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Stanisław ORLIŃSKI 

WPŁYW OBCI ĄśENIA I RODZAJU PALIWA 
ZASILAJ ĄCEGO SILNIK ROLNICZY  

O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM NA JEGO 
WIELKO ŚCI SZYBKOZMIENNE  

Streszczenie 
 Zamierzeniem autora było przeprowadzenie badań eksperymentalnych i symulacyjnych, 
dotyczących zastosowania do zasilania silników rolniczych o zapłonie samoczynnym paliwami 
pochodzenia roślinnego, bez dokonywania modernizacji konstrukcyjnej silników. 
 Celem badań była ocena wpływu zasilania silnika PERKINS 1104C-44 olejem napędowym ON 
(EKODIESEL-ULTRA-B) oraz porównawczo czterema olejami roślinnymi (olejem rzepakowym OR-
100%, olejem słonecznikowym OSŁ-100%, sojowym OS-100% i olejem lniankowym zwanym 
rydzowym) OLN-100%) na wielkości szybkozmienne jego pracy.  
 Badania prowadzone były na bazie charakterystyk prędkościowych zewnętrznych i obciąŜeniowych 
z wykorzystaniem stanowiska hamownianego wyposaŜonego w system pomiarowy wielkości 
szybkozmiennych. W badaniach wykonano pomiar przebiegu zmian ciśnienia w cylindrze, ciśnienia  
w przewodzie wtryskowym i wzniosu iglicy wtryskiwacza dla 100-cykli jego pracy.  
  Zastosowanie paliw o róŜnych właściwościach fizykochemicznych do silników o zapłonie 
samoczynnym wymaga duŜych dokładności pomiarów wielkości diagnostycznych celem poznania  
występujących róŜnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami w aspekcie 
ekonomicznym, energetycznym oraz ekologicznym. 

WSTĘP 
Od wielu lat w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej obserwuje się duŜe zainteresowanie 

zagadnieniami związanymi z zasilaniem silników spalinowych o zapłonie samoczynnym 
paliwami roślinnymi, do których zaliczyć moŜna: olej rzepakowy, słonecznikowy, sojowy, 
lniankowy, a takŜe ich estry [1].  

Systematycznie poszukuje się nowych rodzajów paliw, w tym pochodzących ze źródeł 
odnawialnych, które zastąpiłyby częściowo lub całkowicie standardowe paliwa pochodzące  
z rafinacji ropy naftowej i nie stwarzały zagroŜenia dla środowiska naturalnego.  

MoŜna przyjąć, Ŝe za paliwa niekonwencjonalne (zastępcze, alternatywne) uwaŜa  
się paliwa, które pochodzą z innych źródeł niŜ przeróbka ropy naftowej, a ich właściwości  
są zbliŜone lub bardzo zbieŜne od właściwości powszechnie stosowanych olejów  
napędowych [3]. 
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Warto jednak pamiętać, Ŝe ciekłe paliwo roślinne, oprócz wielu zalet (mniejsza emisja 
niespalonych węglowodorów, tlenków węgla i mniejsze zadymienie spalin oraz 
biodegradowalność), odznaczają się takŜe niekorzystnymi cechami, którymi głównie są [3]: 
- brak odporności na niskie temperatury m.in. stosunkowo niska wartość temperatury 

zablokowania zimnego filtra (TZZF), 
- wzrost emisji tlenków azotu (NOx), 
- niewielki spadek mocy powodowany mniejszą wartością opałową. 

Na prawidłowe funkcjonowanie układu zasilania paliwem silnika o ZS mają wpływ 
następujące właściwości paliw: gęstość, lepkość, parametry reologiczne w niskiej 
temperaturze, w tym ich zmiana w funkcji temperatury, smarność, zawartość zanieczyszczeń 
stałych i wody [4]. 

