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1.1 . Pompy wtryskowe
11 . l.l)pompa \\lryskowa - pl l ll1pa w\'sokiego ciśnie
ni:1 .1:1\\ kuj;!ca i Ilnl'7ąea pali\Vl) \\ okr,'~ILlllym nHlll1,' nl iL' P(ll k/;l~ (lkrL' ~lllncgo Clasu ,
111(1 inj\.'(li,'" pump
!' \\ll1pc' d 'inj(L'li<l1l
!, i l1~pri I"PlI 111 IX'
1',1I1.11 1B1l 1>1i1 łlJ.COC Bhl ) ł.U!'O ,ilaB:leIlIHI
(2 .1.2) pompa wtr)"KU\\a Iwmplelna - pompa \\'tr ys;"\) \\ a \\ \p(l\a ill n;1 \1 1I.'\po ly wspólpracuj'Iee. lakic jak:
rl'),' ld :l l(lr pr.;dk,)ś ci ohnltowc,j. p o mp ę zasilaj~GI.
~ prli,'g l(l . puc\!awiacl \\'lry\kll. kt óryc h skład ustal a
pr"dllc\.'1ll \\ lalóności od pl'lcznac zl' nia pompy .
injl'dio n pump ass\.'mhly
l' nsl.'mhk dl' pompc d'injcclion
Linsprilzplll11pC Ko mpkll
TOI LlllBłlhli,i łlacoc B KOl\'ll1JleKTe
(1.1.3) pompa wtryskowa do obcego

napędu

-

pompa

II l r~\k(l\\," ni,' l:twiaaj'łca mechanizmu wprawiaj'ICt'go
1\ '

rllL'lI \.' len1l.' nl IlIh clementy tloc/:I':"c .
liniI injc\.,ti(l!1 pump
ptl III P\.' d 'i njL'di o ll sal1s Cl1lraJnCmcnt
Eins prillpumpc !"lir Fremdantrieh
H111.'1IłBllhlli lIacoe 6eJ C06CTRclllłoro KyJla 'lKOBOro
Ha:la
(2 . 1.-') pomIJa wtryskowa
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(2.1.5) pompa wtryskowa rzędowa - pompa wtryskowa, w klóre.j sekcjc tłoczące są rozmieszczone w rz<;dzie
z którYl.'h każ.da zasila określony cylinder silnika,
in-Iim' inicl'lion pump
pompe d'injection "en ligne"
Reiheneinspritzpumpe
pH)lHbIH TOI1HI1BHblH lIacoc BblCOKoro ilaB.:leIlH>ł
(2.1.6) pompa wtryskowa rozdzielaczowa - pompa
wtryskowa. której jeden luh kilka elementów tlnl'zqcyc h
zasila poprzez jeden lub więcej rozdziel aczy. wg kokjnoś<.:i wtrysku. wszys tkic cyl indry silnika,
distriblllOr injcction pump
pompe (/'injection distributricc
Vel'le ilel'pumpe
pacnpe;lCJ1I1TeJlbHblil TOrtJlI1BHblii Il acoc BbIC,)KOrO
,ila BJlC 111·1H
(2.1. 7) pompa wtryskowa nabudowana
pompa
wtryskowa do obcego napędu ZliSIW" rcgulac yjną nad
k o łnierzcm

mocującym.

semi-submerged injeetion pump
pompc d'in,iec tion semi-encastr':e

(2.1.8) pompa wtryskowa wgłębiana - pompa \\"lryskowa do obcego nap<;du z listwą regulacyjną pod koł
nierzem mocuj<lcym.
slIbmergt'd pump
pompe d'injeetion cncastn~e

(2.1.9) pompa wtryskowa jednosekcyjna - pompa
wtryskowa maj~ca tylko jedną sckcj<; tloczącą ,

l w łasnym napędem

- pom w wakk krzywkow y lub
który wprawia w ruch clemenl

\\~'P0sa ż() na

pic'r ~\.' il' li kunI Ktl\\).

\lIh l'km,' nl\ IlpC/ :!C:l',

(2.1.10) pompa wtryskowa wielosekcyjna pompa
wtryskowa maj'Ica więcej niż jedml sekcję tł~1l'zącą.

C; 11l1 - ~h~lft

injl'dip!1 pump
Jl"lll)lC d'in!l'cllPIl a\'c,' arhrc :'1 CIIllCS
I III"pl'il/Plll11pl.' mil Ligc!1ant ric h
rtlll :lIlHlllolii lIacoe c eo6cTBcIIHblM l\yJla'lKOBblM

lIą
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(2.1.11) pompa wtryskowa z mocowaniem kołyskowym
pompa wtryskowa przystosowana do mocowania na
kołyskowym wsporniku silnika, umożliwiającym obrót
pompy o pewien kąt osi wału napędzającego.
cradle mounted injection pump
pompe d'injection a fixation "berceau"

-

(2.1.12) pompa wtryskowa z mocowaniem płaskim pompa wtryskowa przystosowana do mocowania na
płaskim wsporniku silnika.
base mounted injection pump
pompe d'injection a rixation "rail"

Einspritzpumpenelement
nJlymKepHall napa
(2.1.19) zawór tłoczący - samoczynny zawór UJ1li~' 
szczany przy wylocie sekcji tłoczącej; może spełniać dodatkowe funkcje i odciążenia, i korekcji.
fuel pump delivery valve
soupape de refoulement
Driickventil
HarHeTaTeJlbHblH KJlanaH
(2.1.20) zawór tłoczący odciążający - zawór powodujący określony spadek ciśnienia paliwa w przewodzic
wtryskowym z chwilą ustania tłoczenia .
delivery valve with relief piston
Drtickventil mit Entlastung

(2.1.13) pompa wtryskowa z mocowaniem kołnierzo
wym - pompa wtryskowa wyposażona w kołnierz słu
żący do zamocowania jej na silniku .
/lange mounted inject ion pump
pompe d'injection ił fixation .,bride'·

(2.1.14) pompa wtryskowa prawostronna - pompa
wtryskowa kompletna przys tosowana do zamocowania
po prawej stronie si lnika . patrząc od przeciwległej strony końca wału. z którego jest przekazywany zasadniczy
moment obrotowy.
right-hand mounted injection pump
pompe montee fi droite

(2.1.15) pompa wtryskowa lewostronna pompa
wtryskowa kompletna przystosowana do zamocowania
po lewej stronie silnika. patrząc od strony końca wału,
z którego jest przekazywany. zasadniczy moment obrotowy .
left-hand mounted injection pump
pompe montee ,ł gauche

(2.1.16) pompa wtryskowa widlasta - pompa wtryskowa , w której sekcje tłoczące są . rozmieszczone w
dwóch rzędach w układzie " V".

(2.1.21) iawór tłoczący z korekcją dawki modelowanie charakterystyki
pompy wtryskowej.

umożliwiający

zawór
dawki

soupape de refoulement "fuyards"

(2.1.22) króciec wylotowy - część, która służy do zamocowania sekcji tłoczącej w pompie wtryskowej i przyłączenia przewodu wtryskowego .
• delivery valve holder
raccord de refoulement

(2.1.23) tuleja regulacyjna - część służąca do obracania tłoka w celu zmiany dawki paliwa.
plunger control sleeve
manchon de reglage du piston
Kolbenregu lierbuchse
nOBopoTHall BTyJlKa nJlyH~epa
(2.1.24) zabierak tłoka - część tłoka przenosn!l"a
ruch obrotowy z tulei regulacyjnej na tłok.
plunger control arm
doigt de piston
Kolbenfahne
1l0BOAOK nJlyH~epa
(2.1.25) wieniec zębaty - element pośredni zmieniający ruch posuwisty listwy regulacyjnej na ruch obrotowy tłoka w celu zmiany dawki paliwa.
control sleeve
pignon de piston
Regelzahnsegment
3y6'1aTblH BeHe~ 1l0BOpOTHOH BTyJlKH nJJyH~epa

(2.1.17) sekcja tłocząca - zespół pompy wtryskowej
(2.1.26) listwa regulacyjna - część powodująca jedz częsci umożliwiających tłoczenie paliwa . .
noczesny
i jednakowy ruch części układu sterującego
plunger and barrel assembly
dawką
paliwa
we wszystkich sekcjach pompy wtryskoensemble piston-cylindre
weJ.
control rack (control rod)
HacocHall CeK~JfH TOnJlHBIIOrO Hacoca
cremaillere
Regelstange
(2.1.18) element tłoczący - zespół pompy wtryskopeHKa TOnJlHBHOrO Hacoca
wej złożony z tłok a i cylindra , które tłoczy paliwo pod
ciśnieniem do wtryskiwaczy .
(2.1.27) popychacz - element pośredn icz-ący między
pumping element
tłokiem a krzywką przy zmianie ruchu obrotowego wał
element de pompage
ka krzywkowego na' ruch posuwisty tłoka.

