

spalania silnika. Spaliny odbierając cie-

pło powodują obniżenie temperatury 

spalania i jednocześnie mniejszą emi-

sję NOx. Niestety, w ten sposób zwięk-

sza się emisję cząstek stałych. Ale kło-

poty dopiero się zaczynają. Spalanie 

w silniku jego własnych spalin powo-

duje utratę mocy. Tę stratę można zre-

kompesować zwiększeniem dawki pa-

liwa, co w czasach oszczędzania nie 

jest dobrym posunięciem. By tego 

uniknąć, stosuje się wtrysk wielofazowy 

i  zmienny kąt wyprzedzenia wtrysku.

Natomiast Iveco jest całkowicie prze-

ciwne recyrkulacji spalin, gdyż powo-

duje ona skrócenie żywotności silnika. 

W silniku bez recyrkulacji spalin moż-

na wydłużyć okres między wymianami 

oleju silnikowego, a także pozbyć się 

skomplikowanego układu recyrkulacji 

z zaworami i chłodnicami. Skoro nie 

ma recyrkulacji, silnik emituje mniej 

cząstek stałych, które są eliminowane 

w  prostym fi ltrze DPF z regeneracją 

pasywną, a zwiększoną emisję NOx 

można opanować w fi ltrze SCR. Układ 

oczyszczania spalin w silniku Iveco to 

katalizator utleniający, fi ltr cząstek sta-

łych, układ selektywnej redukcji katali-

tycznej (SCR) z dodatkiem płynu Ad-

Blue do elimininacji NOx i katalizator 

niespalonego mocznika.

Do podobnych wniosków doszło Volvo. 

Co prawda występuje recyrkulacja 

spalin, ale działa ona okresowo i  wy-

łącznie po to, by podnieść temperatu-

rę spalin w celu regeneracji fi ltra czą-

stek stałych. Podczas normalnej jazdy 

układ recyrkulacji jest wyłączony. 

W silniku Mercedesa tylko 3 cylindry są 

połączone z układem recyrkulacji, 

a  spaliny z pozostałych 3 cylindrów 

kierowane są do turbosprężarki. 

AMONIAKIEM W TLENKI AZOTU

W celu eliminacji tlenków azotu ze 

spalin stosuje się układ selektywnej 

redukcji katalitycznej SCR. Do stru-

mienia spalin wtryskiwany jest wod-

ny roztwór mocznika o nazwie han-

dlowej AdBlue. Ilość płynu AdBlue 

jest sterowana elektronicznie w za-

leżności od obciążenia silnika. Układ 

SCR jest powszechnie stosowany 

w  wielu silnikach Euro V, za wyjąt-

kiem niektórych jednostek napędo-

wych Scanii, która jednak w silnikach 

Euro VI zdecydowała się na takie roz-

wiązanie. Układy SCR produkuje m.in. 

Bosch pod nazwą Denoxtronic. Układ 

SCR redukuje nie tylko NOx (do 90%) 

lecz także węglowodory (do 90%) 

i  cząstki stałe (do 50%). Im większa 

zawartość NOx w spalinach, tym wię-

cej potrzeba płynu AdBlue. Dla pew-

ności wtryskuje się większą dawkę 

AdBlue, więc nie cały amoniak zosta-

je zużyty w katalizatorze EGR. Dlate-

go na końcu zestawu katalizatora i fi l-

tra cząstek stałych stosuje się dodat-

kowy katalizator nieprzereagowane-

go amoniaku, który zapobiega jego 

emisji do atmosfery. 

REGENERACJA POD KONTROLĄ

Większość silników ma jednak recyrku-

lację spalin i w związku ze zwiększoną 

emisją cząstek stałych musi stosować 

wydajny fi ltr. Przed fi ltrem cząstek sta-

łych umieszczony jest zwykle kataliza-

tor utleniający, w którym likwidowane 

są węglowodory i tlenek węgla, a NO 

utlenia się do NO2, który powoduje 

wypalenie cząstek stałych w  fi ltrze. 
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Oznaczenia:

 1 – przepustnica w układzie dolotowym,

 2 – sterownik silnika,

 3 – układ wtryskowy,

 4 – zawór recyrkulacji spalin (EGR),

 5 – turbosprężarka o zmiennej geometrii,

 6 – hamulec wydechowy,

 7 – czujnik NOx,

 8 – czujnik temperatury,

 9 –  mieszalnik AdBlue, DOC – katalizator utleniający, DPF – fi ltr 

cząstek stałych, SCR – katalizator SCR, ASC – katalizator 

nieprzereagowanego amoniaku, ΔP – pomiar spadku 

ciśnienia w fi ltrze cząstek stałych.

Schemat układu oczyszczania spalin w silniku Scania Euro VI. 

Przepustnicą (1) reguluje się ilość zimnego powietrza 

doprowadzanego do silnika, co zapobiega przedostawaniu 

się go przez cylindry do układu wydechowego podczas pracy 

silnika bez obciążenia. 
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Układ oczyszczania spalin mieści się 

w jednej obudowie – na zdjęciu 

rozwiązanie fi rmy Scania.
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Do okresowej regeneracji fi ltra po-

trzebna jest wysoka temperatura, 

rzędu 550-600°C. Podgrzanie spalin 

może być realizowane w różny sposób. 

W silniku DAF-a przed katalizatorem 

utleniającym umieszczono dodatko-

wy wtryskiwacz, który wtryskując pali-

wo w strumień spalin podnosi ich tem-

peraturę. W silniku MAN-a temperatu-

ra spalin jest podnoszona przez dodat-

kowy wtrysk paliwa – ale do komory 

spalania silnika (w fazie wydechu), co 

realizuje układ common rail. Podczas 

jazdy regeneracja fi ltra następuje 

w sposób niezauważalny dla kierowcy. 

W ulicznym korku regenerację fi ltra 

może wymusić kierowca przyciskiem 

na podstawie informacji wyświetlają-

cej się na tablicy przyrządów. Filtr czą-

tek stałych wymaga regularnego 

czyszczenia. W przypadku transportu 

długodystansowego czyszczenie od-

bywa się co 140  tys. km, ale w trans-

porcie budowlanym – już co 30 tys. km. 

Żywotność fi ltra wynosi nawet 

450  tys.  km przebiegu pojazdu 

(Mercedes), ale pod warunkiem stoso-

wania olejów silnikowych o przedłu-

żonej trwałości. 

