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Informacje dot. bezpieczeństwa  
 
Oświadczenia i uwagi 
 
Adnotacje ostrzegawcze podane w niniejszej publikacji, oznaczone słowami OSTRZEŻENIE i  
UWAGA, zawierają informacje o potencjalnych zagrożeniach dla pracowników lub sprzętu. 
Zignorowanie podanych informacji może być przyczyną poważnych obrażeń oraz/lub uszkodzenia 
sprzętu. 
Adnotacje wyglądają następująco: 
 
Ostrzeżenie! Sygnalizuje sytuację, która może być niebezpieczna dla pracowników. Zawiera 

zalecenia, których przestrzeganie pozwala uniknąć zagrożenia. 
 
 
UWAGA zawiera dodatkowe informacje dla operatora 
  



 
 
 

 
 
Ostrzeżenia dot. eksploatacji  
 

 

 

Ostrzeżenie! 
 
Wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem ciecz może być przyczyną poważnych 
obrażeń lub śmierci. 
Systemy wspólnej szyny („common rail“) działają w warunkach bardzo 
wysokiego ciśnienia. Nie wolno używać stołu pomiarowego bez 
zabezpieczenia lub z otwartą osłoną. 
Pracę z systemem należy rozpoczynać przy niskim ciśnieniu i zwiększać je 
dopiero po wzrokowej kontroli szczelności. 
Dotyczy to w szczególności systemu właśnie zamontowanego lub systemu, 
w którym właśnie wymieniono komponent. 
Nie wolno otwierać osłony w trakcie pracy systemu. 
Przed otwarciem osłony należy odczekać, aż napęd stołu pomiarowego 
zatrzyma się, a ciśnienie szyny obniży się. 
Urządzenie testowe wytwarza strumieni lub strugi cieczy pod wysokim 
ciśnieniem, które w razie awarii mogą spowodować poważny uraz oka.  Na 
stanowisku do prób stosowany jest płyn kalibracyjny, który jest szkodliwy dla 
oczu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pracownicy nieupoważnieni do przebywania na stanowisku w trakcie prób 
narażeni są na wypadek. Osobom nieprzeszkolonym nie wolno przebywać w 
miejscu prób w trakcie pracy urządzenia. Urządzenie mogą obsługiwać tylko 
osoby wykwalifikowane. 
 

 

Części po badaniu mogą być gorące, dlatego należy używać rękawic. 

 
 

  



 
 
 

 

 

Dotknięcie niektórych części stanowiska do prób lub badanego urządzenia 
może być przyczyną oparzeń. Po okresie dłuższej pracy urządzenia nie wolno 
zbliżać rąk do płynu kalibracyjnego i wtryskiwacza lub przewodów wysokiego 
ciśnienia. 

 

Poślizgnięcie się na rozlanym oleju lub cieczy może być przyczyną poważnych 
obrażeń. Wszelkie rozlewy cieczy w miejscu prób należy niezwłocznie usuwać. 

 

Palenie w pobliżu urządzenia jest ściśle wzbronione. Na stanowisku do prób 
znajdują się potencjalnie palne opary – istnieje niewielkie 
prawdopodobieństwo ich zapalenia. 

 

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących obsługi serwisowej stołu 
pomiarowego. Tylko osoby o właściwych kompetencjach mogą zajmować się 
obsługą i serwisem urządzenia. Należy przeprowadzać regularne kontrole 
szczelności i bezpieczeństwa połączeń przewodów ciśnieniowych. 

 

Strużki rozpylonej cieczy, zwłaszcza z nieszczelnych rurek i uszczelnień 
przewodów pod wysokim ciśnieniem, mogą przebić skórę, powodując 
w konsekwencji śmiertelny uraz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WPROWADZENIE: 
 
Symulator DGIC to wielofunkcyjny przyrząd, który może służyć wielu celom. Zainstalowanie 
któregoś z wielu dostępnych urządzeń dodatkowych umożliwia wykonanie wielu różnych operacji 
roboczych. 
  



 
 
 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

Kontrola wtryskiwacza 4-kanałowy obwód napędu wtryskiwacza, odpowiedni 
prądu napędu wtryskiwaczy elektromagnetycznych  Bosch, 
Delphi i Denso oraz do wtryskiwaczy piezoelektrycznych 
Continental. 

 
Pomiary wtryskiwacza 4-kanałowy pomiar rezystancji elektromagnetycznej 

i impedancji cewki 
Jednokanałowy pomiar czasu reakcji. 
 

Wymagane zasilanie elektryczne 110/ 220 VAC 40‐ 60 Hz z bezpiecznikiem 3 A 
 
 
 
 

DEFINICJE TERMINÓW I SKRÓTÓW 
 
 

MCBR – 4 uniwersalny system EUI / EUP – CR, wszystkie marki 
eRLC  próba elektryczna cewki wtryskiwacza 
NOP ciśnienie otwarcia dyszy 
SPR próba wtrysku 
LKT próba wycieku wstecznego 
iVM pomiar pojemności wtryskiwacza 
RSP czas reakcji wtryskiwacza 
IRVL maksymalna wysokość pomiaru wewnętrznego zaworu kulowego 

wtryskiwacza 
CR  szyna wspólna  

FCV zawór regulacji przepływu  
I/P wlot 

O/P wylot  
PCV zawór regulacji ciśnienia  
VCV zawór regulacji objętości  
RS232 komunikacja szeregowa 

 
 

OPIS WSTĘPNY: 
 
Cechy sygnału napędu wtryskiwacza szyny wspólnej dla cewki zaworu 
elektromagnetycznego 
 

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 
 

Są to zawory z cewką elektromagnetyczną; ilustracja zawiera wykres sygnału napędu 
(pokazujący zmiany natężenia prądu w czasie „Prąd wciągnięcia“ (Ip) o wyższej wartości 
otwiera zawór, a następujący po nim niższy „prąd podtrzymania“ (Ih) utrzymuje stan 



 
 
 

otwarcia zaworu. Całkowita szerokość impulsu (T) stanowi kombinację faz wciągnięcia 
i podtrzymania. Ustalony jest maksymalny poziom prądu wciągnięcia jako 
zabezpieczenie elektromagnesu. 
Wtryskiwacze z zaworami elektromagnetycznymi są obecnie produkowane przez firmy 
Bosch, Delphi, i Denso. Każdy z tych producentów stosuje inne napięcie robocze i 
natężenie prądu. 
 
 

 
 

WPŁYW CIŚNIENIA I SZEROKOŚCI IMPULSU NA ZASILANIE 
 
 
 
 
 

 

ILUSTRACJA 3.2 SYGNAŁ NAPĘDU WTRYSKIWACZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

 
 
 
 
 
 
 
ZAWORY PIEZOELEKTRYCZNE 
 

W tym przypadku do wzbudzenia zaworu wykorzystuje się immanentne właściwości 
kryształów piezoelektrycznych. Dodatni impuls prądu (I) włącza zawór, a ujemny impuls 
wyłącza. Całkowita szerokość impulsu (T) to czas pomiędzy impulsami dodatnimi 
i ujemnymi. 

bar 

m
m

3
/s

u

w
 

μs 

Ih 

T 

Ip 



 
 
 

 

 
SYGNAŁ NAPĘDU WTRYSKIWACZA PIEZOELEKTRYCZNEGO 

 
 

Firma Siemens wprowadziła jako pierwsza wtryskiwacze piezoelektryczne. Główną zaletą 
zaworów piezoelektrycznych w porównaniu z elektromagnetycznymi jest znaczne krótszy 
czas reakcji. 
Wzorem najważniejszych światowych producentów wtryskiwaczy, również inni stosują 
obecnie wzbudzane kryształem piezoelektrycznym zawory do sterowania wtryskiwaczami 
szyny wspólnej. 