składający się
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plunger tappet
fi galet
Stosse l
TonKaTenb nnyH~epa

pouss~ir

(2.1.28) wał krzywkowy wał z odpowiednimi
-krzywkami, za pomocą których ruch obrotowy napędu
pompy zostaje zmieniony na ruch posuwi sty popychaczy i może służyć również do napędu innych zespołów
układu paliwowego zblokowanych z pompą wtryskową.
cam-shaft
arbre fi cames
Nockenwelle
Kyna'łKOBbIH Ban
(2.1.29) korpus pompy wtryskowej - obudowa, w
której umieszczo no wszystkie części stanowiące podstawę do połąc zen ia zespołów tworząc ych pompę wtryskową kompletną.

injection pump hOll si ng
carter de la pompc d'injection
Einspritzpumpen - Gehause
Kopnyc TonnHBHoro Hacoca
(2.1.30) komora zasilająca pompy wtryskowej - komora w korpusie pompy wtryskowej, przez którą jest
doprowadzone paliwo do sekcji tłoczących .
injection pump gallery
cham bre d'aspiration d'une pompe d'injection

(2.1.31) śruba regulacyjna dawki nominalnej - śruba
do ustalania listwy regulacyjnej (pośrednio) w
położeniu dawki nominalnej.
fuli load stop
butee de debit "pleine charge"
Nennfordermengebegrenzer
służąca

(2.1.32) korektor dawki - dodatkowe urządzenie słu
do automatycznego dostosowania charakterystyki
dawki pompy wtryskowej do potrzeb silnika.
torque control
correcteur de debit
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(2.1.35) przewód wtryskowy (przewód wysokiego ciś
nienia) - przewód łączący pompę wtryskową z wtryskiwaczem.
fuel injection pipe
tuya u de refoulement
Einspritzleitung
TonmiBonpoBo.a BblCOKoro )J,aBneHIUI
(2.1.36) głowica hydrauliczna - w rozdzielaczowej
pompi e wtryskowej zespó ł s pełniający funkcję dawkowania, tłocze n ia i rozdzielania dawek paliwa.
hydra ulic hcad assembly
tete hydrauliquI:'

(2.1.37) zawór dawkujący -- zawór w rozdzielaczowej
pompie wtryskowej dawkujący ilość paliwa w funkcji
prędko ści obrotowej.
meterin g val ve
sou pape de dosage
Dosierventi l
(2.1.38) zawór regulacji ciśnienia - zawór w rozdzielaczowej pompie wtryskowej utrzymujący żądany spadek ciś nienia .
soupape regulatrice

(2.1.39) rozdzielacz - zespół kierujący paliwo do poszczególnych cylindrów si lnik a.
distributor
distributeur
Verteiler
pacnpe)J,eJIHTenb
(2.1.40) otwór zasilający. - otwór w ścia nie cylindra
elementu tłoczącego łączący jego wnętrze z kanałem zasilającym rzędowej pompy wtryskowej.

żące

(2.1.33) ogranicznik dymienia - dodatkowe urządze
nie stosowane w doładowanych silnikach wysokopręż
nych ograniczające wielkość dawki podawanej do silnika w funkcji ciśnienia doładowania w ,zakresie niskich
prędkości obrotowych .

(2.1.41) otwór przelewowy - otwór w ścianie cylindra elementu tłoczącego łączący komorę sprężania z kanałem zasilającym pompy rzędowej ; wraz z krawędzią
skośną na tłoku tworzy zespół dawkujący paliwo.
spili port
orifice de decharge (a u comande)

2.2. Pompy
limiteur de fumee

(2.1.34) wzbogaczacz (urządzenie rozruchowe) - urzą
dzenie zwiększające dawkę pompy wtryskowej do wartości potrzebnej przy rozruchu zimnego silnika.
excess fuel de vice
dispositif de surcharge

zasilające

(2.2.1) pompa zasilająca - pompa ni skociś nieniowa
pod ająca paliwo ze zbiornika do pompy wtryskowej.
supply or feed pump
pompe d'alimentation de combustible
Kraftstofforderpumpe
TonnHBono)J,Ka'łHBaIOUJ,HH Hacoc
(2.2.2) pompa ręczna - pompa służąca do wypełnia
nia paliwem układu zasi lania przy niepracującym silniku .

BN-79/1300-0 I
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dzie
kich

ha nd priming de vice
pompe fi main
Handpumpe
Hacoc py~HOH npoKa4KH Tonn Hsa

(2.2.3) pompa przetłaczająca - pompa sł u żąca do
utrzymaniu podwyższonego ci śnie nia paliwa w ro zdzielaczowej pompie w t ry~I\Owej.
transfer pump
pompe de tra nsl"er

2.3. Regulatory prędkości obrotowej
(2.3.1) regulator prędkości obrotowej -

urządzenie ,

które a ut omatycznie utrzymuje zada ny zakres prędkoś
ci o brotowej siln ik a przy zmianie ob<.:i~lżen i a.
R ozróżn i a się regulatory prc;dkości ohrotowej bezpoś redn i ego dz i a ł ania wg 2.3.2 i pośre dn iego dz i a łani a wg

zm ienności wartości siły odśrodkowej
prędkościach

przy wyso-

obrotowych.

prędkości obrotowej pośredniego
- regul ato ry prę dkości obrotowej za wi e rające
hydra uliczne układy wspomagania ze s przęże ni em
zwrotnym, s terujące wielkością dawki.
Podzia ł regulatorów po ś redni ego działania wg poz.
a) -;- e).

(2.3.3) regulatory

działania

(a) mechaniczny regulator prędkości obrotowej - regulator z odśrod k owy m na dajnikiem prędkości obrotowej oraz układem wspomagającym.
mec hanica l governor
n:gulareur mćc a n iq ue

2.:U.
speed governor
regulatcur
Drehzahlregkr
perynHTop CKOPOCTH
pn;dkości obrotowej bezpośredniego
- regulatory pn;dko ści obro to wej, w których
urzc)dze nia medwniczne bezpośrednio sterują wielkoś
cią dawki .
Po d z iał regulatorów bezpośredniego działania wg
poz. a) -;- d).
(a) odśrodkowy regulator pr~dko ści obrotowej - regulator prc;dkości obrotowej działaj'lc y na zasadzie zm ienności wartoki sily od ś rodkowej w funkcji pn;dkości
obroll)\\'l'j.
eentrii'lI gal gove rnor
re~wlateur ce nt ri l"lI ge
Fliehkraftrcglcr
UeliTpo6e)f(liblH perynslTo p CKOPOCTH

(2.3.2) regulatory

działania

(b) pneumatyczny podci śnieniowy regulator prędkości
obrotowej - regulator prędkości obrotowej działający
na zasad zie podciśnienia w ystę pującego w przewod7ie
ssącym 'si ln ika.
vacuu m o r suc t ion governor
regulateur
deprcssion

a

(c) pneumatyczny nadciśnieniowy regulator prędkości
obrotowej - regulator prę dk ości ob ro towej działający
pod wpływem s pr ężonego powietrza wy t worzonego
przez specjal ne przewidziane do tego celu urządzenie
napędzanc .. ilnikiem.
air gOVt' rnor
regulateu r ,\ a ir

(d) pneumatyczno-mechaniczny regulat or prędkości
obrotowej - regulator prędkości obro low\:j dziitlaj.łcy
na zasadzie z mienności podci ś ni enia w ru r/t: ssąccj w
w zak rl'sic niskićh prędkości obrotowyc h oraz na zasa-

(b) hydrauliczny regulator prędkości obrotowej - regula tor prędkości obrotowej działający na zasadzie
z mi enności ciśn i enia cieczy w funk cji prędko ści jej tło
c7e ni a przez pompę.
hydraulic gov~ rn or
regula teur hydraulique
hydraulischer Oreh za hlregler
rH.u,paSnI14eCKUH perymlTop CKOpOCTJo\
(c) regulator mocy - precyzyjny regulator prędkości
obrotowej stosowany w silnikac h napędzających ag regaty prądotwórcze.
.
load sensing gove rnor
regulateur a detection de charge

(d) wielozakresowy regulator prędkości obrotowej regulator p ręd ko śc i obrotowej zapewniający automatyczne utrzymanie dowolnie wybranej prędkości w ramach pełnego zak resu prędko ści obrotowej silnika.
variable-speed governor
regu lateur "to ule vitesse"
Verstellregłer

Seepe)f(HMHblH perymlTop cKopocnł
(e) dwuzakresowy regulator prędkości obrotowej - regulator prędkości za pewni ający automatyczne utrz yma nie prędkości obrotowej biegu jałowego silnika i maksymalnej prędkośc i obrotowej ,
maximum-minimum governor
regulat eur "mi ni-maxi"
Leerlauf und Endd re hzahl regll'r
,D,s yxpe)f(HMHblH perymrrop CKOpOCTH

(2.3.4) części regulatora prędkości obrotowej - wg
pO? a) -;- i)
(3) głowica . regulatora - zespó ł odśrodkowego regu lalor~ prędkości obrotowej wyposażony w be zwład niki
przetwa rzające syg nał prędkości obrotowej na liniowe
p rzesu nięci e tulei regul a tora.
governOl: Ilyweight
tetl' regulateur