Układ oczyszczania spalin jest umiesz-

czony w jednej obudowie i zawiera ka-

talizator utleniający, fi ltr cząstek sta-

łych, katalizator SCR i katalizator nie-

przereagowanego amoniaku. 

ZDROWY ROZSĄDEK

Dla użytkownika ciężarówki najważ-

niejsza jest jednak ekonomika eksplo-

atacji, a dodatkowe układy oczyszcza-

nia spalin podnoszą masę pojazdu. 

Obniżenie zużycia paliwa jest też nad-

rzędnym celem kosntruktorów, a ukła-

dy oczyszczania spalin temu nie służą. 

W silnikach spełniających normę 

Euro V można było stosować albo wy-

łącznie recyrkulację spalin (Scania) 

albo układ SCR. Trwały więc zagorzałe 

dyskusje o wyższości jednego rozwią-

zania nad drugim. Technologia SCR ma 

powodować niższe zużycie paliwa 

przez silnik w stosunku do recyrkulacji 

spalin, ale konieczne jest stosowanie 

dodatku AdBlue, co generuje dodatko-

we koszty. W przypadku normy Euro VI, 

zdecydowana większość producentów 

(za wyjątkiem Iveco) stosuje oba te roz-

wiązania, w trosce o... jak najniższe zu-

życie paliwa. Żonglując stopniem re-

cyrkulacji spalin i układem SCR oraz 

optymalizując proces spalania paliwa 

w silniku przez np. wielofazowy wtrysk, 

można uzyskać pozytywne rezultaty. 

W  eksploatowanych już silnikach 

Euro VI zużycie paliwa nie wzrosło, a na-

wet nieco spadło. Nie ulega jednak wąt-

pliwości, że obsługa tych skomplikowa-

nych silników nie będzie łatwa. 

ŚWIAT WOKÓŁ NAS
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ZAŁOŻENIA NORMY EURO VI

W
chodzi w życie w Unii Europejskiej i kilku sąsiadu-

jących z nią krajach od dnia 1 stycznia 2013 r. dla 

nowo homologowanych pojazdów i 1 stycznia 

2014 r. dla pojazdów nowo rejestrowanych.

  emisja tlenków azotu (NOx) – 0,4 g/kWh (testowy cykl 

jezdny ETC, emisje równoważne);

  emisja masy cząstek stałych – 0,01 g/kWh (testowy cykl 

jezdny ETC, emisje równoważne); 

  liczba cząstek stałych: 6,00 x 1011 cząstek/kWh (cykl ba-

dań w stanach przejściowych); 8,00 x 1011 cząstek/kWh 

(cykl badań w stanach stacjonarnych). W normie Euro V 

nie ma obowiązku zliczania cząstek stałych; 

  wprowadzenie ograniczenia emisji amoniaku; 

  nowe cykle testów w stanach nieustalonych i ustalo-

nych. Cykl testów w stanach nieustalonych będzie skła-

dał się z dwóch części: części prób na zimnym silniku 

i drugiej części po przerwie na postoju;

  uwzględnienie emisji ze skrzyni korbowej, jeśli nie 

zastosowano układu zamkniętego;

  utrzymanie założonych emisji spalin do 700 tys. km 

lub 7 lat dla największych pojazdów;

  rozwój pokładowego systemu diagnostycznego;

  zapewnienie środków do wdrożenia przenośnych ukła-

dów pomiarowych (PEMS) do sprawdzania rzeczywi-

stych wielkości emisji podczas eksploatacji oraz do 

sprawdzania i ograniczania wielkości emisji poza cyklem;

  stworzenie środków mających na celu zapewnienie nie-

zależnym serwisom łatwego dostępu do informacji do-

tyczących napraw i konserwacji.

g/kWh Euro 0 Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V EEV Euro VI

1988-1992 od 1992 od 1995 od 2000 od 2005 od 2008 od 2010 od 2013

CO 12,3 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0

HC 2,6 1,1 1,1 0,66 0,55 0,55 0,40 0,16

NOx 15,8 8,0 7,0 5,0 3,5 2,0 2,0 0,40

PM – 0,36 0,15 0,10 0,03 0,03 0,02 0,01

System oczyszczania spalin fi rmy MAN. Spaliny (1) są kierowane przez poszczególne zespoły fi ltracyjne. Katalizator utleniający (2) 

zamienia HC i CO na nieszkodliwe CO2 i H20. Większość tlenków jest przekształcana z NO na NO2. Filtr cząstek stałych (3) zatrzymuje 

do 99% masy tych cząsteczek ze strumienia spalin. W fi ltrze tym nagromadzone cząstki sadzy są spalane katalitycznie za pomocą 

wcześniej wytworzonego NO2 i tym samym zamieniane na CO2. Stopień zanieczyszczenia fi ltra cząstek stałych jest nadzorowany 

elektronicznie. Informacje te wysyłane są do układu sterowania regeneracją fi ltra cząstek stałych. Katalizator SCR (7) za pomocą 

wtryskiwanego środka redukującego AdBlue obniża zawartość tlenków azotu. Katalizator (8) zatrzymuje emisję amoniaku.

Oznaczenia:

 1 – strumień spalin,

 2 – katalizator utleniający,

 3 – fi ltr cząstek stałych,

 4 – wtrysk płynu AdBlue,

 5 –  przewód doprowadzający AdBlue,

 6 –  komora łączenia AdBlue ze spalinami,

 7 – katalizator SCR,

 8 –  katalizator nieprzereagowanego amoniaku,

 9 – czujnik NOx.
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Przed katalizatorem utleniającym i za 

turbosprężarką w silniku DAF-a umieszczono 

dodatkowy wtryskiwacz, który wtryskuje 

dawkę paliwa do spalin w celu podniesienia 

ich temperatury i zainicjowania regeneracji 

fi ltra cząstek stałych. 
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Recyrkulacja schłodzonych spalin to sposób na zmniejszenie emisji tlenków 

azotu (NOx ). Stopień recyrkulacji w silnikach Euro VI jest niższy niż w Euro V (do 25%). 

Im większy stopień recyrkulacji, tym większa emisja cząstek stałych. 

Fo
t.