 
 
 
 

 OSTRZEŻENIE 
 
 
 
Obowiązkiem użytkownika jest utrzymywanie w doskonałym stanie i regularna konserwacja stołu 
pomiarowego używanego do pracy z symulatorem DGIC. 
W TRAKCIE WSZYSTKICH PRÓB DGIC NALEŻY STOSOWAĆ OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE. 
 
 
PŁYTA PRZEDNIA: 

   

T 

I 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 = „START“ – zielona 

strzałka; 

2 = „STOP“ – czerwony 

przycisk; 

3 = „HP“ – Wł./wył. ciśnienia 

wlotowego; 

4 = „F1“; 

5 = Przejście w prawo (Dx); 

 6 = „F2“; 

7 = Przejście w górę; 

8 = „F“ – przycisk 

wielofunkcyjny; 

9 = Przejście w dół; 

10 = „DB“ – baza danych; 

 11 = „Freccia a Sinistra (Sx); 

12 = „F3“; 

13 = ? 

14 = ? 

15 = ? 

 
 
 
 
 

 PŁYTA TYLNA 
 
 

 

1 = Wł./wył. zasilania; 

2 = Gniazdko wlotowe 220VAC. 

3 = Przewód wtryskiwaczy; 

4 = Przewód ciśnienia czujnika; 

5 = Przewód zaworu regulacji ciśnienia; 

6 = Wyjście 12VDC; 

7 = Gniazdko czujnika RSP: 

8 = Gniazdko czujnika zbliżeniowego 

(Cam-Box); 

 



 
 
 

 Gniazdko RS‐232: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ODPOWIETRZNIKI I WENTYLATOR CHŁODZĄCY: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 BIEGUNOWOŚĆ 
 

 Niektóre wtryskiwacze szyny wspólnej, zarówno elektromagnetyczne, jak i 
piezoelektryczne, mają określoną biegunowość. 

 We wtryskiwaczach szyny wspólnej firmy Bosch potencjał dodatni (+) musi być podłączony 
do wtyku 1 (PIN_1); 

 We wtryskiwaczu szyny wspólnej VDO ( Continental ) wtykiem dodatnim (+) jest PIN_2;  

1 = Gniazdko „RS-232“ umieszczone jest w 

prawym dolnym rogu symulatora DGIC. 

Służy do połączenia symulatora z komputerem 

w celu zainstalowania nowej wersji systemu 

operacyjnego. 

Aktualizacja oprogramowania może polegać na: 

a) Zainstalowaniu nowej podstawowej wersji 

oprogramowania. 

b) Dodaniu nowych języków używanych do 

pracy z symulatorem. 

 

UWAGA: 
 

SYMULATOR DGIC JEST WYPOSAŻONY W 

WENTYLATOR CHŁODZĄCY ORAZ SZCZELINY 

W OBUDOWIE, UMOŻLIWIAJĄCE 

WEWNĘTRZNY OBIEG POWIETRZA. 

NIE WOLNO PRZESŁANIAĆ SZCZELIN, ANI 

OTWORÓW WENTYLATORA. 

KONIECZNE JEST WYKONYWANIE 

OKRESOWYCH CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH, 

ABY USUNĄĆ PYŁ PRZEDOSTAJĄCY SIĘ DO 

SYMULATORA I ZANIECZYSZCZENIA 

GROMADZĄCE SIĘ NA GŁÓWNEJ PŁYTCE 

OBWODÓW DRUKOWANYCH. 



 
 
 

 Jeśli złącze przewodu ma specjalną fabryczną końcówkę (np. wtryskiwacz 
elektromagnetyczny Delphi), można je podłączyć tylko w jeden sposób, co zapobiega 
pomyłkom. 

 
 
 
 
 
 

 BAZA DANYCH „DB“: 
 

 Dostęp do bazy danych uzyskuje się za naciśnięciem przycisku „DB“. 

 Na wyświetlonym ekranie można wybrać: 

 ◦ „Markę“ producenta wtryskiwacza szyny wspólnej (np.  Bosch, Delphi itp.); 

 ◦ Typ – w przypadku wtryskiwaczy Bosch może to być ifCRI lub CRIN; 

 ◦ Model lub kod (np. 0445110xxx lub 0445120xxx); 
Po wybraniu opcji  ALL symulator wyświetla pełną listę wtryskiwaczy wspólnej szyny, 
uwzględnionych w bazie danych. 

 

 OSTRZEŻENIA: 
 

 ◦ Przy pracy z symulatorem – przed, w trakcie i po jego użyciu –  konieczne jest 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

 ◦ Nie wolno używać symulatora do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem; 

 ◦Przed rozpoczęciem pracy z symulatorem należy zapoznać się z optymalnymi bezpiecznymi 
sposobami stosowania urządzenia. W razie wątpliwości – skontaktować się z 
dystrybutorem urządzenia; 

 
 
 

 INNE: 
WŁĄCZENIE SYMULATORA: 
Przestawić przycisk On/Off z położenia  Off w położenie On. 
 

 STRONA GŁÓWNA (HOME) 
Po włączeniu symulatora wyświetla się strona główna. 
  



 
 
 

 

 
Ilustr. 1    Strona główna 
 
 
Na stronie głównej można sprawdzić wersję oprogramowania. 
Symbolem klucza oznaczono dostęp do ustawień symulatora (możliwość dostosowania 
standardowych ustawień symulatora do potrzeb użytkownika). 
 
Po naciśnięciu przycisku START (zielona strzałka) wyświetli się menu prób; 

 Za pomocą przycisków strzałek „w górę / w dół“  wybrać próbę, która ma być wykonana; 

 Dostęp do prób uzyskuje się za naciśnięciem przycisku START (zielona strzałka). 
 
 
 

 
 

Ilustr. 2 Strona wyboru próby 
 



 
 
 

MENU PRÓB (TEST): 
 
„ERLC“ Próba cewki elektrycznej 

Próba może służyć do sprawdzenia działania wtryskiwaczy, zarówno z użyciem 
stołu pomiarowego, jak i przyrządów warsztatowych. 

„NOP“ Ciśnienie otwarcia dyszy wtryskiwacza 
Tę próbę można wykonać w trybie automatycznym lub ręcznym, a także 
bezpośrednio na stole pomiarowym, otwierając kolejno dysze wypływu cieczy. 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 
 
W trakcie próby operator nie jest zabezpieczony przed 
rozpyloną cieczą z wtryskiwacza. Należy pamiętać, że układ 
wtryskiwacza w trakcie próby jest w stanie odpowiadającym 
rzeczywistym warunkom użytkowania, bez włożonych zaślepek 
wtrysku!!!! 