BN-79/1300-01

Fliehgewicht
rpy3 perynHTopa CKOpOCTH
(b) tuleja regulatora lub czop łożyskowy - część regulatora odśrodkowego przenosząca ruch bezwładników
na dźwignię wewnętrzną regulatora.
governor g~ide bush
manchon baladeur
Reglerhiilse
My$Ta perynHTopa CKOpOCTH
(c) dźwignia wewnętrma regulatora - część, za której
pośrednictwem ruch tulei regulatora (czopa łożyskowe
go) jest przenoszony na listwę regulacyjną pompy wtryskowej.
internal control lever
levier de commande interieur
innerer Regulierhebel
pLl'łar fnaBHblH perynuopa
(d) dźwignia sterująca (diwignia zewnętrzna regulatora) - część służąca do sterowania przez obsługę układu
paliwowego silnika.
control lever
levier de commande
Regulierhebel
pbląar Hapy)l(HLlH perynuopa
(e) tłumik drgań głowicy regulatora - układ sprężys
ty zapobiegający przenoszeniu się drgań wału krzywkowego na głowicę regulatora.
governor damping device
Reglerdampfer
xaTapaKT perynHTopa CKOpOCTH
(f) tłumik drgań listwy regulacyjnej - układ
ty tłumiący drgania listwy regulacyjnej.

sprężys
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2.4. Wtryskiwacze
(2.4.1) wtryskiwacz kompletny - zespół służący do
wtryskiwania paliwa tłoczonego przez pompęwtrysko
wą do komory spalania silnika.
nozzle and holder assembly
injecteur et porte-injecteur assemb)(!s
Einspritzventil
$opcyHKa
(2.4.2) wtryskiwacz jarzmowy - wtryskiwacz mocowany na silniku za pomocą jarzma.

(2.4.3) wtryskiwacz kołnierzowy - wtryskiwacz z kołnierzem do mocowania na silniku.
nozzle holder with attachment flange
porte-injecteur avec bride de fixation
Diisenhalter mit festen Befestigungsflansch
$opcyHKa $naHQeBaH
(2.4.4) wtryskiwacz gwintowy - wtryskiwacz mocowany na silniku za pomocą połączenia gwintowego.
nozzle holder with thread
porte-injecteur avec raccordement filete
Diisenhalter mit Einschraubgewinde
$opcyHKa pe3'b6oBaH
(2.4.5) wtryskiwacz śrubowy - wtryskiwacz mocowany na silniku za pomocą śruby dociskowej.
nozzle holder with retaining screw
porte-injecteur avec vis de fixation
Diisenhalter mit Uberwurfschraube
$opcyHKa c Ha)l(HMHOH raHKoH
(2.4.6) wtryskiwacz otwarty -

wtryskiwacz bez zes-

połu zamykającego.

(diwignia stop) - część słu
żąca do przesunięcia przez obsługę listwy regulacyjnej
w położenie wyłączające pracę pompy wtryskowej w celu odcięcia dopływu paliwa do silnika .
stop lever levier de stop
Abstellhebel
(g)

dźwignia odcinająca

(h) komora podciśnieniowa - część przestrzeni pneumatycznego regulatora prędkości obrotowej , której ciś
nienie jest zależne od ciśnienia panującego w rurze ssą
cej silnika.
pneumatic governor vacuum chamber
\"

Vakuumkammer des reglers
BaKyyMMHaH KaMepa
(i) komora atmosferyczna - część przestrzeni pneumatycznego regulatora prędkości obrotowej , w której
panuje ciśnienie atmosferyczne.

open nozzle
injecteur ouvert

(2.4.7) wtryskiwacz

zamknięty

połem zamykającym wypływ

- wtryskiwacz z zespaliwa.

closed nozzle
injecteur ferme

(2.4.8) wtryskiwacz grzybkowy - wtryskiwacz zamykany automatycznie zawierający zawór, który otwiera
się w kierunku przepływu paliwa.
poppet nozzle
1njecteur poupee

(2.4.9) wtryskiwacz różnicowy - wtryskiwacz zamykany automatycznie zawierający igłę , która otwiera s i ę
w kierunku przeciwnym do przepływu paliwa.
differentiel nozzle
injecteur differentiel
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zespół wtryskiwacza
rozpylacz w silniku i zapewniający doprowadzenie pa liwa.
nozzle holder assembly
porte-injecteur
Di.isenha lter
Kopnyc ą>OpCyH KH
(2.4.11) rozpylacz - zespół wtryskiwacza rozpylają
cy i kształtujący strumień wtryskiwanego do silnika paliwa .
nozzle
injecteur
Einspritzdi.ise
paCnblJlHTeJlb
(2.4.12) rozpylacz czopikowy - rozpylacz zamknięty,
którego igła zamykająca jest zakończona czopikiem
wchodzącym w otwór wypływowy i którego zadaniem
jest modelowanie strugi rozpylonego paliwa .
pintle nozzle
injecteur li teton
Zapfendlise
lllTHą>TOBOH paCnblJlHTeJlb ą>OpCyH KH

(2.4.10) obsada rozpylacza -

mocujący

(2.4.13) rozpylacz otworowy - rozpylacz zamknięty
z igłą o zakończen iu płaskim lub sto żkowy m nie mają
cym wpływu na k ształt rozpylonej strugi paliwa i korpusem mającym jeden lub kilka otworów, przez które
paliwo jest rozpylone.
hole type nozzle
injecteur a trou
Lochdlise
6e3111HIą> TO BOH paCnblJlHTeJlb ą>OpCyHKH
(2.4.14) czopik - zakończenie igły rozpylacza czopikowego , którego zarys wpływa na charakterystykę i
kształt strugi paliwa .
needle projection
teton
Spritzzapfen
(2.4.15) rozpylacz czopikowy dławiący - odmiana
rozpylacza czopikowego. w którym regulację przekroju
wydatku paliwa w funkcji wzniosu igły. uzyskano przez
specja ln y zarys czopi ka i otworu wypływowego.
throttling pintle nozzle
injecteur a teton e t et ranglement

(2.4.16) rozpylacz Pintaux - rozpylacz czopikowy
z dodatkowym skoś n ym o tworem w gnieździe umożli
wiającym uzyskanie wtrysku dawki wstępnej (przedwtrysku).
pre-spray pintle nozzle (pintaux nozzle)
injecteur fi preinjeclion (injecteur pintaux)

igła rozpylacza ruchoma część rozpylacz.1
powierzchniami : prowad zącą oraz stożkcfwą współ
pra\:lIjąq z gn iazdem w korpusie rozpylacza .
valve needk
aigllille

.

Diisennadel
HrJla paCnbIJlHTeJlbR

(2.4.18) korpus rozpylacza -

część

rozpylacza zawie-

rająca powierzchnię prowadzącą igły, gniazdo i otwory
rozpylające.

nozzle body
corps d'injecteur
Di.isenkorper
Kopnyc paCnblJlHTeJlbR

(2.4.19) komora ci~nieniowa
rozszerzenie kanału
paliwowego w korpusie rozpylacza przy gnieździe zamykającym.

pressure cham ber
cham bre de pression
Driickkammer

(2.4.20) nosek rozpylacza - końcowa cżęść korpusu
rozpylacza otworowego (stożkowa lub kulista) zawierająca otwory rozpylające.
nozzle tip
nez d'injecteur

(2.4.21) nakrętka rozpylacza - część obsady rozpylacza mocująca rozpylacz z korpusem obsady.
nozzle retaining nut
ecrou de fixation de l'injecteur
Diisenspannmutter
rauKa paCnblJlHTeJlblł
(2.4.22)

drążek

wtryskiwacza
na igłę .

częsc

wtryskiwacza

przenosząca siłę sprężyny

spindle
tige-poussoir
Diickbolzen
TOJlbKaTeJlb HrJl bJ (lllTaHra

ą>OpCyHKH)

(2.4.23) płaszczyzna oporowa - płaszczyzna, na której wtryskiwacz opiera się w głowicy silnika.
seating face
face d'appui (sur la culasse)

(2.4.24) otwór rozpylający - otwór w rozpylaczu,
przez który następuje wtrysk paliwa do komory spalania.
injection hole
trou de pulverisation

(2.4.25) studzienka - odcinek kanału paliwowego w
rozpylaczu wielootworowym między gniazdem 'zamy!'ającym a otworami rozpylającymi.
sac hole
sac

(2.4.17)
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2.5. Filtry paliwa
(2.5.1) filtr paliwa -

urządzenie oddzielające

liwa i zatrzymujące zanieczyszczenia.

od pa-
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crepine
Filter mit Siebeiusatz

TonnHBHhl~ ~HnbTp

(2.5.2) filtr paliwa jednokomorowy - filtr paliwa mający tylko jedną komorę, w której następuje oczyszczenie paliwa li zatrzymanie zanieczyszczeń.

(2.5.11) osadnik - filtr działający na zasadzie
cy mas właściwych paliwa i zanieczyszczeń.

różni 

sedimenteur
Abscheider
OTCTO~HHK

(2.5.3) filtr paliwa wielokomorowy - filtr paliwa mający kilka komór, w których następuje oczyszczenie paliwa i zatrzymywanie zanieczysżczeń.