 S
ca

n
ia



N
 a szkoleniu P-2 (EBS/ESP) 

 omawiamy cztery układy EBS 

 występujące we wszystkich 

markach pojazdów ciężarowych spoty-

kanych na naszych drogach. Są to star-

sze układy fi rmy KNORR: EBS 2.2 i  2.3 

oraz nowsze – EBS 5 (KNORR) i  EBS  2 

WABCO. Wszystkie te układy do prawi-

dłowego działania wymagają szeregu 

sygnałów elektrycznych. Część tych sy-

gnałów „gromadzą we własnym zakre-

sie”, natomiast pozostałe mogą „otrzy-

mywać” od innych sterowników w po-

jeździe. Podstawową informacją jest 

oczywiście pozycja pedału hamulca 

odczytywana za pomocą potencjome-

trów wbudowanych w  główny zawór 

hamulcowy. Kolejne bardzo istotne 

sygnały to prędkość poszczególnych 

kół w pojeździe. Sygnały te zwykle od-

czytywane są przez moduły regulacji 

ciśnienia i przesyłane przez szynę da-

nych CAN EBS. Zazwyczaj moduły od-

Elektronicznie sterowany 
układ hamulcowy EBS/ESP  

(P-2)Andrzej ANDRAKA

czytują i przesyłają również informa-

cję o zużyciu okładzin hamulcowych. 

Do poprawnego działania sterowniki 

EBS najczęściej potrzebują innych sy-

gnałów otrzymywanych od takich ste-

rowników w pojeździe, jak ciśnienie za-

pasowe w  zbiornikach, temperatura 

zewnętrzna, moment napędowy silni-

ka, pozycja pedału gazu itp. Na podsta-

wie tych wszystkich informacji sterow-

nik EBS oblicza ciśnienia potrzebne do 

hamowania poszczególnych kół, na-

stępnie gotowe informacje wysyła do 

modułów regulacji ciśnienia poprzez 

CAN EBS. Moduły zgodnie z wytyczny-

mi wytwarzają ciśnienia w siłownikach 

hamulcowych i dodatkowo przekazują 

informacje zwrotne do sterownika.

Jak widać, podczas normalnego działa-

nia układu EBS największą rolę odgry-

wa elektronika, a sprężone powietrze 

jest jedynie medium wykonawczym. 

Zatem układ jest w znacznym stopniu 

diagnozowalny od strony elektrycznej 

i a dzięki temu kierowca, w przypadku 

większości usterek, jest informowany 

o  niedomaganiach układu hamulco-

wego pojazdu za pomocą kontrolki 

EBS. Po rozpoznaniu poważnej usterki 

układ EBS może przejść w  awaryjny 

tryb pracy. W takim stanie jedna z osi 

pojazdu lub cały układ przechodzą na 

działanie typowo pneumatyczne, 

kiedy układ hamulcowy działa w bar-

dzo ograniczonym zakresie.

W skład elektropneumatycznych ukła-

dów hamulcowych EBS w pojazdach 

silnikowych standardowo wchodzą 

funkcje ABS (układ antypoślizgowy 

działający podczas hamowania), ASR 

(układ antypoślizgowy działający pod-

czas ruszania) oraz EPB (elektropneu-

matyczny układ hamulcowy). Funkcja 

ESP jest opcjonalna i pojazd może być 

w nią wyposażony jedynie przez wy-

twórcę pojazdu na taśmie produkcyj-

nej. Do działania układu ESP, oprócz 

elementów standardowego układu 

EBS, niezbędne są dodatkowo dwa 

czujniki komunikujące się za pomocą 

szyny danych CAN. Elementy te to: 

czujnik kąta skrętu kierownicy precy-

zyjnie odczytujący położenie koła kie-

rownicy i żyroskop (czujnik przyspie-

szeń poprzecznych) mierzący siły dzia-

łające na pojazd. Układ EBS 2.2 KNORR 

nie może być wyposażony w  funkcję 

ESP, natomiast EBS 2.3 może obsługi-

wać funkcję ESP, jednakże do współ-

pracy z ww. czujnikami wymagany jest 

dodatkowy sterownik. Układy EBS 5 

KNORR i EBS 2 WABCO przystosowane 

są do obsługi czujnika kąta skrętu 

i żyroskopu, ale żeby funkcja ESP dzia-

łała, musi być aktywowana.

TESTER TO NIE WSZYSTKO

Szkolenie trwa trzy dni. W pierwszym 

dniu omawiamy budowę poszczegól-

nych układów hamulcowych EBS cią-

gnika i działanie głównych elemen-

tów układu. Drugiego dnia pokazuje-

my na samochodzie szkoleniowym, 

gdzie znajdują się elementy układu 

hamulcowego i jak je diagnozować, 

a w trzecim dniu uczymy usuwania sy-

mulowanych usterek. 

Pokazujemy, że do diagnozy układu 

hamulcowego należy używać nie tyl-

ko testera diagnostycznego, lecz rów-

nież  innych narzędzi, jak np. termo-

metru działającego na podczerwień 

(pirometru) i manometru do mierze-

nia ciśnienia w układzie. Tester nie 

zawsze odczytuje błędy w układzie 

pneumatycznym.  

Warto zauważyć, że diagnoza układu 

hamulcowego na rolkach często jest 

niewystarczająca. Rolki symulują jazdę 

z prędkościami rzędu 3-5 km/h, gdy 

w  rzeczywistości pojazd porusza się 

z prędkościami 70-90 km/h. Na rolkach 

często trudno jest stwierdzić uszkodze-

nia zacisku hamulcowego czy utraty 

właściwości ciernych tarczy lub okła-

dziny pod wpływem wysokiej tempe-

ratury. Możemy to zdiagnozować po 

odbyciu jazdy próbnej. Za pomocą 

pirometru bez trudu można określić, 

w którym kole lub kołach hamulce się 

przegrzewają i dalej szukać przyczyny. 

Jeśli np. temperatury kół w naczepie są 

zdecydowanie wyższe niż w ciągniku, 

to problemem może być wyprzedzenie 

ciśnienia hamowania naczepy. Jeśli za-

uważymy różnice temperatury między 

kołami jednej osi w ciągniku, to uszko-

dzony może być zacisk, siłownik ha-

mulcowy lub moduł regulacji ciśnienia. 

Jak ostatecznie wykryć „winowajcę” za 

pomocą manometru i komputera dia-

gnostycznego uczymy na szkoleniu.