 
Struga cieczy z dyszy może być bardzo niebezpieczna w razie dostania się pod 
skórę!! 

 
 
NIE WOLNO DOTYKAĆ KOŃCÓWEK DYSZ!! 
 
 
Sprawozdanie z badania wzrokowego „SPR“ strumienia wtryskiwacza 
 
Próbę należy wykonać na stole pomiarowym, z zaślepkami nałożonymi na dysze i bezpiecznie 
zamocowanymi. 
Próba jest wykonywana przy czterech różnych ustawieniach parametrów. 
Do przemieszczania kursora pomiędzy czterema ustawieniami testowymi wtrysku służą strzałki:  
„R.“ (w prawo) ‐ „L.“ (w lewo). 
Aby zmienić parametry „STRK“ i „P“ w ramach każdej próby (SPR.1 ‐ SPR.2 ‐ SPR.3 ‐ SPR.4), należy 
nacisnąć przycisk „F“, a następnie klawiszami strzałek wybrać i dostosować odpowiednio 
parametry. 
Naciśnięcie klawisza „F“ kończy ustawianie parametrów. 
  



 
 
 

„LKT“  Próba szczelności 
 
 
Próbę należy wykonać na stole pomiarowym. Można ją wykonać na dwa sposoby: 

a)  Z miseczkami zbiorczymi wtrysku nałożonymi na dyszę wtrysku i mocno 
przytwierdzonymi: 

b)  Bez miseczek zbiorczych wtrysku nałożonych na dyszę wtrysku: 
 
 
 

a)  Z miseczkami zbiorczymi wtrysku nałożonymi na dyszę wtrysku i mocno 
przytwierdzonymi: 

 
W trakcie wykonywania tej próby należy sprawdzać, czy przewód lub odpowiednia lupa na stole 
pomiarowym są napełnione cieczą. Podczas próby wtryskiwacze nie są wzbudzone, zatem 
wewnątrz lupy nie powinna gromadzić się ciecz. 
Z kolei parametry przewodu powrotnego powinny być w przedziale tolerancji podanym w planie 
próby. 
 

b)  Bez miseczek zbiorczych wtrysku nałożonych na dyszę wtrysku: 
 
jeśli próba jest wykonywana bez zabezpieczenia w postaci nasadek wtrysku, należy bezwzględnie 
przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa dotyczących pracy operatora. 
 
Uwaga: 
Awaria jednego lub kilku wtryskiwaczy w trakcie próby może wystąpić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa operatora spowodowane nagłym wypływem strumienia cieczy z wtryskiwaczy. 
 
OSTRZEŻENIE 
 
NIE WOLNO DOTYKAĆ DYSZ, JEŚLI NA MISECZKACH WTRYSKIWACZY NIE MA NAŁOŻONYCH 
NASADEK ZABEZPIECZAJĄCYCH!!! 
 
iVM pomiar pojemności wtryskiwacza 
 
Próbę należy wykonać na stole pomiarowym, z miseczkami na przepływającą ciecz nałożonymi na 
końcówkę rozpylającą dysz i bezpiecznie zamocowanymi. 
Próba polega na wykonaniu prób przepływu przy czterech różnych ustawieniach ciśnienia. 
Do wyboru poszczególnych prób przepływu służą klawisze strzałek: „R.“ (w prawo) ‐ „L.“ 
(w lewo). 
 
Aby zmienić parametry „STRK“ i „P“ dla każdej z prób (VTP.1 ‐ VTP.2 ‐ VTP.3 ‐ VTP.4), należy 
nacisnąć klawisz „F“, a następnie klawiszami strzałek wybrać i odpowiednio dostosować 
parametry. 
  



 
 
 

Uwaga: 
Ciśnienie docelowe wymagane zgodnie z planem prób jest automatycznie korygowane przez 
symulator do momentu osiągnięcia wartości docelowej. 
Dopóki rzeczywisty poziom ciśnienia (mierzony przez czujnik ciśnienia) nie osiągnie wartości 
docelowej, symulator emituje krótkie dźwięki sygnalizujące nieprawidłowość. 
Sygnał ustaje, gdy ciśnienie rzeczywiste osiąga poziom wymagany zgodnie z tolerancjami planu 
prób. 
 
UWAGA: 

 Aby w systemie było ciśnienie, stół pomiarowy musi pracować, a pompa szyny 
wspólnej powinna zapewnić ciśnienie testowe oleju w szynie wtryskiwaczy. 

 Uwaga: 

 Jeśli stół pomiarowy nie działa, pompa szyny głównej nie pracuje – nie ma 
ciśnienia! 

 W trakcie próby IVM (zawór dozujący wlotu) należy sprawdzać, czy wartości 
natężenia przepływu (D) i przewodu powrotnego (R) mieszczą się w przedziale 
tolerancji, przewidzianym w planie prób. 

 
 
Próba czasu reakcji „RSP“ 

 
Próbę najlepiej wykonać na stole pomiarowym, ze specjalnymi nasadkami 
wyposażonymi w czujnik RSP (WYPOSAŻENIE DODATKOWE), umieszczonymi i 
bezpiecznie zamocowanymi na końcówce rozpylającej dyszy. 
 
Celem próby jest wykazanie pełnej dynamicznej sprawności wtryskiwacza jako całości. 
 
Przy działającym stole pomiarowym i pracującej prawidłowo pompie szyny wspólnej, 
symulator włącza cewkę wtryskiwacza, zapisuje czas uruchomienia i zlicza impulsy. 
 
Wtryskiwacz szyny wspólnej wykonuje wtrysk; symulator DGIC ponownie zlicza wtryski 
oraz czas opóźnienia od impulsu wyzwalającego. 
 
Ewentualna różnica między liczbą impulsów wyzwalających i brakujących wtrysków 
wskazuje na usterkę wtryskiwacza. 
 
Ewentualna różnica między czasem opóźnienia podanym w planie prób i rzeczywistym 
czasem opóźnienia uzyskanym w trakcie próby jest również objawem usterki 
wtryskiwacza. 
 
Uwaga: 
 
Próbę czasu reakcji należy uważać za jeden z najważniejszych testów niezwłocznie 
ujawniających usterki wtryskiwacza ze względu na możliwość analizy wtryskiwacza 
szyny wspólnej jako dynamicznej całości w trakcie w trakcie pracy urządzenia w 
czasie rzeczywistym!!!!!! 

  



 
 
 

◦ Uwaga: 
 

Zespół czujnika RSP stanowi wyposażenie dodatkowe; jeśli czujnika nie ma w wykazie 
zamówionych akcesoriów, próby RSP nie można przeprowadzić!!!!!!! 

 
 
 
„IRVL“ Elektryczna dynamiczna kontrola działania podnoszenia kulki zaworu cewki 
 
Ta próba NIE jest wykonywana na stole pomiarowym. Można ją przeprowadzić dwoma 
sposobami: 
 

1) Zawartość zestawu AAZ006-KIT: 
 

Podstawa komparatora z granitowymi blatami i cyfrowym przyrządem pomiarowym. 
(rozdzielczość = 0,001 mm). Istotne jest umieszczenie wtryskiwacza we właściwym 
położeniu. 
 