(2.5.4) filtr paliwa szeregowy (wielostopniowy) - tiltr
paliwa wielokomorowy o szeregowym układzie komór.
multi-stage filter
Mehrstufenfilter
MHorocTyneHb'łaTbl~ nocneAoBaTenbHbl~ TonnHBHbl~
~HnbTp

(2.5.12) separator wody - urządzenie służące do zatrzymywania wody zawieszonej w paliwie .
separateur eau
Wasserabscheider
(2.5.13) wkład filtrujący - wymienny podzespół filtru paliwa mający przepuszczalną przegrodę, która
oczyszcza przenikające przez nią paliwo.
filter element
cartouche filtre
Filterereinaatz
~HnbTpylOW:H" :meMeHT
(2.5.14) wkład filtrujący powierzchniowy - wkład filw którym zanieczyszczenia są zatrzymywane na
powierzchni materiału filtrującego.
filter element surface
cartouche fillre surface

trujący,

(2.5.5) filtr paliwa równoległy - filtr paliwa wielokomorowy o równoległym układzie komór.
combined fuel filter ~
Kombinationsfilter
napannenbHbl~ ~HnbTp

(2.5.6) filtr paliwa zgrubny - filtr paliwa pierwszego
stopnia oczyszczania układu filtrującego.
coarse filter
prefiltre
Grobfilter
TonnHBHbl~ ~HnbTp rpy60li O'łHCTKH
I (2.5.7) filtr paliwa dokładny filtr paliwa używany
do ostatecznego zabezpieczenia układu wtryskowego.
fine fuel filter
'fil ter fin
Feinfilter

(2.5.15) wkład filtrujący pojemnościowy - wkład filw którym zanieczyszczenia są zatrzymywane

trujący,

wewnątrz materiału filtrującego.

filter element, capacitive
cartouche filtre capacite

(2.5.16) wkład filtrujący puszkowy - wkład w metalowej obudowie, która stanowi element zewnętr.znej
konstrukcji filtru.

TonnHBHbl~ ~HnbTp TOHKO~ O'łHCTKH

(2.5.8) filtr paliwa przełączalny - filtr paliwa wiew zawór umożliwiający wyłą
czenie z układu zasilania jednej z komór w czasie pracy
silnika.
lokanałowy wyposażony

(2.5.17) wkład filtrujący gwiazdowy - wkład, w którym cienka przegroda oczyszczająca ma postać pofałdo
wanego wzdłużnie walca, w przekroju poprzecznym
przypominającym gwiażdę .

Umschalt-filtr
(2.5.9) filtr paliwa puszkowy - filtr paliwa przystosowany do wkładów filtracyjnych typu puszkowego.

~HnbTpylOW:H~

3neMeHT JBeJA006paJHOrO THna
- wkład skła
dający się ze stosu sączków filtrujących na przemian
r.ozdzielanych dopływowymi oraz odpływowymi prze(2.5.18)

wkład filtrujący przekładkowy

kładkami odległościowymi.

Boxfilter
6eJKOpnycHo~ ~HJ1bTp

(2.5.10) filtr paliwa siatkowy mentem filt rującym.

filtr z siatkowym ele~HnbTpYIOW:H"

3neMeHT Ha60pHoro THna

.
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(2.5.19) wkład filtrując y spiralny - wk ł ad wykonany
z dwóch równoleglych taśm mat~riału lil tracyjnego zwiniętych spira lnie na przemian złączonyc h krawędziami.

wkład filtrując y współosiowy wkład sk!az szeregu cylindrów / materialu fi ltracyjnego
umieszczonYl:h wspólos iowo jeden w drugim i polączo
nych na przemian kraw<;dziami .

(2.5.20)

dający się

2.6. Przestawiacze wtrysku
(2.6.1) przestawiacz wtrysku - urząd zenie zm i e niające kąt początku wtrysku pal iwa .
tim ing device
variateur d'avance
Spritzver~tdler

My<pTa

onepC>KCHłHI

BopblcKa

(2.6.2) nastawny przestawiacz wtrysku - przestawiacz
wtrysku sterowany ręcznie przez obs lu gę siln ika.
hand-operatcd injection timing de vice
Handsprit zvers teller
py'l Ha Sl My<pTa o ne pc)I(c mUl

(2.6.3) automatyczny przestawiacz wtrysku - przestawiacz z mieniając y au toma tyczni e kąt początku
wtrysku w zależności od prędkości obro towej i/ lub
obciążenia siln ika .
au tomat ic timing device
automat iq ue variatcur d'avance
Automatischer ' Spritz"ersteller
aBTOMa TH'lCCKHH McxaHW3M onepC>KeHHSI BnpblCKa
(2.6.4) odśrodkowy przestawi acz wtrysku - automatyczny przestawiacz wtrys k u działający na zasadzie
zmie nno ści wartości sil y o dśrodkowej w funkcji pręd
kości obrotowej .
cen trifllga l timing device
centrifuge variateur d'avance
Fliehkraft - Spritzversteller
MexaHH3M onepe>Ke HHSI BnpblcKa ueHTpo6e)KHOrO THna
(2.6.5) hydrauliczny przestawiacz wtrysku - au tomatyczny przesta wiacz wtrysk u d7iałający na zasad zie
zmienności ciś nienia cieczy w funkcji prędkości jej tloczen ia przez pomp<;.
hydraulic tim in g device
hydraulique variateur d'avance
h yd raulischer Spri tzversteller
MexaHH3M onCpe>KellHSI BllpblcKa rHLl pa BJlH'leCKOrO
nllla
2.7. Sprzęgło pompy wtryskowej - s p rzęgł o pompy
wtryskowej z urząd ze niem do pr zestawiania kątowego
wa łu krzywkowego w stosunku do napędu pompy.
cou pl ing

accollplement
K upplung
MycpTa
2.8. Pompo-wtryskiwacz - zespół mający cechy kon strukcyjne pompy wtryskowej jednosekcyjnej z obcym
napędem oraz wtryskiwacza zblo kowanego w jedn ym
ko rp usie .
pump and inject ion unit
ensemble injecteur-pompe

2.9. Układ wtryskowy ze sterowaniem elektronicznym
- uk ład elektroniczny, w którego s kład wch09zi pompa wysokiego ciśn i e n ia, regulator ciśnienia, wtrysk iwacze sterowane oraz układ cle kt ronicz~y obejmujący :
czujniki, kalkulator i człony wykonawcze .
2.10 Terminy ogólne
(2.10.1) kierunek obrotów

napędu pompy wtryskowej
kierunek obrotów walu napędowego pompy, patrząc od strony połączenia go 7 si lnikiem: kierunek pra wy zgodn y z ruchem wskazówek zegara, kierunek lewy
- prz~c iwn y do ruchu wskazówek zegara.
pump rotational direction
sens de rotation

-

kolejność tłoczenia kolejność, w jakiej jes t
paliwo przez poszczególne se kcje rzędowej
pompy wtryskowej , przy czy m numerację ' sekcji rozpoczyna się od stron y napędu.
pumping order
ordre d'injection

(2.10.2)

tłoczone

(2.10.3) dawkowanie paliwa

skośną krawędzią sterują

cą

i otworem - sposó b dawkowania paliwa za pomo cą
s kośnej krawędzi znajdującej s i ę na powi erzchni cy lindrycznej tłoka i współpracującej z odpowiednim otworem w ścianie cy lind ra .
port and he lix metering
d osage par rampe et trou

(2.10.4) dawkowanie paliwa plerscleniem - sposób
dawkowania paliwa za pomocą ruc homej tulei umieszczonej su wIiwie na tłok u elementu tło czącego, sterują
cym o twarciem lub zamk n ięc iem otworu zal'ilają c ego.
sleeve metering
dosage par ba que

. (2.10.5) dawkowanie paliwa podczas suwu ssania
sposób sterowa n ia ilośc i ą p a liwa tłoczonego przez pom pę wtryskową polegający na dawkowaniu paliwa zasysa nego do elementu tłoczącego .
inlet metcring
dosage a ł'aspiration
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(2.10.6) skok tłoka - całkowite przemieszczenie tło
ka między górnym martwym położeniem (GMP) i dolnym martwym położeniem (DMP).
plunger st roke
course du piston

(2.10.12) geometryczny skok 'czynny - przemieszczenie tłoka pompy wtryskowej między końcem skoku odciążenia i końcem tłoczenia .
useful geometrie ~troke
cours geometrique utile

(2.10.7) skok wstępny - część skoku tłoka mierzona
od dolnego martwego położenia (DMP) tłoka do poło
żenia geometrycznego początku tłoczenia paliwa (GPT).
plunger lift to port c Iosing
plgeage au precourse

(2.10.13) korekcja dawki - sposób modelowania charaketrystyki zewnętrznej pompy wtryskowej w celu otrzymania odpowiednich charakterystyk pracy silnika .
Korekcja dodatnia jest równa wzrostowi dawki przy
obniżaniu prędkości obrotowej; korekcja ujemna jest
równa zmn iejszeniu dawki przy obniżaniu prędkości
obrotowej .