Usuwanie usterek w układzie hamulco-

wym ma niebagatelne znaczenie dla 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Do diagnozowania układów EBS po-

trzebna jest nie tylko wiedza specjali-

styczna z ich budowy i działania, lecz 

także wiedza ogólna z funkcjonowania 

układów pneumatycznych i  elektrycz-

nych. Zachęcamy do odbycia szkoleń 

również z tego zakresu. 

SZKOLENIA Inter Cars
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PYTANIA KONTROLNE:

1. Czym różnią się układy Knorr 5 
od Wabco 2?

2. Z jakich elementów składa 
się pojedynczy obwód 
elektropneumatyczny?

3. Jakie dodatkowe czujniki są 
zamontowane w układzie ESP 
w stosunku do układu EBS?

4. W jaki sposób podczas 
diagnozowania układu 
hamulcowego można 
wykorzystać pirometr? 

5. Na czym polega działanie 
modulatora osi?

TREŚĆ SZKOLENIA:

1.  Budowa i zasada działania 
elektropneumatycznych układów 
hamulcowych stosowanych 
w (Knorr 2.2, 2.3, 5 i Wabco 2).

2.  Funkcje podstawowe ABS, 
ASR, EPB i ESP wchodzące 
w skład systemu EBS.

3.  Struktura i funkcje 
poszczególnych szyn danych 
CAN współpracujących z EBS 
na przykładzie pojazdu MAN.

4.  Omówienie funkcji innych 
elementów wchodzących 
w skład układu pneumatycznego 
na przykładzie pojazdu MAN.

5.  Diagnoza układu 
pneumatycznego oraz systemu 
EBS przy pomocy przyrządów 
diagnostycznych (komputer 
diagnostyczny, tester, 
manometry, termometr itp.).

6.  Wyszukiwanie i naprawa usterek 
układu hamulcowego.

Po szkoleniu uczestnik powinien znać 
budowę i zasadę działania 
elektropneumatycznych układów 
hamulcowych, rozpoznawać 
i wyszukiwać poszczególne elementy 
układu hamulcowego w pojeździe, 
zdiagnozować i naprawiać część 
pneumatyczną i elektryczną układów 
hamulcowych, odczytać i wykasować 
błędy z pamięci sterownika, 
zinterpretować treść błędów 
i odczytanych ze sterownika danych. 

Czas trwania szkolenia – 3 dni

Nie wszystkie układy hamulcowe są wyposażone w funkcję ESP. 
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Co prawda wielu producentów silników wprowadziło 

już system zasilania typu common rail, jednak 

pompowtryskiwacze są nadal stosowane. 

Pompowtryskiwacze

Ryszard POLIT

SZCZYPTA TECHNIKI

20
2/2012

SZCZYPTA TECHNIKI

21
2/2012

W
 silnikach pojazdów użyt-

 kowych stosuje się układy

 UIS (Unit Injector Sys-

tem) lub UPS (Unit Pump System). 

W układzie UIS pompa wtryskowa 

i  wtryskiwacz tworzą jedną całość 

zwaną pompowtryskiwaczem, a ci-

śnienie wtrysku wynosi od 180 do 

220 MPa. Pompowtryskiwacze, stero-

wane elektronicznie, zamocowane są 

w głowicy i napędzane bezpośrednio 

przez popychacze lub pośrednio 

przez dźwignie od wału rozrządu. 

W układzie UPS pompa jest połączona 

krótkim przewodem wysokociśnie-

niowym z wtryskiwaczem. Zestaw 

pompa – przewód – wtryskiwacz przy-

porządkowany jest każdemu cylindro-

rowane zaworami elektromagnetycz-

nymi uruchamianymi przez sterownik 

elektroniczny, który uwzględnia dane 

zaprogramowane w jego pamięci 

i konfrontowane z informacjami otrzy-

mywanymi z czujników, np. prędkości 

obrotowej wału korbowego, położe-

nia pedału „gazu”, prędkości jazdy, 

ciśnienia doładowania czy temperatu-

ry powietrza lub cieczy chłodzącej sil-

nik. Na podstawie tych danych ste-

rownik dobiera parametry wtrysku 

paliwa. 

W dalszych rozważaniach omówimy 

układ UIS. Podstawowymi elementa-

mi pompowtryskiwacza są: pompa 

wytwarzająca wysokie ciśnienie (na-

pędzana mechanicznie krzywką), 

wtryskiwacz oraz zawór elektroma-

gnetyczny, którym elektroniczny ste-

rownik reguluje początek wtrysku 

i  czas jego trwania. Zalety pompow-

tryskiwacza to: stosunkowo duża pre-

cyzja wtrysku paliwa (brak przewodu 

łączącego pompę z wtryskiwaczem) 

i kontrola czasu wtrysku oraz wysokie 

ciśnienie wtrysku paliwa. Wysokie ci-

śnienie wtrysku ma wpływ na obniże-

nie ilości cząstek stałych emitowa-

nych przez silnik oraz obniżenie zuży-

cia paliwa, być może dlatego, pomi-

mo mody na układ common rail pom-

powtryskiwacze są nadal stosowane. 

W niektórych typach pompowtryski-

waczy zawór elektromagnetyczny 

umieszcza się na korpusie, ale spoty-

ka się też pompowtryskiwacze, w któ-

rych zawór elektromagnetyczny jest 

wbudowany we wtryskiwacz. 

Do pompowtryskiwacza paliwo do-

starczane jest tzw. obwodem niskie-

go ciśnienia. W jego skład wchodzą 

m.in.: zbiornik paliwa, fi ltr paliwa, 

pompa zasilająca, zawór regulacji 

ciśnienia (przelewowy), przewody pa-

liwowe oraz w niektórych rozwiąza-

niach –  chłodnica sterownika czy 

chłodnica paliwa. 

– dwa w jednym

wi silnika. Sterowany elektronicznie 

zespół UPS napędzany jest indywidu-

alnie od wału rozrządu silnika. 

Układy UIS oraz UPS składają się 

z  czterech podstawowych obwodów: 

niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnie-

nia, sterowania elektronicznego oraz 

urządzeń zewnętrznych (np. sterowni-

ka świec żarowych). Układy te są ste-

BUDOWA I DZIAŁANIE 

POMPOWTRYSKIWACZA 

Pompowtryskiwacz w układzie UIS 

jest chłodzony paliwem odpływają-

cym do obwodu niskiego ciśnienia. 

