
Instrukcja  
montażu i demontażu 
rozpylaczy zamiennych  
do wtryskiwaczy typu PD Bosch Gen I



Wszystkie prace dotyczące przezbrojeń  
(montaż, demontaż rozpylacza) wyko-
nujemy na odpowiedniej prasie w za-
leżności od producenta. 

Do dokręcania / odkręcenia śruby uchwy-
tu przytrzymującego rozpylacz, nakrętek 
rozpylaczy używamy klucza dynamome-
trycznego i / lub tarczy kątowej. 

W czasie dokręcania nakrętki pompo-
wtryskiwacza należy bezwzględnie 
przestrzegać parametrów dostarczo-
nych przez producenta układu wtry-
skowego.

Instrukcja  
montażu i demontażu 
rozpylaczy zamiennych  
do wtryskiwaczy typu 
PD Bosch Gen I

demontaż 

ustawianie  
ciśnienia otwarcia 
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demontaż

Wykorzystać odpowiednią 
przekładkę mocującą i umie-
ścić ją w uchwycie stanowi-
ska.
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 3

Pobrać odpowiednią końców-
kę uchwytu przytrzymujące-
go rozpylacz i zamontować na 
stanowisku.
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 4

Końcówka uchwytu przytrzy-
mującego rozpylacz powinna 
opierać się na fazce poniżej 
części sferycznej rozpylacza 
(patrz rysunek obok). 

Jeżeli oparcie nastąpi wyżej, 
gwałtownie wzrasta ryzyko 
utraty współosiowości po-
między końcówką a rozpy-
laczem, co w konsekwencji 
może prowadzić do uszko-
dzenia rozpylacza.
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Zdjęcie przedstawia kon-
sekwencję użycia nieod-

powiedniej końcówki, w której 
powierzchnia styku znajduje 
się na sferycznej rozpylacza. 
W tym przypadku użycie sto-
sunkowo niewielkiej siły powo-
duje trwałe odkształcenie.
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Dokręcić śrubę górną od 
uchwytu przytrzymującego 
rozpylacz aż do zaciśnięcia 
się z częścią czołową rozpy-
lacza. 

Śrubę dokręcić momentem 
30 Nm, wykorzystując do 
tego nasadkę 30 mm i klucz 
dynamometryczny.
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 5

Odkręcić nakrętkę rozpyla-
cza za pomocą nasadki 19 mm 
montowanej na kluczu dyna-
mometrycznym.

demontaż



Odkręcić śrubę uchwytu 
przytrzymującego rozpylacz 
i wycofać ją do pozycji umoż-
liwiającej wyjęcie nakrętki.
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 6

Wyciągnąć nakrętkę, a na-
stępnie korpus rozpylacza ra-
zem z igłą. 

UWAGA: 

Przy demontażu zachować 
ostrożność, aby nie pogubić 
elementów składowych pom-
powtryskiwacza znajdujących 
się pod rozpylaczem.

demontaż



ustawianie  
ciśnienia  
otwarcia

Odkręcić nakrętkę pompo-
wtryskiwacza poprzez użycie 
nasadki 19 mm i wyciągnąć 
stos razem z przekładkami 
i rozpylaczem pompowtryski-
wacza.
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 7

Zamocować odpowied-
nią przekładkę mocującą 
w uchwycie stanowiska. 

Przed montażem pompowtryskiwa-
cza na stół testowy i każdorazowej 
zmianie rozpylacza na inny, koniecz-
ne jest sprawdzenie ciśnienia otwar-
cia rozpylacza na próbniku PRW-3.



Zamocować na przekładce 
adapter wraz ze stosem ele-
mentów zdjętych z pompo-
wtryskiwacza. 

Włożyć rozpylacz ustawiając 
jego pozycję odpowiednio na 
kołkach bazowych 
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 8

Dokręcić wstępnie nakrętkę 
pompowtryskiwacza bez użycia 
klucza dynamometrycznego. 

Następnie śrubę uchwytu 
przytrzymującego rozpylacz 
dokręcić momentem 30 Nm. 

ustawianie  
ciśnienia otwarcia



Dokręcić nakrętkę przy uży-
ciu nasadki 19 mm momen-
tem o wartości zalecanej 
przez producenta układu 
wtryskowego.

6

5

MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 9

Zamontować adapter na 
próbniku PRW-3, a następnie 
sprawdzić i wyregulować ci-
śnienie otwarcia rozpylacza:

Ciśnienie otwarcia jest za 
niskie:
Odkręcić nakrętkę z użyciem 
nasadki 19 mm, a następnie 
zmienić podkładkę regulują-
cą pod pierwszą przekładką 
na grubszą.

Ciśnienie otwarcia jest za wy-
sokie:
Odkręcić nakrętkę z użyciem 
nasadki 19 mm, a następnie 
zmienić podkładkę regulującą 
pod pierwszą przekładką na 
cieńszą.

a.

b.

ustawianie  
ciśnienia otwarcia



MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 10

7 Po zakończeniu regulacji na-
leży analogicznie odkręcić 
nakrętkę i wyciągnąć stos 
z adaptera.

Następnie włożyć stos razem 
z przekładkami i rozpylaczem 
do pompowtryskiwacza.

ustawianie  
ciśnienia otwarcia



Zamocować na pompowtry-
skiwaczu stos razem z roz-
pylaczem, następnie dokrę-
cić wstępnie nakrętkę za 
pomocą nasadki 19 mm mo-
mentem o wartości zaleca-
nej przez producenta układu 
wtryskowego.

Następnie odkręcić nakręt-
kę do całkowitego poluzo-
wania gwintu.
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 11

Dokręcić nakrętkę pośrednio 
momentem o wartości zaleca-
nej przez producenta układu 
wtryskowego w celu ułożenia 
gwintu.

po ustawianiu  
ciśnienia otwarcia

10 Dokręcić nakrętkę końco-
wym momentem o wartości 
zalecanej przez producenta 
układu wtryskowego.
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