(2.10.8) geometryczny początek tłoczenia - pozycja
pompy, przy której dla danego rozwiąia n ia konstrukcyjnego spełnione są geometryczne
warunki konieczne do rozpoczęcia tłoczenia paliwa, w
przypadku pompy rzędowej będzie to położenie odpowiadające momentowi 7.amknięcia prześwitu otworu zas i lającego przez górną krawędź tłoka; w przypadku
pompy rozdzielaczowej będzie to położenie odpowiadające momentowi odsłaniania prześwitu kanału rozdzielacza.
geometrie beginning of fuel metering
seuil gometrique de debit
wału napędowego

(2.10.9) geometryczny koniec tłoczenia - pozycja wapompy, przy której dla danego rozwią
zania konstrukcyjnego spełnione są geometryczne warunki konieczne do zakończenia tłoczeniem paliwa: w
przypadku pompy rzędowej będzie to położenie odpowiadające momentowi rozpoczęcia odstawiania prześ
witu otworu przelewowego przez skośną krawędź tło
ka; w przypadku pompy rozdzielaczowej będzie to położenie odpowiadające momentowi zamknięcia prześwi
tu kanału rozdzielacza.
geometrie end of fuel delivery
seuil geomćtrique du fin de debit

łu napędowego

(2.10.10) geometryczny skok tłoczenia - przemieszczenie tłoka pompy wtryskowej między geometrycznym
p oczątkiem tłoczenia i geometrycznym końcem tłocze
nia . Jest złożony z geometrycznego skoku odc i ążenia
geometrycznego skok u czynnego .
geometrie delivery stroke
course de refoulement geome trique

(2.10.14) regulacja pompy wtryskowej - ustawienie
parametrów pompy wtryskowej na stanowi sku probierczym w zależności od wymagań techIllcznych.
.
injection pump calibration
reglage de la pompe d'injection

(2.10.15) dawka rozruchowa - wielkość dawki poda wanej przez pompę w zakresie niskich prędkości obrotowych niezbędnej do rozruchu zimnego silnika.
starting fucl deliwry
debit de surchargc an demarrage
Mehrmenge 'beim Anlassen
(2.1 0.16) dawka przy pełnym obciążeniu
dawki podawanej przez pompę przy pełnym

kość

wie lobcią

że ni u .

fuli lond fuel delivery
debit "pleine charge"
Vollast - Fordermenge

(2.10.17) dawka częściowa - dawka paliwa o wielcharakterystykom dawek pompy
wtryskowej przy częściowym obciążeniu silnika.
part load delivery
debit partiel
Tei ll ast Fordermenge
kości odpowiadającej

(2.10.18) wyrównanie dawek paliwa - na stanowisku
probierczym wielkości dawek tłoczonych przez poszczególne sekcje pompy. zgodnie z założoną tolerancją rozbieżności dawkowania.
balancing
equi lib rage du (des) debit (s)

(2.10.11) geometryczny skok odciążenia - przemieszczenie tłoka pompy wtryskowej odpowiadające geome(2.10.19) ustawienie pompy wtryskowej - odpowiedtrycznej objętości odciążenia (część geometryczna sko- .
nie
ustawienie cykli pracy pompy wtryskowej względem
ku t ł oczenia) .
cykli
pracy siln ika. przez pokrycie się znaku identyfikageometrie discharge stroke
cYJnego
na pompie z odpowiadającym mu znakiem na
course geometrique de decharge
silniku.
injection timing
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injcctio n tilll ing
ca lage de la po mpl: d ' inj l:c ti o ll

krawędź

(2.10.20)

s terująca

k rawę d ź s k ośna n,t
po mpy wtrys ko wej s łu żąca
daw ki pal iwa na cy kl p racy siln i-

(2.10.28) cIsmenie otwarcia wtryskiwacża - wa rt ość
statycznego. p rzy który m podnosi s ię igła ro zpylacza.
nozzle o pen in g p ress u re
tarage

c i ś n ien i a

twor zącej tł o k a. r zę d o wej

d o zmia n y w i el k ośc i
ka .
helix (serolI )
ram pe
Steuerka nte

(2.10.21) kierunek krawędzi sterującej - jes t kierun kie m nac i ęcia skoś n ej krawę d zi na t wo r zącej tł oka, pa t r ząc od st ro ny jego na pc;du: roz r óżnia s i ę p rawy i lewy
kie rune k krawę d zi s t e rującej .
helix ha nd
se ns de la ra mpc

(2.10.22) skok krawędzi sterującej - osiowe wyprzedzeni e kra wę d z i d la jednego o b ro tu.
heli x lea d
pas de la ram pc

- ubję t ość pa liwa puz przewodu wtrys ko v.cgo w n astępstw i e
o d c i ążającego d ział an ia zawo ru t łoczącego.
retrac tion vo lum e
vol ume de reasp ira tio n
(2.10.23)

(2.10.29) ciśnienia zamkni ęcia wtryskiwacza - sta tyczne ciś ni enie wys t ę pujące b ezpoś re dni o p rzed osad zeniem i gł y w g n ieździe.
nozzle d os ing press ure
presslO n de fe rm eture d e l'i njectio n

(2.10.30) kąt rozpylenia strugi - k ąt w i erzc h o ł ko w y
st rum ien ia roz pylonego paliwa z pojed ynczego otworu
roz p ylającego .

spray d ispe rsal a ng le
.
a ngle d u jet de pulverisa t ion

(2.10.31) kąt wtrysku - k ą t roz wa rcia s t oż k a, któ rego t worzącym i są osie o t woró w ro z p y l ającyc h .
spray angle
a ngle des jets

objętość odciążenia

wracającego

(2.10.24) w y łączenie dawki zm nieJszcl1le dawki
przez reg u lato r w przypad ku przekrocze ni a zadanej
prędko śc i obrotowej.
speed reg ula tion
co upure de deb it

(2.10.25) charakterystyka wtrysku (przebieg wtrysku)
- krzywa przed s t a wi ająca za l eż n ość wydat ku pa liwa
wt rys kiwanego d o si lnika w fu nkcji czasu .
di scha rge c ur ve
carac terist ique d ' inj ec ti o n

(2.10.32) kąt nachylenia wtrysku - k ą t zawarty
dzy os i ą s t oż k a wt rysk u a os i ą rozpylacza .
spray incli na tion a ngle
angle d ' in el inat ion des je ts

mi ę 

gniazda róż l11 ca k ą tów
i ws p ółprac uj ąc eg o z 111m
gniazda w krop usie roz pylacza.
sea t d iffe rentia l a ng le
a ngle d iffere nti el . d u siege
(2 .10.33)

s t oż k a

ne

kąt - różnicow y

zamykaj ącego

igły

(2.10.34) maksymalne ciśnienie wtrysku - ma ksyma lc i ś n ien i e pa liwa w czasie jego w ypły wu z rozpylacza .
pea k injection press ure
pression de poi nte
'.

(2.10.26) wtrysk bezpośredni - sys tem wtr ysk u, w
który m wtryskiwacz rozpyla pal iwo' d o o twartej ko m ory spa lan ia.
d iree t injec tion
injecti o n di rec te

(2.10.27) wtrysk poś redni - sys te m wtrys ku , w który m wt ryskiwacz roz pyla paliwo do d zielo nej komo ry
spa la nia .
indirce t injection
inj ectio n indiree te

(2.10.35) wskaźnik
g ni azda do
di ffere ntial rat io

ś re dni cy

różnicowy

- .stos unek efe kty wnej

śred n icy czę śc i prowa d zą c ej i gły .

di ffćre n tie l

(2.10.36) opozmenic wtrysku - przedzia l czaso wy,
zwykle w sto pniac h obrotu wa ł u ko rbo wego ,
m ię d zy no m inalnym począ t kie m t ł oczen i a a rzeczywistym p oczątkie m wtrysku.
injection lag
dela i d 'injec tion
w yrażo n y

BN-79/l 300-0 1

ła

(2.10.37) wtrysk dawki wstępnej (przedwtrysk) - madawka paliwa dostarczona do komory spalania przez

dawk~ właściwą .

pilot injection
injection pilot

11

(2.10.45) skuteczność filtracji - wskaźnik procentowy przed s tawiający stosunek ma sy zanieczyszczeń zatrzymanych przez filtr do ogólnej masy zanieczyszczeń
doprowadzonych do filtru w procesie kontrolnym.
efficacite

(2.10.38) wtrysk dawki zapłonowej - mała dawka paliwa użyta do zapłonu właściwego ładunku w silnikach
dwupaliwowych .
ignition injectio,n
allumage par injection

(2.10.39) okres wtrysku - przedział czasu
czątkiem i końcem wtrysku paliwa.
period of injection time
periode de temps d'injection

między

po-

(2.10.46) spadek ciśnienia na filtrze - spadek
nia przy określonym wydatku paliwa.

ciśnie

perte de charge

(2.10.47) wydatek filtru - ilość czyn nika przepływa
przez filtr w jednostce czasu przy określonym
spadku ciśnienia .

jącego

debi t specifique

(2.10.40) czas trwania wtrysku (kąt wtrysku) - kąt
obrotu wału napędowego pompy między początkiem
końcem wtrysku paliwa,
injection duration time
duree de I'injection

(2.10.48) ciśnienie niszc~ące wkładu filtracyjnego spadek ciśnienia określający odporność wkładu filtracyjnego na zniszczenie.