2) Zawartość AZ0352‐CR: 
 
Prasa obrotowa używana jest do pełnego demontażu i montażu wtryskiwaczy szyny 
wspólnej w trakcie procesu naprawy. W skład zestawu wchodzi cyfrowy przyrząd 
pomiarowy o mikronowej rozdzielczości (0,001 mm). Istotne jest umieszczenie 
wtryskiwacza we właściwym położeniu. 
 
Uwaga: w obu przypadkach, procedura badania IRLV jest taka sama. 
 
Różnica pomiędzy użyciem zestawu 1) AAZ006 i zestawu 2 ) AZ 0352_CR: 
 
1) Zestaw AAZ006 może być używany tylko do badania rdzenia kulki unoszącej 

wtryskiwacza w próbie dynamicznej. 
 
2)  Zestaw AZ 0352‐CR to kompletne, bardziej specjalistyczne narzędzie, umożliwiające 

realizację pełnego procesu badania i naprawy wtryskiwacza szyny wspólnej oraz 
wartości kontrolnej IRVL. 

 
Oba narzędzia: AAZ006‐KIT i AZ0352‐CR stanowią wyposażenie dodatkowe 
symulatora, zatem możliwość wykonania próby IRVL wiąże się ściśle z nabytą opcją. 

 
Próbę IRVL inicjuje wysłanie sygnału elektrycznego o określonej wartości do cewki wtryskiwacza, 
który ma spowodować uniesienie wewnętrznej kulki zaworu z gniazda i umożliwić pomiar 
z dokładnością rzędu  0,001 milimetrów całkowitego przesuwu kulki. 
 
Każdy impuls wysłany do cewki powoduje uniesienie z gniazda wewnętrznej kulki wtryskiwacza, 
ruch ten jest wykrywany przez tysięczny miernik cyfrowy i zapisywany w pamięci, aby umożliwić 
operatorowi celu porównanie z wartością uzyskaną w kolejnej próbie. 



 
 
 

Naciśnięcie klawisza „F“ powoduje wyświetlenie ekranu próby IRLV; operator może tu zmienić 
ustawienie sygnałów elektrycznych wymaganych do wykonania próby IRVL. 
Wartości ustawienia parametrów elektrycznych zmienia się za pomocą klawiszy strzałek; 
klawiszami tymi wybiera się parametry i wprowadza zmiany wartości. 
 
PROCEDURA 
 
 
 

1. Z menu głównego wybrać polecenie Start, aby rozpocząć próbę. 
2. Na ekranie symulatora pojawi się pytanie o wybór nowego kodu / nowej marki 

wtryskiwacza. 
3. Wybrać polecenie Start, aby kontynuować, lub Stop, aby przejść od razu do kolejnego 

kroku. 
 
 
 

 

 
Ilustr. 3 Wybór wtryskiwacza 
 
 
 
 
Jeśli wybrano polecenie START (zielony przycisk), symulator wyświetli ekran bazy danych (DB). 
 
Na tym ekranie można wybrać markę wtryskiwacza (Bosch – Delphi – Denso – Continental), typ 
wtryskiwacza (elektromagnetyczny lub piezoelektryczny) oraz kod badanego wtryskiwacza 
(zob. wcześniejszy opis działania przycisku „db“ (baza danych)). 
Jeśli wybrano polecenie Stop (czerwony przycisk), symulator przejdzie od razu do pierwszego 
ekranu wyboru próby (erlc). Uwaga: po wyborze na ekranie bazy danych (db) właściwego 
wtryskiwacza do próby symulator pokaże ekran poprzedzający próbę „erlc“. 
  



 
 
 

 

 
 
Ilustr. 4 Pełny wybór wtryskiwacza 
 

 Na tym ekranie wyświetlane jest pytanie o sprawdzenie połączenia szyny głównej, 
a następnie o usunięcie powietrza z przewodów hydraulicznych w celu stabilizacji 
temperatury oleju w czasie próby. 

 
 
 
 

 

 
Ilustr. 5 Opróżnienie przewodów i stabilizacja 
NACISNĄĆ PRZYCISK (START), ABY KONTYNUOWAĆ LUB PRZYCISK (STOP), ABY PRZEJŚĆ... 
JEŚLI WYBRANY ZOSTANIE PRZYCISK (START), SYMULATOR WYŚWIETLI EKRAN POMOCY. 
OPERATOR ZOSTANIE POPROSZONY O PODŁĄCZENIE PRZED PRÓBĄ PRZEWODÓW WYSOKIEGO CIŚNIENIA OD SZYNY 
DO OTWORU WLOTOWEGO BADANEGO WTRYSKIWACZA. 
SPRAWDZIĆ I PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ELEKTRYCZNY OD SYMULATORA DO ZŁĄCZA WTRYSKIWACZA. SPRAWDZIĆ, CZY 
BIEGUNOWOŚĆ JEST PRAWIDŁOWA (ZOB. PUNKT DOTYCZĄCY BIEGUNOWOŚCI). 
PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD KOŃCÓWKI ROZPYLAJĄCEJ DYSZY (D), PROWADZĄCY OD DYSZY DO LUPY STOŁU 
POMIAROWEGO. 

  



 
 
 

PODŁĄCZYĆ PRZEWODY POWROTNE Z WTRYSKIWACZA DO LUPY STOŁU POMIAROWEGO. 
 
GDY WSZYSTKO JEST PRZYGOTOWANE I SPRAWDZONE, MOŻNA NACISNĄĆ PRZYCISK (START) 
 
NA EKRANIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE: 
 
o NAZWA PRÓBY; 
o KOD WYBRANEGO WTRYSKIWACZA; 
o WARTOŚĆ SKUTECZNA WYRAŻONA W OMACH CEWKI BADANEGO WTRYSKIWACZA, WSKAZANA PRZEZ 

SYMULATOR, PLUS PRZEDZIAŁ TOLERANCJI USTALONY W PLANIE PRÓB; 
o WARTOŚĆ W MIKROHENRYCH (UH) BADANEJ CEWKI WTRYSKIWACZA PLUS PRZEDZIAŁ TOLERANCJI USTALONY 

W PLANIE PRÓB. 
 
o INSTRUKCJA OPERATORA (PRZEJŚĆ DO DALSZYCH ETAPÓW, NACISKAJĄC PRZYCISK START): 

 
o  
PO WYBRANIU PRZYCISKU (START), SYMULATOR WYŚWIETLI WARTOŚCI W OMACH I MIKROHENRYCH DLA 
BADANEGO WTRYSKIWACZA. 
 
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WARTOŚCI ELEKTRYCZNE CEWKI W ODNIESIENIU DO TOLERANCJI USTALONYCH W PLANIE 
PRÓB. 
 
ABY SPRAWDZIĆ WTRYSKIWACZE NUMER 2 – 3 – 4, NALEŻY NACISNĄĆ PRAWĄ STRZAŁKĘ – SYMULATOR SPRAWDZI 
WARTOŚCI DLA CEWEK ELEKTRYCZNYCH WSZYSTKICH BADANYCH WTRYSKIWACZY. 
 