Zawór elektromagnetyczny steruje 

początkiem wtrysku i czasem jego 

trwania. Paliwo wtryskuje do komory 

spalania rozpylacz, który kształtuje 

strumień paliwa. 

W celu przeprowadzania właściwej 

diagnozy uszkodzeń pompowtryski-

wacza, warto przypomnieć sobie, jak 

działa to urządzenie. Poniżej podaje-

my ogólny opis funkcjonowania pom-

powtryskiwacza, pomijając mniej 

istotne w tym momencie zagadnienia, 

np. związane z tłumieniem ruchu igły 

rozpylacza. 

Działanie pompowtryskiwacza dzieli 

się na kilka etapów (rys. 1). 

Skok ssania:

Tłoczek (2) pod działaniem spręży-

ny  (3) przesuwa się do góry. Paliwo 

z  obwodu niskiego ciśnienia wpływa 

otworem (9) do pompowtryskiwacza. 

Przez otwarte gniazdo zaworu elektro-

magnetycznego (13) paliwo wpływa 

do komory wysokiego ciśnienia (5). 

Skok wstępny:

Krzywka naciskając na tłoczek, prze-

suwa go w dół. Zawór elektromagne-

tyczny jest otwarty i paliwo przepływa 

do obwodu niskiego ciśnienia (prze-

wód 8). Do cewki elektromagnesu zo-

staje doprowadzony prąd ze sterowni-

ka i igła elektromagnesu (7) zamyka 

połączenie między komorą wysokie-

go ciśnienia i obwodem niskiego ci-

śnienia (13). 

Początek wtrysku wstępnego:

Ciśnienie paliwa w komorze wysokie-

go ciśnienia (5) rośnie do określonej 

wartości i pokonując siłę sprężyny (10), 

igła rozpylacza (11) unosi się do góry, 

rozpoczynając wtrysk wstępny.  

W zakresie małych prędkości obroto-

wych i obciążeń silnika w niektórych 

rozwiązaniach możliwe jest dwukrot-

ne zadziałanie zaworu elektromagne-

tycznego.

Oznaczenia:

 1 – krzywka napędowa,

 2 – tłoczek,

 3 – sprężyna powrotna,

 4 – złącze elektryczne,

 5 –  przestrzeń wysokiego ciśnienia,

 6 –  przelew paliwa,

 7 – igła zaworu elektromagnetycznego,

 8 –  otwór niskiego ciśnienia,

 9 – dopływ paliwa,

10 – sprężyna rozpylacza,

11 – igła rozpylacza,

12 – cewka elektromagnesu,

13 – gniazdo zaworu elektromagnetycznego.

Rys. 1. Działanie 
pompowtryskiwacza. 
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Koniec wtrysku wstępnego:

Pod koniec wtrysku wstępnego ciśnie-

nia paliwa nadal wzrasta, ale prze-

strzeń wysokiego ciśnienia zostaje po-

łączona z obwodem niskiego ciśnie-

nia, co wywołuje spadek ciśnienia pa-

liwa. Sprężyna (10) zamyka igłę wtry-

skiwacza (11).

Wtrysk zasadniczy:

Wtrysk zasadniczy realizowany jest 

podobnie jak wtrysk wstępny. Pod-

czas całego procesu wtrysku zasadni-

czego ciśnienie paliwa stale rośnie, 

a  maksymalne ciśnienie wtrysku jest 

osiągane przed tzw. skokiem resztko-

tyczny składa się z zaworu iglicowego, 

sprężyny oraz elektromagnesu i działa 

w dwóch stanach pracy: otwarty – za-

mknięty. Gdy przez cewkę nie płynie 

prąd, zawór jest otwarty. Wtedy spręży-

na dociska igłę zaworu do zderzaka, 

otwierając połączenie między komorą 

wysokiego i obwodem niskiego ciśnie-

nia. Gdy zawór elektromagnetyczny 

jest otwarty, wtrysk paliwa nie nastąpi, 

gdyż nie wytworzy się wysokie ciśnie-

nie. Zamknięcie zaworu (początek wtry-

sku paliwa) powoduje dopływ prądu 

do cewki, inicjowany przez sterownik. 

Siła elektromagnesu pokonuje opór 

sprężyny i zapewnia szczelność zaworu. 

Gdy zawór elektromagnetyczny jest 

stale zamknięty (np. awaria), paliwo nie 

jest  kierowane do przestrzeni wysokie-

go ciśnienia i w takiej sytuacji może 

dojść do co najwyżej jednego wtrysku 

(paliwo do przestrzeni wysokiego ci-

śnienia musi przepłynąć przez zawór).

Zamknięcie zaworu elektromagnetycz-

nego wymaga dużego prądu. Po zamk-

nięciu zaworu wystarczy prąd podtrzy-

mujący o znacznie niższej wartości.  

Autor dziękuje fi rmie Bosch za udostępnienie 

danych i rysunków do niniejszego artykułu.

wym. Gdy prąd w cewce elektroma-

gnesu zostanie wyłączony, zawór 

elektromagnetyczny otwiera połącze-

nie między przestrzenią wysokiego ci-

śnienia i obwodem niskiego ciśnienia. 

Ciśnienia paliwa gwałtownie spada 

i  igła rozpylacza pod naciskiem sprę-

żyny opada w dół. 

Skok resztkowy:

Wtrysk jest zakończony, chociaż tło-

czek (2) opada w dół pod naciskiem 

krzywki napędowej (1). Dzięki temu 

ruchowi pozostające paliwo zostaje 

wtłoczone do obwodu niskiego ci-

śnienia, przy okazji odprowadzając 

ciepło z wtryskiwacza. Ruch tłoczka 

w dół powodujący wtłoczenie paliwa 

do obwodu niskiego ciśnienia nazywa 

się skokiem resztkowym. 