(2.10.41) powtrysk paliwa - wypływ paliwa z rozpylacza, będący rezultatem powtórnego jego otwarcia.
secondary injection
post injection

(2.10.49) próba szczelności filtru sprawdzenie
przez pomiar objętości powietrza wydobywającego się z zanurzonego w cieczy filtru, do którego
doprówadzono powietrze pod określonym ciśnieniem.

pression d'ecrasement d'un element filtrant

szczelności

essai
(2.10.42) podciekanie paliwa - wyciek nierozpylonego paliwa z rozpylacza w czasie lub po zakończeniu
właściwego wtrysku.
dribble
bavage

oczyszczania - wskaźnik procentowy przedstawiający stosunek ilości zanieczyszczeń określonej granulacji zatrzymanych przez filtr do ilości
zanieczyszczeń doprowadzonych do filtru w procesie
kontrolnym .
(2.10.43)

jakość

ił

la bulle

(2.10.50) próba

czystości

filtru -

sprawdzenie

ilości

zanieczyszczeń wypływających z nowego filtru wokreś

lonych warunkach.
essai de propriete

(2.10.51) skuteczność oddzielania wody - stosunek
wody destyl owanej zatrzymanej przez filtr do iloś
ci wyjściowej dodanej do oleju probierczego w określo
nych warunkach.
ilości

eau non dissoute
(2.10.44) trwałość (żywotność) wkładu filtracyjnego czas pracy wkładu do momentu zanieczyszczenia go w
stopniu wymagającym wymiany.
duree de vie

(2.10.52) olej probierczy - paliwo stosowane do regulacji i. badania a paratury paliwowej.
liquide d'essai

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

I. Instytucja opracowllillca normę - O środek Badawczo-Rozwojowy Si ln ików Wysoko pręż n yc h. Wa rsza wa .
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/1300-01
a) wprowad zono 89 nowych nazw. określeń i pojęć.
b ) ujednolicono określenia zgodnie z projektem ISO/TC 221SC7
N 128 .
3. Normy zaeranicme i normy międzynarodowe
CSRS CSN 097300 Nazvoslo vi vstrikovaci no za rizeni
ZSRR rOCT 15888-70 TOIUIHBHall annapaTypa aBTOTpaKTOpHblX
):\H3eJleli. TepM HHbl H onpe):\eJleHHlI
4. Autor projektu normy dawczo- Rozwojowy Silników

S. Skorowidz nazw w

Andrzej Seby/a. Ośrodek Ba- .
W ysok oprę ż n yc h . Warsza wa.
dr

języku

polskim

automatyczny przes tawiacz wtrysku

(2.6.3)

C
cha rakterystyka wtrysku
niszc zące układu

hydrauliczn y przestawiacz wtrysku
- regulator prędkości obrotowej

(2.6.5 )
(2.3.3 b )

igła

(2.4. 17)

rozpylacza

J
jakość

filtracyj nego

- otwarcia wtryskiwacza
- zamknięcia wtryskiwacza
czas trwania wtrysku
czopik

K

(2.10.25)
(2. /0.48 )
(2. 10.28)
(2. 10.29)
(2.1 0.40)
(2.4. 14)

dawka części owa
- przy pełnym obciąże n iu
- rozruchowa
da wk owa nie paliwa pierście niem
- - podczas suwu ssania
- - skośną krawędz ią s t e rującą i o tworem
drążek wtryskiwac za
dwu zak re sowy regul ator prędk ośc i o broto wej
d ź wig nia odcinająca
s terująca
wewnętrzna

regulatora

(2. 10.32)
(2. 10.30)
(2.10.33)
(2.10.31 )
(2.10.21)
(2.10.2)
(2.1 .29)
(2.4. 18)
(2.3.4 i)
(2.4.19)
(2.3.4 h)
(2.1.30)
(2. 10. 13)
(2.l.3i)
(2. 10.20)
(2. 1.22)

kąt nach ylenia wtrysku
- rozpylenia st rugi
- różnicowy gniazda
- wtrysku
kierunek krawęd zi ster uj ącej
kolej ność tłoczenia

korpus pompy wtryskowej
- rozpylacza
komora at mosferyczna
- c iśnien iowa
- podci śn ieni owa
- zasi lająca pompy wtryskowej
korekcja dawk i
korektor dawki
k ra wędź sterująca

króciec wylotowy

D

-

(2. 10.43)

oczyszczania

inż .

A

ciś n ienie

H

L

(2.10. 17)
(2.1 0. 16)
(2. 10. 15)
(2. /0.4)
(2. 10.5)
(2. 10.3)
(2.4.22)
(2.3.3 e)
(2.3.4 g)
(2.3.4 d )
(2.3.4 c)

(2. 1.26)

listwa regulacyjna
M

maksy malne ciśnienie wtrysku
mechan iczny regulato r prędkości obrotowej

(2. 10.34)
(2.3.3 a)

N

(2.4.21)
(2.6.2)
(2.4.20)

nakrętka rozpylacza
nastawn y przestawiacz wtrysku
nosek rozpylacza

E

element

(2. 1.18)

t /oczący

objętość odciążenia

F

(2.5.7)
(2.5.2)
(2.5.8)
(2.5.9)
(2.5 .5.)
(2.5. 10)
(2.5.4)
(2.5.3)
(2.5.6)

filtr paliwa dokładn y
- - jednokomorowy
- - pr zełą cza lny
fIltr paliwa puszkowy
- - równoległy
- - siatk owy
- - sze regowy
- - wielokomorowy
- - zgr ubn y

O

obsada rozpylacza
odśrodkow y przestawiacz wtrysku
- regulator prędkości obroto wej
ogra ni cznik dymienia
okres wtrysku
(opóźnien i e wtrysku)
osadnik
otwór zasilający
- przelewowy

p

G
pła szczyz na

geo metryczny koniec t/oczenia
- poc zą tek t/oczen ia
- skok czynny
- - od c ią że n ia
- - t/oczenia
głowica hydraul iczna
- regulatora

(2. 10.23)
(2.4.10)
(2.6.4)
(2.3.2 a )
(2. 1.33)
(2. 10.39)
(2. 10.36)
(2.5 .11)
(2.1 .40)
(2. 1.41 )

(2.1 0.9)
(2. 10 .8)
(2. 10.12)
(2.1 0. 11 )
(2.10. 10)
(2.1.36)
(2.3.4 al

oporowa
pneuma tyczno-mec ha niczny regulato r prędkości obrotowej
pneuma tyczny nad ciś nien iowy regulator prędkości obroto wej
- pod c i ś nien io w y regulator prędkości obrotowej
podciekanie pa liwa
pompa pr zetłaczająca
- ręczna

(2.4.23)
(2.3.2 d )
(2. 3.2 c)
(2.3.2 b)
(2. 10.42)
(2.2.3)
(2.2.2)
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wlry,kow;1
dl' oh,',,!!o na p,du
J. . ·dn(l~\,· k.l"~Jna
kompkll'"
k'wo~trulln;l

(2.1.1 ')

przekładkow)'

n"budowan;1

(2.1.7)

pra'Wtl~lr~)nIW

(2 . 1. 14)

pus zkow}
spiralny

fl)l.d/il' li.tl.:/()\\'· ' 1

(2.1.6)
(2.1.5 )
(2.1.8)
(2 . 1.16)
(2.1.10)

Wil' lo~ek.:.v.in(l

/ mocowaniem k(llnicrzow~ 111
- koly,kow)'m
- - pl",~ill1
, wla,n)'m nap,dem

7.a,ilaj~ca

pom po-wl rysk I \I.acz
powlrys~ palilla
pop~chaC7

-

fillru
filtru

~/l·z1..'IIH)~l'i

pr:lcsta wi " I.: I

(2.1.13)
(2.1. I I)
(2.1.12)
(2 . 1.4)

współosiowy

wskaźnik

różnicowy

(2.10.35)

wtrysk bezpoś redni
dawki wstępncj
- - za pionowej
- pośre dni
wlrys kiwacz grzybkowy
- gwilllowy
- jar/mowy

12, 10.26)

(2.10.31)
(2. 10.38)
(2.10.27)
(2.4 ,8)
(2.4.4 )
(2 .4.2)

kołnierzo\\y

(2.2 . 1)
(2.8)

kompletny

(2 . 111.41 )

olwarly

(2 . 10.50)
(2 . 10.49)
(2 .6.1 )

\\'1 r~!'Ik u

(2.5.17)
(2 .5. 15)
(2.5,14)
(2.5,18)
(2.5 , 16)
(2.5 . 19)
(2.5.20)

powierzchniowy

(2.1.27)

uyslll~l' i

(2.5 . 13)

gwiazdowy
pojemnościowy

wgl,bian:1
widla,I;1

próha

-

( 2. 1.9)
(2.1.2)

r7ędll\va

-

wkład łillrujący

(2 . 1. I)

(2.1.3)

(2.4 .3)
(2.4 . 1)
(2.4 .6)
(2.4 .9)

różnicO\v~

- śrubowy
- zamknięty
wydatek filtru
wzbogacz.acz

(2 .4.5)
(2.4.7)
(2.10.47)

(2.1.34)

R

z
H'gula,eja pompy wlry,kowej
r~gulalor I1HK~

- pr,d~l\, n ohrolowej
I'O/d/il'lao
rozp~ lao
- o o pik"II' ~
- - dl:tlll:Il'Y
Ol \I Ill'O\\ y
- PinialIx

bap(l~rcdnicgo działania

(2 , 10. 14)
(2 ..1.3 e)
(2 .3.2 )