PORÓWNAĆ WARTOŚCI EFEKTYWNE DLA WTRYSKIWACZA Z PRZEDZIAŁEM WYMAGANYM W PLANIE PRÓB. 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustr. 6 Wartość ERL dla cewki wybranego wtryskiwacza 
 

 Po zakończeniu wszystkich prób, wybrać przycisk (STOP), aby przejść z ekranu próby 
(e RLC) do ekranu (menu prób). 

  



 
 
 

1. „NOP“ 
 
 
 

 

 
Ilustr. 7 Strona wyboru próby 
 
Po wybraniu próby, która ma być wykonana, nacisnąć przycisk (START). 
 

Symulator wyświetli instrukcję (HELP): 
 
Tę próbę można przeprowadzić na dwa sposoby: 

1. Z czujnikiem RSP (wyposażenie dodatkowe), nałożonym na końcówkę rozpylającą 
dyszy wtryskiwacza. 

2. Bez nasadki nałożonej na dysze. 
 
Użycie czujnika piezoelektrycznego RSP bardzo ułatwia przeprowadzenie próby. Czujnik 
piezoelektryczny nałożony na końcówkę rozpylającą dyszy wykrywa wszelkie zmiany ciśnienia 
spowodowane działaniem końcówki rozpylającej dyszy, co pozwala oszacować bardzo 
precyzyjnie wartość NOP dla wszystkich badanych wtryskiwaczy, bez jakiegokolwiek zagrożenia 
dla operatora. 
 
Jeśli zestaw czujnika piezoelektrycznego RSP nie jest dostępny, wtryskiwacze będą działały bez 
nałożonych na końcówkę dyszy osłon miseczek. Operator powinien zarejestrować ciśnienie, przy 
którym wtryskiwacz zaczyna rozpylać ciecz. 
 
OSTRZEŻENIE 
 
W TRAKCIE PRÓBY POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO DOTYKAĆ KOŃCÓWKI DYSZY 
ROZPYLAJĄCEJ. WADLIWY WTRYSKIWACZ MOŻE W KAŻDEJ CHWILI I PRZY DOWOLNYM 
CIŚNIENIU ZACZĄĆ ROZPYLAĆ CIECZ!!!! 
 



 
 
 

W TYM STADIUM NIE WOLNO URUCHAMIAĆ WTRYSKIWACZA BEZ PLEKSIGLASOWEJ OSŁONY 
STOŁU POMIAROWEGO, UMIESZCZONEJ PRZED WTRYSKIWACZAMI!!!! 
 
 
Próba NOP 
 

Po przygotowaniu próby nacisnąć przycisk (START) 
 

Symulator poleci: 
Wyregulować ciśnienie szyny, zaczynając od poziomu zero bar do poziomu ciśnienia 
otwarcia NOP. 
Wartość tego ciśnienia powinna zasadniczo mieścić się w przedziale ustalonym w 
planie próby. 

 
 

 
 

Ilustr. 8 Regulacja ciśnienia na potrzeby próby NOP 
 
 

3. Powoli zwiększać wartość ciśnienia szyny, aby skontrolować NOP (ciśnienie otwarcia 
dyszy) badanych wtryskiwaczy. Aby uzyskać zmianę ciśnienia szyny przy stałej prędkości 
stołu pomiarowego, trzeba zmienić wartość prądu przyłożonego do zaworu DRV (zawór 
regulacji ciśnienia) na szynie. 

 
 Na początku próby symulator poda, że wartość prądu dopływającego do zaworu DRV 

wynosi 40%. Za pomocą klawiszy strzałek operator może zwiększyć lub zmniejszyć tę 
wartość, zwiększając lub zmniejszając odpowiednio ciśnienie szyny: 

 Strzałka w górę = wzrost ciśnienia; 

 Strzałka w dół = spadek ciśnienia; 

 Przycisk HP = Włącz. – wyłącz. DRV 
 
Zależnie od marki i typu badanego wtryskiwacza, wartość dla NOP mieści się 
zasadniczo w przedziale 80 > 250 bar 

4. Po uzyskaniu wartości NOP dla wszystkich wtryskiwaczy, nacisnąć przycisk (STOP). 
5. Nacisnąć ponownie przycisk (STOP), aby powrócić do (menu wyboru próby) 



 
 
 

Próba wtrysku SPR 
 

 

 
Ilustr. 9 Wybór próby wtrysku 
 
 
Nacisnąć ( START ) 
Informacje pomocnicze: 
 
 
 

Wtryskiwacze prawidłowo ulokowane wraz ze wszystkimi komponentami systemu 
szyny głównej, gotowe do rozpoczęcia próby. Jeśli wszystko przygotowane – nacisnąć 
(START) 
 
Próba wtrysku jest użyteczna z wielu względów: 

 Napełnia wszystkie przewody. 

 Sprawdza szczelność układu 

 Sprawdza prawidłowość działania wtryskiwacza przy różnych poziomach ciśnienia 

 Stabilizuje temperaturę komponentów systemu szyny wspólnej (40°C). 
 

Uwaga: 
Systemy szyny wspólnej należy obsługiwać z maksymalną uwagą, aby zapobiec 
możliwym obrażeniom. 
  



 
 
 

Po naciśnięciu przycisku (START), symulator wyświetla: 
o Wybraną próbę; 
o Kod wtryskiwacza; 
o Symbole czterech wykonywanych prób: 

 „SPR.1“ – „SPR.2“ – „SPR.3“ – „SPR.4“ 
o Do wyboru opcji próby służą klawisze strzałek „w prawo“ – „w lewo“. 

o Każda próba będzie przeprowadzona przy ustalonej wstępnie wartości dla (suwu) i 
(ciśnienia), zgodnie z wybranym planem prób. 

 
o Aby zmienić ustawienie (suwu) lub (ciśnienia), należy nacisnąć przycisk (F), wybrać 

za pomocą strzałek „w prawo“ – „w lewo“ wartość, która ma być zmieniona, a 
następnie zmienić ją strzałkami „w górę“ – „w dół“. 

 
o Aby wyłączyć tryb ręcznego ustawiania wartości, należy ponownie nacisnąć (F). 

Wyświetlone zostanie ponownie menu SPR.1 – SPR.2 – SPR.3 – SPR.4. 
o Można również zmienić ustalone wstępnie wartości dla (suwu) lub (ciśnienia) w 

trakcie wykonywania próby, np. SPR.1, wybierając przycisk (F). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ilustr. 10 Próba wtrysku przy różnych ciśnieniach szyny 
  



 
 
 

Rozpocząć próbę, wybierając przycisk (START) 
W trakcie tej fazy, wartość prądu dla DRV jest ustalona na poziomie 40% wartości maksymalnej. 
Szybkość obrotowa stołu pomiarowego powinna być regulowana przez operatora. 
Ciśnienie szyny jest funkcją ustawienia DRV, ale może być dowolnie korygowane przez operatora: 

 W tej próbie, wstępnie ustalona wartość dla zaworu DRV wynosi 40%. Operator może 
zmienić tę wartość za pomocą: 

• Strzałki w górę = „zwiększenie ciśnienia“ 
• Strzałki w dół = „zmniejszenie ciśnienia“; 
• HP = „Wył. – Wł. DRV“ 
• Po zakończeniu próby wybrać (STOP), aby wrócić do menu wyboru próby 

 
Próba „LKT“ 
 
 

 

 
Ilustr. 11 Wartość odczytu dla próby szczelności 
 
 
 

 Wybrać próbę (LEAK), 

 Wybrać (Start), 

 Wyświetlone zostaną informacje pomocnicze (HELP), zawierające stałe pytanie do 
operatora o sprawdzenie prawidłowości umieszczenia komponentu szyny wspólnej. 