Zawór elektromagnetyczny

Istotnym elementem pompowtryski-

wacza jest zawór elektromagnetyczny, 

którego zadaniem jest zainicjowanie 

rozpoczęcia wtrysku i określenie długo-

ści jego trwania. Zawór elektromagne-

Zapoznaj się z pozostałymi referencjami dostępnymi w bieżącej sprzedaży sieci Inter Cars SA

Usługa regeneracji – kontakt tel. (59) 848 11 36, 661 603 688

Pozyskana technologia, w tym 
najbardziej zaawansowany III sto-
pień naprawy, jak i sprzęt umożli-
wiają przeprowadzenie profesjo-
nalnej regeneracji zarówno części 
do pojazdów samochodowych, jak 
i bardziej wymagających pojazdów 
ciężarowych. Zgodnie z procedurami 
zapewnienia jakości, całość procesu 
regeneracji odbywa się w warunkach 
laboratoryjnych, w specjalnie zapro-
jektowanych do tego celu pomiesz-
czeniach.

Zgodnie z planem inwestycyjnym oraz zapotrzebowaniem rynku 
fi rma LAUBER uruchomiła regenerację wtryskiwaczy i pomp wysokiego 
ciśnienia działających w technologii Common Rail. Na potrzeby regeneracji 
zakupione zostały najnowsze urządzenia testujące, przyrządy oraz 
narzędzia wiodących fi rm światowych.

Zalety oferty:
Regenerujemy na bazie oryginalnych podzespołów,
Produkty testujemy na najnowszych, markowych urządzeniach,
Zapewniamy szeroki zakres asortymentu,
Udzielamy 12 miesięcy gwarancji,

Wraz z uruchomie-
niem nowej linii regeneracji 
„wtrysków”, Lauber rozpoczął 
świadczenie usługi regeneracji 
tychże części na rdzeniach 
powierzonych przez klientów 
indywidualnych oraz warsztaty 
samochodowe.

Oznaczenia:

 1 – końcówka tłoczka,

 2 – sprężyna powrotna, 

 3 – tłoczek, 

 4 – korpus, 

 5 – złącze elektryczne, 

 6 –  przestrzeń wysokiego 

ciśnienia, 

 7 – głowica silnika, 

 8 – przelew paliwa, 

 9 – dopływ paliwa, 

10 – prowadnica sprężyny, 

11 – trzpień, 

12 – podkładka, 

13 – rozpylacz, 

14 – nakrętka, 

15 – kotwica, 

16 – cewka elektromagnesu, 

17 –  igła zaworu 

elektromagnetycznego, 

18 –  sprężyna zaworu 

elektromagnetycznego.

Pompowtryskiwacz z elektrozaworem 
umieszczonym we wtryskiwaczu. 

Systemy zasilania: 
a) pompowtryskiwacz (UIS), 
b) pompa – przewód – wtryskiwacz (UPS). 
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Rudolf 
i Prosper

W
 1897 r. Rudolf 

 Diesel skonstru-

 ował prototy-

powy, 1-cylindrowy silnik 

z  zapłonem samoczynnym 

o bardzo wysokiej sprawno-

ści 26% – nieosiągalnej dla 

powszechnych wówczas sil-

ników parowych i benzyno-

wych. Pomysł Diesla polegał 

na tym, by w cylindrze silni-

ka paliwo samo się zapalało 

od sprężonego przez tłok, 

a więc gorącego, powietrza. 

Ten sposób zapalania paliwa 

w cylindrze nazwano samo-

czynnym. Silnik ten nie po-

trzebował więc świec zapło-

nowych ani aparatu zapło-

nowego i mógł spalać ciężką 

frakcję ropy naftowej, która 

była znacznie tańsza od 

benzyny. Ze względu na wy-

soką sprawność i stosunko-

wo niskie koszty eksploata-

cji silnik z zapłonem samo-

czynnym stawał się coraz 

Z wynalazkami jest tak, jak z dziećmi 

– do końca nie wiadomo, co z nich wyrośnie. 

Podobnie było z silnikiem Rudolfa Diesla, który 

dzięki fi nansowemu wsparciu fabryki maszyn 

w Augsburgu (później MAN) i fi rmy Friedrich 

Krupp mógł udoskonalać swój wynalazek. 

Oznaczenia:

 A –  1927 r. – płaska komora spalania, wtryskiwacz wielootworowy,

 B –  1930 r. – skośna komora spalania typu K z zasobnikiem powietrza,

 C –  1937 r. – kulista komora spalania typu G, wtryskiwacz jednootworowy.

Rozwój komór spalania w silnikach MAN-a.

Silnik stosowany przez fi rmę Benz & Cie z komorą wstępną 

opatentowaną w 1919 r. przez Prospera L’Orange.

popularniejszy i wykorzysty-

wany był jako stacjonarne 

źródło napędu, służył też do 

napędu lokomotyw, stat-

ków, łodzi. W 1913 r. po mo-

rzach i oceanach świata pły-

wało ponad 300 statków wy-

posażonych w silnik pomy-

słu pana Diesla, który sprze-

dawał swój patent każdemu, 

kto wyraził na to ochotę 

i  dysponował odpowiednią 

gotówką. 

Właściciele patentu starali 

się udoskonalić dzieło Ru-

dolfa Diesla, który w 1913 r. 

zginął w tajemniczych oko-

licznościach. Problemem 

ograniczającym funkcjono-

wanie silnika był sposób po-

dawania paliwa do silnika. 

W  założeniu twórcy paliwo 

było wtryskiwane do cylin-

dra za pomocą sprężonego 

powietrza, co wymagało sto-

sowania dodatkowej, dużej 

i wydajnej sprężarki. Silnik ze 

sprężarką zajmował więc 

dużo miejsca, o które łatwiej 

na statku niż w samocho-

dzie. Przystosowanie silnika 

do stosowania w samocho-

dzie wymagało zmniejszenia 

jego masy i gabarytów. Tymi 

problemami zajmował się 

Prosper L’Orange zatrud-

niony w fi rmie Benz&Cie. 

Wymyślił on tzw. pośredni 

wtrysk paliwa, które było 

wtryskiwane za pomocą 

wtryskiwacza do małej ko-

mory wstępnej, gdzie nastę-

pował zapłon, przenoszący 

się do głównej komory spa-

lania umieszczonej nad tło-

kiem. W 1919 r. L’Orange 

opatentował swój pomysł 

wraz z konstrukcją wtryski-

wacza, a 2 lata później opra-

cował pompę wtryskową. 