12.1 .39)
12.4.11 )
(2.4 . 12)

( 2.4.15)
(2 .4.13)
12.4. 1h)

z:lbierak lłoka
zawór dawkujący
zawór tłoczący
- - odciążają.:y
- - z korekcją dawki
- regulacji (' iśnienia

12.1.24)
(~,U7)

(2. 1.19)
(2 , 1.20)

(2 . 1.21)
(2,U~)

6. Skorowidz nazw w j~zyku angielski m

s
A

sek.:ja Iłou:!.' a
,cparawr wody
,kok haw,d,j sterujqccj
- lł ob
- w,l,pny
skulecl.IlllŚĆ fi It ra.:j i
- oddzid:lnia wody
spadek ciśnienia na filtrze
sprzęglo pompy wlryskowej
sludzienka

(2.1.17)
(2.5.12)
(2.10.22)
(2 , 10.6 )
( 2. 10.7)
(2.10.45)
(2.10.51 )

12.10.46)
(2,7)

(2.3.2.)

air gowrnor
aUlomatic liming delie'\'

(2./'.3)

Ił

balam:ing
basc mounled injcction pump

(2.1O.IX)
( 2. 1.12)

(2.4.25)

c

ś
,ruba regulacyjna dawki nominalnej

(2. 1.31 )

T
tiu mik drg:lI\ ~%wi('~ r,'g lllalOra
- - li,I\I' , r")!I" a, ~ jl1,'j

(2..ł.4

(2 ..ł.4

Irwalnśl: liY"'OIIlOŚĆ) lI· kładu rillr:Il' ~jnego

IUkia r"gll la," ina
rl'!!.1I1;1I 1\r:1 IlIh ,Il'P loiy, ko\V)

d

n

( 2.10.44)
(2. 1.23)
(2.3.4 h)

cam-shan
- injection pump
centrirugal govcrnor
- timing dcvicc
c10scd nozzle
coa rse filter
combincd rud filter
control Icvcr
- rark (conlrol rod)
- slccvc
coupling
cradlc mountcd injcclioll pump

(2 . 1.28)
(2 . 1.4)

(2 ..Ua)
(2 ,h.4)

(2.4.7)
(2 .5.h)

(2.5.5)
(2.3.4 d)

12. 1.26)
(2 .1 .25)
2,7

(2.1.11)

li
1I~l:t d

I\l r ,,~o\\~

u,l.nli,'nie pompy

7C

SIl'rOWalll,'m ,'''' kIwnionym

wlrys~ll\Il·.i

w
wal k fI\' \\ ~owy
widozakrcsowy rq~ul a lor prędkości obrotowej
\Vi"ni,', z,ba lY

D

2.9

(2 . 10. 19)

(2.1.28)

(2.3.3 d)
(2.1.25)

dcliwry \ alve holdn
- - wilh relief piston
dil'f\'rcnlial nozzk
d ischarge .uryc
distribulOr
- injeclioll pump
dribblc

(2 . I.:m
(2.1.2())
(2.4.9)

(2.10 .25)

(2.U9)
<2.1.6)
(2.10.42)

,
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E

-

excess fuel device

(2. 1.34)

lilln l'km cnl
- - (.·ap~l\:ili\l·

(2 .' . 1.1 1
(25 . 15)
(2 .5. 14)
(2.5.7)
(2 . 1.1.1)
(251\
(2.1 . 19)
(2.1.35)
12 . 1.1 )
(:: . 10. 11»
(' 111 l

- - surla'l'
lillL' fud fillcr
Ihul)!l' Il1<Hlllll'd illje<.:llllll pump
fUl' l fillcr
pump ddi vcry va lve
- injc':lion pipc
- - pump
fuli load flld ,kliwry

-

-

,lOp

geomclri,: begillnin )! ol' 1'11,,1
- deiiwry slrokl'
- dis.:hargl' Slfllkc
- end 01' rlll'l dl'li\'l'r~
governor damping d,' vll'l'
/l yweighl
- g uidc bush

ll1l'lnil1 ~

(Z. IO .X)
(2.10 . 10)
(2. 10.11 1
(2 . 10.'))
(2 ..<.4 c)

<2 ..1.4

al
(2 ..Ub )

II
hand-operaled injl'Clinll liming ,k vi",:
- priming dcvi<.:c
helix (seroli)
- hand
- Icad
hole l ypc l107.lk
hydraulic )!overnor
- he'ld a,,,:mbl,

(2 .1>.2)
(2 .2.2)
(2. 10.20)
12.1 0 .21 )
(2.10 .22)
12.4. 1.1 1
12 ..Ubl
( 2. 1.3(,)

(2.10 .29)
(2.4 . 10)
(2.4 .3)
(2.4.5)
(2.4.4)

dosing pressure
holder assembly
with attachment /lange
- - retaining serew
- - thrcad
opening prl'Ssure
rctaining nut
tip

\2. 10.28 )
(2.4.21 )
(2.4.20)

o
(2 .4.6)

open no zzle

p
part Inad delivery
peak injection prcsslIrl'
period of injection time
pilot i njcction
plungcr and barreI assembly
- eon troi ann
- - skl'vl'
- lift to port dosing
- stroke
- tappel
~oppct Ilozzle
pneumati.: governor vacuum
port and helix m<:lering

(2.10.17)
(2.10 .34)
(2.10.39)
(2.10.37)
(2 . 1.17)
(2.1.24 )
(2.1.23)
(2. 10.7)
(2 . 10.6)

(2 . I.m
~hamber

pre-s pra y pilltlc nozzlc (pintaux nonie)
pressure chamber
pump and injcction unit
- rotalional dircct ioll
pumping element
- order

R
rl'traction volume
rig ht-hand Illollnted injc~liol1 pump

(2. HUK )
( 2. 111 .27)
(2 . 1.5 )

ignilion injceliol1
indirecl injc':l io n
in-linc injc<.:lion pump
inkt m ell'rin [!
injcdion durati,)n tinw
-

(l.IO .'1
( 2. 10.4(1)
124 .24)

hok

lag
pump :ł>,cmbl)
- ealibratiull
- gallery
- - hou,sing
- timing
internal control kWt"

12. JO.3h)

(2. 1.2)
<2 . 10. 14)

(2.UO)
<2.1.29)
(2 . 10. 19)
12.3.4 ,)

J.
left-hand mounted In.ll'.:llon pump
load sensing govcrnol'

(2.1.15)

(2 ..U e)

(2.4.8)
(2.3.4 h)
(2 . 10.3)
(2 .4. 16)
(2.4 . 19)
2.8
(2 . 10. 1)
(2.1.18)
(2.10.2)

(2. 10.23)
(2.1.14)

s
sac hok
SC;1l differentia l angle
spray anglc
- inclination angle
seating face
secol1dary injectioll
semi-submergcd injcction pump
sleeve mctering
speed governor
.....;. regulation
spindlc
spray dispersal allglc
starting fuel dclivcry
stop Ic vl'r
submergcd pump
supply or feed pump

(2.4.25)
(2.10.33)
<2.10.31 )
(2 . 10.32)
(2.4.23)
(2.10.41 )
(2.1.7)
(2 . 10.4)
(2.3.1)
(2.10.24)
(2.4.22)
(L. 10.30)
(2.10.15)
(2.3 .4 g)
(2.1.8)

(2.2.1)

M

T

maxinlunl-minilllum govl.'rn,u

(LUc)

mechanical governor
multi-stage lilter

(2 .3.3 a)
(2 .5.4)

N
necdle projeclion
nozzle
- and holder assembly
- body

(2.4.14)
(2.4.11)
(2.4 .1 )
(2.4.18)

(2.6. 1)

timing devicc
throttlillg pintlc nozzle
torquc eontroi
transfer pump

(2.4 . 15)
(2.1.32)

u
unit injection pump
usefu l geometrie strok"

(2. 1.3)
(2 . 10.12)
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v
\ ":ln:Ulll or ~uc(ion

(2.3 .2 b)
(2.4 . 17)
(2 .3 .3 dl

govcrnor

I'a ll'c necdlc
\ a ria bk-s pced !!-overnor

0quilibrllge du (des )
essai ił la bulle
- de propert~

15
d ć bi t

(s,

(2. 10. 18)
(2. 10.49)
(2 .1 0 . ~0)

F
race d'appui (sur la culassc)
liltrc
tilter lin

7, Skorowidz nazw w

języku

(2 .4.23)
(2. 5. 1)
(2 .5.7)

francuskim
H
A

hydraulique varia te ur
a.:cou plement
aigu ille
a llumage par In)(.'ct lOn
a ngle des jets
- ditlerentiel du s ieg"
- d'i nclination des jeb
- du jet de pulverisa tion
arbrc ił ca mes
alltu matique I'aria leu r d'avance

2.7
(2 .4.17)
(2 . 10:38 )
(2 . 10.3 1)
(2.10.33)
(2.10.32 )
(2 . 10.30)
(2 . 1.28 )
(2.6.3)

B
bavage
bUlce de deb it ,.plein.: charge"