 Sprawdzić czy przewody zasilania (D) i wycieku wstecznego (R) wtryskiwacza są 
podłączone do odpowiedniej lupy na stole pomiarowym. 
 
Uwaga: 

 Próba szczelności jest wykonywana do poziomu maksymalnego ciśnienia 
ustalonego dla badanego wtryskiwacza, w celu pomiaru wewnętrznego 
wycieku. 

 Wartość wycieku przekraczająca tolerancję podaną w planie próby będzie 
dowodem usterki wtryskiwacza; uruchomienie silnika będzie utrudnione lub w 



 
 
 

ogóle niemożliwe. 

 W trakcie tej próby żaden prąd nie dopływa do cewki wtryskiwacza, zatem z 
olej testowy wyciekający z dyszy wtryskiwacza nie powinien kapać. 

 Wartość wycieku wstecznego można oszacować na podstawie wskazania 
odnośnej lupy na stole pomiarowym, w odniesieniu do wartości z planu próby, 
widniejącej na symulatorze. 

 Tę próbę można przeprowadzić z nakładkami dysz nałożonymi na końcówki 
wtryskiwacza; w takim przypadku wszystkie przewody zasilania (D) lub 
przewody powrotne (R) muszą być przed odczytem wartości napełnione olejem 
testowym. 
 
Jeśli nakładki wtryskiwacza nie zostaną nałożone, olej testowy nie powinien 
kapać z dysz. 
 
 

OSTRZEŻENIE: 
 
W TRAKCIE PRÓBY NIE WOLNO DOTYKAĆ KOŃCÓWKI DYSZY WTRYSKIWACZA W CELU 
SPRAWDZENIA WYCIEKU. MOŻE TO BYĆ BARDZO NIEBEZPIECZNE W PRZYPADKU 
NAGŁEGO WYTRYSKU Z DYSZY. 
 
 

Jeśli wszystko gotowe do próby, wybrać (START) 
 
Na ekranie zostaną wyświetlone: 

 

 Nazwa wybranej próby (LEAK) 

 Kod dla uprzednio wybranego wtryskiwacza; 

 Przedział wartości dla wycieku wstecznego (R). 

 Upływ czasu od początku próby w sekundach 

 Rzeczywiste ciśnienie szyny wskazywane przez czujnik. 
 

Rozpocząć próbę, wciskając przycisk (START) 
 
 Symulator wykonuje 15-sekundowe odliczanie i zaleca operatorowi, aby 

opróżnił/odsączył lupę na stole pomiarowym, względnie wybrał przycisk (STOP), aby 
przejść do kolejnej fazy. 

o Odsączanie lupy trwa 15 sekund, po czym symulator przesyła prąd do zaworu DRV w celu 
zwiększenia ciśnienia szyny wspólnej do poziomu ustalonego w planie próby. 

o Jeśli w tej fazie wybrany zostanie przycisk (STOP), nie wystąpi zwłoka umożliwiająca 
napęd zaworu DRV przez symulator. 
 
 Pracując w trybie automatycznym, symulator wyświetla docelowe ciśnienie szyny, 

zgodne z planem prób dla badanego wtryskiwacza, natomiast w prawym dolnym rogu 
ekranu widoczna jest rzeczywista efektywna wartość ciśnienia szyny mierzona przez 
czujnik. 
 



 
 
 

 Dopóki efektywna wartość ciśnienia szyny nie zrówna się z wartością ciśnienia 
docelowego podaną w planie próby, symulator będzie wzbudzał zawór DRV, próbując 
uzyskać prawidłowe ciśnienie docelowe. 

 Prąd wzbudzenia zaworu będzie rósł do momentu osiągnięcia poziomu maksymalnego, 
po czym zatrzyma się. 

 Ciśnienie docelowe może nie zostać osiągnięte z wielu powodów: 
 

 Usterka pompy szyny wspólnej, uniemożliwiająca wytworzenie dostatecznego ciśnienia 
lub przepompowanie dostatecznej ilości oleju testowego do szyny. 

 Wycieki z przewodów wysokiego ciśnienia lub komponentów wysokociśnieniowych 
 Wyciek we wtryskiwaczu – albo z przewodu (D) lub wykraczający poza przedział 

tolerancji wyciek z otworu wycieku wstecznego (R) wtryskiwacza. 
 Inne. 

 
 Jeśli wszystko działa prawidłowo, należy nacisnąć przycisk (START), gdy ciśnienia: 

rzeczywiste i docelowe szyny będą podobne. 
 Rozpocznie się efektywna próba wycieku (LEAK) i 45-sekundowe odliczanie wsteczne. 
 Zaleca się dwukrotne wykonanie próby, aby upewnić się że przewody zbiorcze od 

wtryskiwacza do lupy stołu pomiarowego są wypełnione cieczą. 
 Na początku 45-sekundowego odliczania operator powinien ustawić lupę stołu 

pomiarowego – ręcznie lub za pośrednictwem specjalnego obwodu – w położeniu 
odczytu, aby olej testowy z przewodów (D) i (R) mógł wypełnić lupę. 

 Na zakończenie próby, operator powinien porównać uzyskane wartości wycieku oleju 
testowego z wartościami w planie prób. 

 Na zakończenie próby, jeśli była przeprowadzona w trybie automatycznym, symulator 
wyłączy prąd napędzający zawór DRV w oczekiwaniu na polecenia operatora. 

 

 Nacisnąć przycisk (STOP), aby powrócić do menu wyboru próby. 



 
 
 

2. Próba „iVM“ 
 
 
 
 

 

 
Ilustr. 12 Wybór próby IVM 
 
 
 
 
 

 Po wybraniu wykonywanej próby należy, jak zwykle, wcisnąć przycisk (START) 
 

 Wyświetlone zostaną informacje pomocnicze (HELP), zawierające stałe pytanie do 
operatora o sprawdzenie prawidłowości umieszczenia komponentu szyny wspólnej. 

 Sprawdzić czy przewody zasilania (D) i wycieku wstecznego (R) wtryskiwacza są 
podłączone do odpowiedniej lupy na stole pomiarowym. 

 Brak wycieków z komponentów szyny wspólnej 

 Przewody zostały przepłukane, a cały układ ma prawidłową temperaturę, ustaloną w 
planie prób. 
 