Zainicjowanie spalania pali-

wa w komorze wstępnej 

miało kilka zalet – łagodny 

wzrost ciśnienia gazów spa-

linowych na tłok (tzw. mięk-

ki bieg), zmniejszenie hała-

su i drgań. Wady – to więk-

sze zużycie paliwa w stosun-

ku do wtrysku bezpośred-

niego i trudności z  rozru-

chem silnika w niskich tem-

peraturach. 

KONFRONTACJA 

– BERLIN 1924

W czasach, gdy nie było Inte-

rentu, wystawy samochodo-

we były miejscem konfronta-

cji producentów samocho-

dów. Na Niemieckiej Wysta-

wie Samochodowej w  Berli-

nie w 1924 r. fi rma Daimler 

Motoren Gesellschaft poka-

zała silnik o  mocy 40  KM 

z  zapłonem samoczynnym, 

w którym wtrysk paliwa był 

realizowany za pomocą sprę-

żonego powietrza. To trady-

cyjne rozwiązanie miało tę 

wadę, że rozprężające się 

powietrze ochładzało się, co 

utrudniało zapłon. Sensacją 

wystawy okazał się silnik 

o  mocy 50 KM z komorą 

wstępną opracowany przez 

fi rmę Benz&Cie. Nie mniej-

sze wrażenie zrobił pojazd 

mało wówczas znanej fi rmy 

M.A.N. napędzany silnikiem 

o mocy 45 KM z bezpośred-

nim wtryskiem paliwa wyko-

rzystującym prototypową, 

rzędową pompę wtryskową 

fi rmy Bosch. 

Do rozwoju silnika z zapło-

nem samoczynnym przyczy-

niły się dalsze wynalazki 

–  skonstruowanie w 1925 r. 

termostatu i dwóch obie-

gów chłodzenia cieczą oraz 

rozpoczęcie masowej pro-

dukcji pomp wtryskowych 

w 1927 r. przez Boscha. 

Po połączeniu Daimlera 

i   Benza w 1926 r. koncern 

Daimler-Benz zdecydował 

się na produkcję silników 

z  wtryskiem pośrednim. 

Natomiast fi rma MAN pozo-

stała wierna wtryskowi bez-

pośredniemu i w 1927 r. 

wprowadziła do produkcji 

nowoczesny, 6-cylindrowy 

silnik z  wielootworowymi 

wtryskiwaczami i 4 (!) zawo-

rami w  każdym cylindrze. 

We wtrysku bezpośrednim 

istotną rolę odgrywa sposób 

i szybkość spalania mieszan-

ki w cylindrze, co ma zwią-

zek z konstrukcją komory 

spalania. Firma MAN ekspe-

rymentowała z różnymi 

kształtami komory spalania 

ulokowanej w denku tłoka 

oraz różnymi wtryskiwacza-

mi. Np. dzięki kulistej komo-

rze spalania (typ G) wpro-

wadzonej w 1937 r. zastoso-

wano tańszy w produkcji 

wtryskiwacz jednootworo-

wy i  dwa zawory w cylin-

drze, a  zużycie paliwa oka-

zało się niższe o 6 l/100 km 

niż w silniku z wtryskiem 

pośrednim. 

CORAZ POPULARNIEJSZY

W latach 30. ubiegłego stule-

cia silnik z zapłonem samo-

czynnym całkowicie wyparł 

w napędach przemysłowych 

nie tylko silnik parowy, lecz 

również benzynowy. Silniki 

Diesla stosowano do napędu 

statków, lokomotyw i samo-

chodów ciężarowych. Pró-

bowano też z samolotami, 

w  czym przodowała fi rma 

Junkers. Za jeden z najlep-

szych silników lotniczych 

uznano 6-cylindrowy silnik 

Jumo 205 typu bokser 

o  mocy startowej 880 KM. 

By zapewnić niezawodność 

działania, na każdy cylinder 

przypadały dwa wtryskiwa-

cze i dwie sekcje tłoczące 

pompy wtryskowej. Doła-

dowany turbosprężarką sil-

nik Jumo 205 służył do na-

pędu samolotów latających 

na dużych wysokościach 

– ok. 14 km (w 1939 r.). Silnik 

Jumo działał w systemie 

2-suwowym (!), który w tam-

tych czasach był równie po-

pularny, co 4-suwowy. Silni-

ki z zapłonem samoczyn-

nym pracujące w systemie 

2-suwowym, często dołado-

wane sprężarką mechanicz-

ną, produkowały także 

m.in. fi rmy Deutz, Alfa 

Romeo i General Motors. 

Coraz więcej producentów 

ciężarówek wprowadzało do 

produkcji pojazdy napędza-

ne silnikami Diesla. W 1936 r. 

szwedzka Scania-Vabis roz-

poczęła produkcję silników 

Diesla własnej konstrukcji, 

od 1946 r. silniki z zapłonem 

samoczynnym zaczęła sto-

sować fi rma Volvo. 

Po II wojnie światowej kon-

kurowały ze sobą dwa syste-

Ryszard POLIT
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my – wtrysk pośredni Merce-

desa i bezpośredni – MAN-a. 

W 1951 r. fi rma MAN wpro-

wadziła doładowanie turbo-

sprężarką w silnikach cięża-

rówek, wykorzystując spraw-

dzoną wcześniej technologię 

w silnikach służących do na-

pędu lokomotyw. Przełomo-

wym opracowaniem w  kon-

strukcji silników z bezpo-

średnim wtryskiem była ko-

mora spalania typu M wpro-

wadzona przez MAN-a 

w 1954 r. Komora ta, opraco-

wana przez Siegfrieda Meu-

rera, umożliwiła styczne do 

ścianek cylindra wtryskiwa-

nie paliwa, które parowało 

warstwowo i w stosunkowo 

niskich temperaturach. W ten 

sposób wydłużono proces 

spalania mieszanki paliwo-

wo-powietrznej w cylindrze, 

czego efektem była bardziej 

miękka i cichsza niż po-

przednio praca silnika. 

Co więcej, silnik ten mógł 

spalać różne rodzaje paliwa 

– od benzyny do oleju napę-

dowego. Właściwość ta zdo-

była szczególne uznanie 

w  wojsku (silniki czołgowe). 

Zalety wtrysku bezpośred-

niego stały się tak przekonu-

jące, że Mercedes-Benz 

w  1964 r. wycofał się z pro-

dukcji silników z wtryskiem 

pośrednim na korzyść bezpo-

średniego (OM 346 i OM 352). 