(2 . 10.42 )
(2.1.31)

d 'a vółm; c '

injecteur
- lIteton
- II trou
- - tI~ton et etranglcmcnt
- - prćinjection /injcc.:tcur p in taux)
- d iffć rcnt icl
- et porte-i njccteur asscmbles
- fe rmć
- ouvert
- poupec

-

-

l'apal'i ll'

- - surfa'l'
centriruge va riall'ur d'avancc
,ha l11b rc d ':lspira lilln d'unc po mp<: d'injcction
- lk prl'ss ion
eo rps d'injc,lellr
.:mr"eleu r de di:bil
(oll pllrc de di:bil
':Ourse de rl'l'ou lt'mcnl gcomćlriqlle
- du pi slon
- g~omćlrique de di: ~ hargc
- -utik
cr<'ma ill':rc
l"repinc

(2.4. 11)
(2 .4.12)
(2.4 . 13)
(2 .4. 15)
(2.4.16)
(2.4.9)
(2.4.1 )
(2.4 .7 )
(2.4'(>'
(2 .4.10

L

c
l'aract0risliquc d'injcclion
Glrlc r dl' pompc d' inic'':lion
,anu uehe fill rl'

/2.6.5)

(2 . 10.25)
(2 . 1.29)
(2.5 . 13 )
(2 .5.1 5)
(2.5 .14)
(2.6.4 )
(2 . 1.30)
(2.4.19)
(2.4 . 18)
(2.1.32)
, (2 .10.24)
(2 . 10.10)
(2 .1 0.6)
(2 .1 0 . 11 )
(2.10.12)
(2.1.26)
(2.5.101

levie r de eommandc
- - - interieur
- - stop
łimitcur de fumce
liquide d'essai

(2.3.4 d )
(2.3.4 c)
(2 .3.4 g)
(2.U3)
(2.10.52)

M
manchon boladeur
- de reglagc du piston

(2 .3.4 b)
(2.1.23)

N
(2.4.20)

nez d'inj cctcur

o
ordre d'injcction
orifice de dćcha rgc (au commande)

(2 . 10.2)
(2 . 1.41 )

D
dćbit

-

de surchargc au demarrage
" plei ne charge"
partid
spćcifique

dćlai

d'injection

diffćre nt id

distributcur
dosagc ił I'aspi ra tion
- par baquc
- - ramI'" c I trou
durce de I'injectio n
vie

p
(2.10. 15)
(2.10.16)
(2 .1 0.17)
(2.10.47)
(2.10.36)
(2, 10.35)
(2.1.39)
(2 . 10.5)
(2, 10.4 )
(2 . 10,3)
(2 . 10.40 )
(2. 10.44)

E
ca u non dissoll lc
ccrou de fixu tion dl' I'injecleur
c fllcadtć

de mr nt de po mpage
ensem ble de pompc d'injcction
injcctcur-pompL'
- piston-cylindre

(2.10.51)
(2.4,21)
(2 . 10.45)
(2.1.18)
(2 .1.2 )
2.8
(2,1.17)

pas de la ramI'"
periode de tcmps d'injection
porte de charge
pigeage au precoursc
pompe a main
- d'alimentation de combustiblc
- - de transfer
- d'injcction
- - fi fixation "berceau"
- - - - "bride"
- - - - "raił"
- - avee a rbre fi clI mcs
- - distributice
- - encastrec
- - .en lignc"
- - slIns entrainement
- montee
droite
- - - gallche
porte-injecteur
- avec bridc de lixlltion
- - raccordement fi\ete

a

(2 . 10.22)
(2.10 .39)
(2. 10.46)
(2 .10.7)
(2.2 .2)
(2.2.1 )
(2 .2.3)
(2 . 1.1 )
(2. 1.11 )
(2 . 1.13 )
(2 . 1.12)
(2. 1.4)
(2 . 1.6)
(2.1.8 )

(2 .1.5)
(2 .1.3)
(2.1.14)
(2 . 1.15)
(2 .4. 10)
(2.43)
(2 .4.4 )
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1l0CJICJIOBaTeJlbllblH

TOIIJl HBllblH

~HnbTp

(2. 10.17)

teillast Fordermenge

My~Ta

v

My~Ta

(2 .3.4 h)
(2.3 .3 d)
(2.1.39)
(2. 1.6)
(2. 10. 16)

Vaccumkammer des reglers
Verstellregler
Verteiler
Verteilerpumpe
vollast - Fordermcngc

onepClKCHHII BnpblcK3
pc rymlTo pa CKOpOCTH

H
HarHeTaTenbHblH KnanaH
HaCOCHall CCKQHII TonnH8Horo Hacoca
Hacoc PYąHOH npOKa'lKH TonJIHBa

(2.5 . 12)

n
(2.4.12)

9. Skorowidz nazw w

języku

(2.5.1 1)

o1;.cToliHHK

z
Zapfendiise

(2.1.19)
(2.1.17)
(2.2.2)

o

w
Wasserabscheider

(2.5.4)
2. 7
(2.6.1)
(2.3.4 hl

My~la

rosyjskim

napanJlcnbHbllI ~Ił JlbTp
nnyHlKepHall napa
nOAKalJlłBalOWHli lIacoc
n080AOK nnyHlKepa
nOBopoTHall BTyn Ka nnyHlKepa

(2.5.5)
(2. 1.18)
(2.2.3)
(2.1.24)
(2. 1.23)

A

p
aBTOMaTH'leCKHH McxaHHlM onepelKellllll 8npblCKa

6ecKonyclloH ~HnbTp
6e3WTH~TOSOH paCnblnHTenb ~Op CyHK H

(2.6.3)

(2.5.9)
(2.4. 13)

B
scepelKHMHblH perymłTop CKOpOCTH
BaKyyMMHall KaMcpa

(2.3.3 dl
(2.3.4 h)

paCnblnHTenb
(2.4.11)
pacnpeneAHTenbHblli TOnJlHSHblH Hacoc RblCOKoro ABsneHHH (2.1 .6)
peilKa TonnHSHoro Ilacoca
(2.1.26)
perymłTop CKOpOCTH
(2.3 .1)
pllAHblli TonnHBHblH Hacoc OblCOKoro AaoneHHII
(2. 1.5)
pacnpeAenHTenb
(2.1.39)
pYąHall My~Ta onepelKCHHII
(2.6.2)
pbllJaK rnaBHblH pcrynllTopa
(2.3.4 c)
pbl ąar HapylKHblH perynllTopa
(2.3.4 d)

UJ

r
WJ'H~TOBOli paCnblnHTenb ~OpCyHKH

rali Ka pacnblnHTcnbll
rHApaBnlłąecKHII perynll Top CKOpOCTl-1
rpy3 perynllTopa CKOpOCTH

AByXpClKHMHblH perynllTop CKOpOCTH

(2.4.21)
(2.3.3 b )
(2.3.4 a)

(2.3.3 e \

J
3y6ąaTblH

BeHel! nOBOpOTliOH BTyJIKH IInyHlKcpa

Hrna paCllblnHTcnbll

"

(2. 1.25)

T
TonbKaTcnb Hmbl (wTaHra ~opeyHKH)
(2.4.22)
(2.1 .27)
TonKaTenb nJlyHlKepa
(2.5.1)
TonnHBHblH ~HnbTp
TonnHBHblH ~IWbTp rpy60H OąHCTKH
(2.5.6)
(2.2. 1)
TOllnHBonoAKaąlłBalOLQHii Haeoc
(2.5.7)
Tonn.HBHbIH ~HJlbTp TOHKOil O'lHCTKH
TOnJlIIBonpoBoA BblCO Koro AaBneHHII
(2.1 .35)
(2. 1.3)
TonnHBHblii Hacoe 6C3 co6cTseHoro KyJla'lKOBOro Bana
TonnHBHblii Haeoe e eo6cTBeHHbIM KynaąKOBblM BanoM (2.1.4)
TonnHBHblii Haeoe B KOMnneKTC
(2.1.2)
TonnHBHblH Haeoe BblCOKoro ABBneHHII
-(2. 1.1)

(2.4. 17\

K

~HnbTpyIOLQHH :mCMeHT 3BC3Ao06pa3Horo THna

(2.3.4 e)
(2.4.10)
(2.4. 18)
(2. 1.29)
(2.1.28)

KaTapaKT peryn llTopa CKOpOCTH
Kopnyc ~OpCy H KH
Kopnyc pacllblnHTenbH
Kopnyc TonnHBlIoro lIacoca
Kyna'lKoBblH 8aJI

(2.4.12)

~opeyHJ(a e HalKHMHOH raiiKOH

(2.5.17)
(2.5.18)
(2.5 . 13)
(2.4. 1)
(2.4.3)
(2.4.4)
(2.4.5)

QeHTpo6elKHblH perynllTop CKopoeTH

(2.3.2 a)

~HnbTpylOLQHiI

:meMCHT Ha60pHoro THna
~HnbTpylOLQHiI 3neMCHT
~opeyHKa
~opcyHKa ~naHQCBall

~opcyHKa pC3b60Ball

M
MexaHIt:JM onepClKCHHII BupblCKa l\CHTpOOClKHoro THna
(2.6.4)
MexaHH3M onepelKeHHII 8npblCl<:a rHApaBnH'IeCKOrO THlla (2.6.5)