Głównym celem próby iVM jest ocena prawidłowości działania w zakresie wartości zasilania (D) i 
wycieku wstecznego (R) lub powrotnych badanego wtryskiwacza przy różnych ustawieniach 
roboczych podanych w planie prób, a następnie porównanie odczytów uzyskanych z różnych prób, 
przy różnych ustawieniach, w całym przedziale pracy wtryskiwacza, z tolerancjami wartości 
podanymi w planie prób. 



 
 
 

o Po przygotowaniu próby nacisnąć przycisk (START) 
o Symulator uruchomi system w celu ustalenia prawidłowej temperatury oleju 

testowego i przepłukania przewodów. 
 
W kolejnym kroku, po zakończeniu ustawiania parametrów, symulator wyświetla ekran próby 
iVM: Ekran zawiera: 
Nazwę wykonywanej próby (i VM) 
Wybrany uprzednio kod wtryskiwacza 
Symbole czterech prób iVM 
VTP. 1 - VTP .2 - VTP . 3 - VTP. 4 
 
Klawiszami strzałek „w lewo“ – „w prawo“ wybrać opcje prób 
 
Dla każdej próby VTP wyświetlane są ustalone wstępnie wartości suwu stołu pomiarowego 
i ciśnienia docelowego szyny, zgodnie z planem prób. 
Aby zmienić ustawione wartości suwu i ciśnienia, należy nacisnąć przycisk (F), wybrać klawiszami 
strzałek „w lewo“ – „w prawo“ wartość, która ma być zmieniona, a następnie zmienić wartość 
klawiszami strzałek „w górę“ – „w dół“.  
 
Nacisnąć ponownie przycisk (F), aby wyjść z trybu ustawiania parametrów i wrócić do ekranu 
wyboru próby VTP.1 – VTP.2 – VTP.3 – VTP.4. 
 
Uwaga: 
W trakcie przeprowadzania próby, np. VTP – 1, nie jest możliwa zmiana ustawień parametrów 
suwu i ciśnienia. 
 
Symulator wyświetla: 
 
Czas przeprowadzanej próby 
Rzeczywistą wartość ciśnienia w barach (w prawym dolnym rogu) 
Polecenie (Nacisnąć Start, aby rozpocząć próbę) 
 
Po wybraniu przycisku (START) rozpoczyna się 15-sekundowe odliczanie wsteczne, w trakcie 
którego operator powinien odsączyć lupę stołu pomiarowego lub nacisnąć przycisk (STOP), aby 
przejść do kolejnej próby. 
 
Jeśli wybrano przycisk (STOP), symulator natychmiast wzbudza zawór DRV, aby uzyskać ciśnienie 
docelowe ustalone w planie prób. 
Gdy tylko to efektywne, rzeczywiste ciśnienie – wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu – 
zostanie osiągnięte, należy nacisnąć przycisk (START), aby rozpocząć próbę. 
 
Ważne! 
 
Jakość wyników działania symulatora zależy od stołu pomiarowego. Może to być stół dowolnego 
typu, niemniej należy upewnić się, że spełnia wymagania dotyczące badań wtryskiwaczy szyny 
wspólnej: 
 



 
 
 

Dostateczna moc umożliwiająca napęd pompy szyny wspólnej przy stałej prędkości obrotowej 
Dobrze działający układ chłodzenia oleju testowego, pozwalający utrzymać ustaloną, 
ustabilizowaną wartość temperatury oleju przez cały okres próby. 
 
Bardzo dokładna lupa lub układ czasomierza elektronicznego, zapewniające najbardziej 
precyzyjne odczyty wartości parametrów oleju w przewodach zasilania i wycieku wstecznego 
wtryskiwacza. 
Czystość, prawidłowa obsługa serwisowa w regularnych odstępach czasu 
Inne 
 
Przypomnienie: 
Obowiązkiem operatora jest ustawienie prędkości obrotowej stołu pomiarowego, względnie 
optymalna obsługa – ręczna lub elektroniczna – układu lupy wtryskiwacza, aby umożliwić 
symulatorowi przeprowadzenie w jak najlepszy sposób próby systemu wtryskiwacza szyny 
wspólnej. 
 
 
 

Po wybraniu przycisku (START) rozpoczyna się próba ( VTP‐ 1). 
 Wyświetlacz symulatora pokazuje: 

 
o Nazwę próby (iVM) 
o Kod uprzednio wybranego wtryskiwacza 
o Wartości planu prób dla zasilania (D) i powrotu (R) lub wycieku wstecznego 

wtryskiwacza 
o Nazwę bieżącej próby, np. (iVTP – 1) 
o Wartość ustawienia parametrów dla (SUWU), (czasu impulsu w mikrosekundach), 

(ciśnienia w barach) 
o Czas odliczania wstecznego dla wykonania próby 
o Rzeczywiste efektywne ciśnienie szyny 

 
 Odliczanie wsteczne rozpoczyna się na 15 sekund przed efektywną próbą; 

zwłoka jest potrzebna na napełnienie przewodów przed pomiarem. 
 

 Po zakończeniu odliczania (zero), układ pomiarowy stołu powinien być 
obsługiwany ręcznie, przez operatora, lub elektronicznie, za pomocą dowolnych 
środków, w celu zbierania oleju testowego i wycieku wstecznego z 
wtryskiwaczy przez cały okres próby, zgodnie z ustaleniami planu próby. . 

 Po zakończeniu próby (np. VTP‐1), symulator samoczynnie przechodzi w stan 
pogotowia, oczekując na kolejne polecenie operatora. 

 W tym czasie symulator wyświetla zalecenie sprawdzenia wartości uzyskanych 
w próbie (VTP‐ 1) Na ekranie migają wartości odniesienia ustalone w planie 
próby 
 

 Należy zanotować wartość uzyskaną dla przewodów zasilania i powrotnych 
wtryskiwaczy Porównać wartości efektywne z wartościami „migającymi“, 
pochodzącymi z planu próby. 



 
 
 

 
 Powtórzyć sekwencję próby i VM w celu uzyskania wyniku dla zasilania i 

wycieku wstecznego dla wtryskiwaczy w próbach „VTP.2“ – „VTP.3“ – „VTP.4“. 
 Po zakończeniu wszystkich prób, nacisnąć przycisk (STOP), aby powrócić do 

menu wyboru próby. 

 

 
Ilustr. 13 Ekran próby i VM 
  



 
 
 

Próba „RSP“ 
 
 
 

UWAGA: Tę próbę można wykonać, mając dostęp do zestawu czujnika RSP 
 
 
 

 

 
Ilustr. 14 Ekran próby RSP 
 
 
 

 Po wybraniu próby (RSP), nacisnąć przycisk (START). 
 

 Symulator wyświetli – jak w podobnych przypadkach – informacje pomocnicze (Help). 

 Ekran zawiera te same informacje, co zwykle, przy czym tym razem dołączone jest 
polecenie umieszczenia zestawu czujnika RSP na końcówce dyszy wtryskiwacza oraz 
podłączenia przewodów (D) i – powrotnych – (R) do odpowiedniej lupy na stole 
pomiarowym. 