Nad producentami samo-

chodów zawisły nowe chmu-

ry – normy emisji spalin. 

Do 1994 r. powszechnie sto-

sowano mechaniczne, rzę-

dowe pompy wtryskowe. 

Spełnianie norm emisji 

Euro  II spowodowało wpro-

wadzenie pomp wtrysko-

wych sterowanych elektro-

nicznie. Przełomowym roz-

wiązaniem okazało się 

wprowadzenie w 1994 r. 

przez Volvo Trucks elektro-

nicznie sterowanych pom-

powtryskiwaczy (UIS) fi rmy 

Bosch. Wkrótce system ten za-

częły stosować również Iveco 

i Scania, która wkrótce opraco-

wała swoje konstrukcje. Nato-

miast Mercedes-Benz, Renault 

Trucks, DAF (PACCAR), MACK 

i Deutz wprowadziły rozwiąza-

nie UPS (pompa-przewód-

wtryskiwacz). 

Z perspektywy historycznej 

bardziej skuteczny okazał 

się bezpośredni wtrysk pali-

wa wzbogacony o elektro-

nicznie sterowane systemy 

zasilania – typu common 

rail, UIS lub UPS. 

Urządzenie do 
pomiaru geometrii kół 
samochodów osobowych i dostawczych, 
z możliwością pomiaru samochodów ciężarowych

INDEKS: 0986400A51A Truck

Made in Germany

�� Urządzenie komputerowe w 8-czujnikowej technologii CCD 

�� Komunikacja pomiędzy czujnikami a jednostką sterującą 
 odbywa się drogą radiową 

�� Zasięg pomiarowy czujników: +/- 24° 

�� Intuicyjne oprogramowanie w języku polskim: 
 – prowadzące operatora „krok po kroku” poprzez cały 
  proces pomiaru 
 – zawierające grafi czne podpowiedzi dla regulacji 
 – dopuszczające możliwość rozszerzenia bazy danych 
  przez ręczne wprowadzenie pojazdów 

�� Modułowa budowa urządzenia gwarantuje możliwość 
 dalszego rozbudowania 

�� Stabilna metalowa konstrukcja/obudowa 

�� Nowoczesny komputer z WINDOWS XP: 150 GB, 1 GB RAM, 
 2,2GHz Dual Core, DVD 

�� Backup/Recovery DVD – dla stworzenia po wykonaniu 
 instalacji kompletnej kopii zapasowej systemu na drugiej 
 partycji dysku i w razie konieczności w bardzo prosty i szybki 
 sposób pełnego przywrócenia wykonanej kopii instalacji. 

Więcej informacji: www.warsztat.intercars.com.pl

Zestaw rozszerzający do pomiaru 
geometrii w samochodach ciężarowych

TROCHĘ HISTORII
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TRUCK HELP DESK
W ramach szeroko pojętej współpracy Inter Cars SA oferuje swoim klientom pomoc techniczną przez IC KATALOG.

Skrócona instrukcja złożenia zapytania:

  Po wybraniu zakładki pojazdy, wybieramy: 

markę, model, wersję silnikową.
  Po przejściu do części asortymentowej 

klikamy prawym klawiszem myszy na 

indeksie i wybieramy „Wyślij zapytanie 

techniczne”. Pojawi się lista kategorii lub : 

„Wyślij zapytanie o produkt”.
  Po wyborze kategorii pojawi się formularz 

z danymi samochodu, który został wybrany. 
  Prosimy o wpisanie roku produkcji, nr. VIN 

i treści pytania.

Do wysłania pytania konieczne jest wpisanie 

adresu e-mail (który zostanie zapamiętany). 

Numer telefonu nie jest obowiązkowy, 

ale ułatwi kontakt.



Zachęcamy do odwiedzenia strony www.szkolenia.intercars.com.pl

Poprzez nią można zapisać się na szkolenie oraz zapoznać się z opisami szkoleń.

Harmonogram szkoleń technicznych Inter Cars Harmonogram szkoleń technicznych Inter Cars 
dla rynku ciężarowegodla rynku ciężarowego

Miesiąc Symbol  Nazwa Miejsce Data

Wrzesień 
P-2 EBS/ESP Lipnik

 od 19.09

    do 21.09.2012

 
SK-04 Zautomatyzowana skrzynia biegów Bydgoszcz

 od 18.09

    do 20.09.2012

 
P-1

 Podstawy pneumatycznych  
Biała Podlaska

 od 25.09

  układów hamulcowych  do 26.09.2012

 
P-1

 Podstawy pneumatycznych  
Konik Nowy k/Warszawy

 od 27.09

  układów hamulcowych  do 28.09.2012

Październik 
EDC4 Common Rail – diagnoza Białystok

 od 2.10

    do 5.10.2012

 O-1 Oscyloskop Pruszcz Gdański 08.10.2012

 
E-1

 Układy elektryczne  
Pruszcz Gdański

 od 9.10

  na bazie MAN klasy TG  do 12.10.2012

 O-1 Oscyloskop Bydgoszcz 15.10.2012

 
E-1

 Układy elektryczne  
Bydgoszcz

 od 16.10

  na bazie MAN klasy TG  do 19.10.2012

 
SK-04 Zautomatyzowana skrzynia biegów Zielona Góra

 od 23.10

    do 25.10.2012

 
S-1

 Silniki wysokoprężne  
Konik Nowy k/Warszawy

 od 29.10

  na bazie MAN – podstawy  do 30.10.2012

Listopad 
P-2 EBS/ESP Biała Podlaska

 od 06.11

    do 08.11.2012

 
P-1

 Podstawy pneumatycznych  
Białystok

 od 12.11

  układów hamulcowych  do 13.11.2012

 
P-2 EBS/ESP Białystok

 od 14.11

    do 16.11.2012

  Bezpłatna prezentacja szkoleń Tomaszów Mazowiecki 20.11.2012

 
P-2 EBS/ESP Tychy

 od 21.11

    do 23.11.2012

 
EDC4 Common Rail – diagnoza Śrem

 od 27.11

    do 30.11.2012

Grudzień 
SK-04 Zautomatyzowana skrzynia biegów Tomaszów Mazowiecki

 od 05.12

    do 07.12.2012

  Bezpłatna prezentacja szkoleń Kalisz 11.12.2012

  Bezpłatna prezentacja szkoleń Opole 18.12.2012