Uwaga: Złącze przewodu czujnika RSP powinno być podłączone do odpowiedniego portu na 
tylnej płycie symulatora. 
 

o Po przygotowaniu próby nacisnąć przycisk (START) 
 
Na ekranie symulatora widoczne są: 
Nazwa wybranej próby 
Kod uprzednio wybranego wtryskiwacza 
Ustawienia parametrów niezbędnych do rozpoczęcia próby: 
 

 STRK, P, TRIG i SLOPE; 



 
 
 

 

 

 
Ilustr. 15 Ekran próby RSP 
 
 
 
 
 
 

Uwaga. 
Głównym celem próby jest analiza całego wtryskiwacza jako zespołu w trakcie wielu 
cykli roboczych. 
 
Symulator wysyła do cewki wtryskiwacza impuls elektryczny o określonych 
parametrach, przy ustalonym ciśnieniu szyny. Dysza wtryskiwacza wykona wtrysk, 
czujnik SRP zainstalowany na końcówce dyszy zarejestruje ewentualną zmianę 
ciśnienia w czujniku przewodu, spowodowaną wtryskiem, porówna liczbę impulsów 
wysłanych do cewki wtryskiwacza z liczbą wtrysków dyszy zarejestrowanych przez 
czujnik RSP 
 
Symulator wyświetla: 
 
 Liczbę impulsów przesłanych do cewki wtryskiwacza 
 Liczbę wtrysków z końcówki dyszy, zarejestrowanych przez czujnik RSP 
 Ewentualną różnicę w liczbach impulsów na cewce i wtrysków 
 Czas zwłoki między wzbudzeniem cewki i wtryskiem dyszy wtryskiwacza 
 Średni czas zwłoki dla liczby kontrolowanych zdarzeń 
 Parametry robocze dla tej próby są ustalone wstępnie przez symulator, ale mogą 

być zmienione dowolnie przez operatora. 
 Aby zmienić parametry, należy nacisnąć (F), a następnie wybrać klawiszami 

strzałek „w prawo“ – „w lewo“ – „w górę“ – i „w dół“. 
 Wartości: MIN., MAKS. i ŚREDNIĄ; 

 
 Rozpocząć próbę, wybierając przycisk (START) 



 
 
 

 
 Symulator stabilizuje ciśnienie szyny zgodnie z planem próby lub wartością ręcznie 

wprowadzoną przez operatora, wysyła impuls do wtryskiwacza, a następnie 
rozpoczyna rejestrowanie funkcji parametrów. 

 
 W trakcie trwania próby wyświetlacz pokazuje: 

o „<START> = RESET“ 
 

 Tę samą procedurę należy powtórzyć w przypadku wszystkich badanych wtryskiwaczy. 

 Na zakończenie nacisnąć dwukrotnie przycisk (STOP), aby wrócić do menu wyboru próby. 
 
3. Próba „IRVL“ 
 
 
 

UWAGA: 
 
Funkcjonalność próby IRVL należy sprawdzić przed innymi próbami wtryskiwacza, na stole 
warsztatowym, z użyciem zestawu narzędzi P/N AAZ006 (podstawowe narzędzie do cyfrowego 
pomiaru z dokładnością do części tysięcznych i akcesoriów, rozdzielczość 0,001 milimetrów) lub 
lepszego, dostosowując kompletny zestaw badawczy wtryskiwacza szyny wspólnej P/N AZ 0352‐ 
CR, który umożliwi pełny demontaż, montaż i przegląd wtryskiwaczy większości lub wszystkich 
marek. 
 

 

 
Ilustr. 16 Ekran wyboru próby IRVL 
 
 
 



 
 
 

 
 

 Umieścić badany wtryskiwacz na zestawie P/N AZ 0352 – CR. Należy zwrócić uwagę na 
liniowe ułożenie wskazówki urządzenia pomiarowego wewnątrz cewki wtryskiwacza. 

 Podłączyć przewód złącza do próby IRVL do gniazdka czujnika IRVL symulatora. 

 Wybrać próbę IRVL z menu wyboru prób w podobny sposób, co poprzednio. 
Uwaga: 
Głównym celem tej próby jest porównanie kulki zaworu wewnętrznego otwierającego 
(maksymalne podniesienie kulki zaworu wewnętrznego wtryskiwacza) dla określonego 
wtryskiwacza szyny wspólnej z wartością fabryczną dla fabrycznie nowego wtryskiwacza tego 
samego typu. 
Wartość ta (maksymalne podniesienie kulki zaworu wewnętrznego) jest reprezentatywna dla 
sprawności komponentów wewnętrznych wszystkich wtryskiwaczy. Łatwo ją zmierzyć bez 
demontowania badanego wtryskiwacza, stosując nasz pełny zestaw do przeglądów P/N AZ 0352 
– CR. 
 

 Nacisnąć ( START ) 

 Postępować zgodnie z informacjami pomocniczymi, wyświetlanymi przez symulator 

 Po przygotowaniu próby nacisnąć przycisk (START) 
 
 
 
Symulator wyświetla: 

o Nazwę wybranej próby (IRVL) 
o Uprzednio wybrany kod wtryskiwacza 
o Ustalone wstępnie parametry dla wykonania próby IRVL 

 

 Sygnał IRVL  (np. 1000) w milisekundach; 

 IHOLD: (Np.: 10,0) A; 
 Ustalone wstępnie parametry można łatwo zmienić, naciskając klawisz (F) i posługując 

się klawiszami strzałek „w górę“ – „w dół“. 
Po zmianie parametrów należy ponownie nacisnąć (F) i  
(START), aby rozpocząć próbę IRVL. 
 
Uwaga: 
Przy każdym naciśnięciu przycisku (START) symulator wysyła do cewki wtryskiwacza 
sygnał elektryczny o ustalonej wartości, jeśli chodzi o czas w milisekundach i natężenie 
(A). Sygnał ten powoduje wytworzenie się siły pola magnetycznego wewnątrz 
wtryskiwacza, która unosi kulkę zaworu wewnętrznego z gniazda do maksymalnego 
poziomu. 
W tym momencie operator powinien zanotować maksymalny poziom podniesienia kulki, 
zarejestrowany przez wskazówkę cyfrowego urządzenia pomiarowego (przedział 0,001 
milimetra) umieszczonego uprzednio wewnątrz wtryskiwacza poprzez otwór wycieku 
wstecznego. 
 
Uwaga: 
Tę próbę można łatwo wykonać i wielokrotnie powtórzyć w celu pomiaru powtarzalności 



 
 
 

wyników. 
 
Należy zwrócić uwagę, czy badany wtryskiwacz jest dobrze zamocowany w oprawie, 
a wskazówka cyfrowego urządzenia pomiarowego swobodnie porusza się wewnątrz cewki 
wtryskiwacza. 
Należy pamiętać o zarejestrowaniu punktu początkowego (zerowego) cyfrowego 
przyrządu pomiarowego przez rozpoczęciem próby IRLV. 
 
Aby zakończyć próbę IRLV i powrócić do strony głównej, należy dwukrotnie nacisnąć 
przycisk (STOP). 

  
 
Odłączyć zasilanie symulatora, ustawiając przełącznik On – Off w położeniu Off. 
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