Elektronizacja sterowania procesem wtrysku i spalania paliwa w szerokim zakresie 
warunków pracy silnika, pozwala na zwiększenie mocy i momentu obrotowego przy niŜszym 
zuŜyciu paliwa i zmniejszeniu zawartości substancji szkodliwych w spalinach. Dlatego  
w stosunku do układów wtryskowych stawiane są następujące wymagania [5]: 
- wtrysk musi nastąpić w ściśle określonej chwili, bowiem nawet niewielkie odchylenia 

zwiększają znacznie zuŜycie paliwa, toksyczność spalin oraz głośność, 
- ciśnienie wtrysku paliwa powinno być dostosowane do warunków pracy silnika (np. 

obciąŜenie, prędkość obrotowa), 
- wtrysk powinien kończyć się w sposób natychmiastowy, aby uniknąć niekontrolowanych 

„dotrysków” zwiększających emisję szkodliwych składników spalin. 
Problematyka zastosowania do praktycznego uŜytkowania biopaliw II generacji jako 

paliw zastępczych jest znana w świecie motoryzacji. Proces wtrysku i spalania paliwa jest 
złoŜonym, okresowo powtarzającym się szybkozmiennym procesem zachodzącym  
w przestrzeni nadtłokowej cylindra silnika.  

Ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne wskaźniki pracy silnika w bezpośredni sposób 
zaleŜą od przebiegu zmian w układzie zasilania silnika paliwem i przebiegu ciśnienia w 
komorze spalania [7]. 

Paliwo przeznaczone do zasilania rolniczych silników o zapłonie samoczynnym powinno 
zapewniać [7]: 
- prawidłowe funkcjonowanie całego układu zasilania, w tym szczególnie aparatury 

wtryskowej, 
- prawidłowy efektywny proces spalania, 
- tworzenie moŜliwie jak najmniejszej ilości szkodliwych składników spalin. 

Jedną z najpowaŜniejszych przyczyn niepowtarzalności kolejnych cykli pracy silnika jest 
niepowtarzalność wtrysku w silnikach o zapłonie samoczynnym, róŜna masa dawki paliwa  
w kolejnych cyklach oraz z samej natury stochastyczny proces rozpylania i mieszania paliwa 
z powietrzem w cylindrze silnika. Zagadnienie to jest przedmiotem licznych badań [7]. 

CEL BADAŃ 
Celem badań była ocena wpływu zasilania silnika PERKINS 1104C-44 olejem 

napędowym ON (EKODIESEL-ULTRA-B) oraz porównawczo czterema olejami roślinnymi 
(olejem rzepakowym OR-100%, olejem słonecznikowym OSL-100%, sojowym OS-100%  
i olejem lniankowym zwanym rydzowym) OLN-100%) na wielkości szybkozmienne jego 
pracy. W badaniach wykonano pomiar przebiegu zmian ciśnienia w cylindrze, ciśnienia  
w przewodzie wtryskowym i wzniosu iglicy wtryskiwacza dla 100-cykli jego pracy. W czasie 
badań silnik pracował według prędkościowej charakterystyki zewnętrznej i charakterystyki 
obciąŜeniowej z uwzględnieniem dwóch prędkości obrotowych wału korbowego silnika  
n1= 1400 obr./min prędkości maksymalnego momentu obrotowego który wyniósł 294 Nm  
i n2= 2200 obr./min - prędkości maksymalnej mocy wynoszącej 60 kW. 
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1. REALIZACJA I ZAKRES BADA Ń ORAZ CHARAKTERYSTYKA 
ZASTOSOWANYCH PALIW I STANOWISKA BADAWCZEGO 

1.1. Realizacja badań 

Realizacja badań wymagała przeprowadzenia następującego zakresu badań 
eksperymentalnych: 
- wyznaczeniu wybranych wskaźników pracy silnika, pracującego według charakterystyk 

obciąŜeniowych dla prędkości obrotowych maksymalnej mocy, momentu obrotowego 
oraz przy zasilaniu go róŜnymi paliwami dla fabrycznego ustawienia kąta wyprzedzenia 
wtrysku paliwa,  

- pomiarów przebiegu zmian ciśnienia w cylindrze, ciśnienia w przewodzie wtryskowym  
i wzniosu iglicy wtryskiwacza, pozwalające na analizę tych procesów oraz wyznaczenie 
wybranych wskaźników cyklu pracy silnika, przy zasilaniu go róŜnymi paliwami i pracy  
w róŜnych warunkach prędkościowo-obciąŜeniowych, w kaŜdym punkcie pomiarowym 
dla ustalonych obciąŜeń silnika rejestrowano przebieg zmiany ciśnienia w cylindrze, 
ciśnienia w przewodzie wtryskowym i wznios iglicy wtryskiwacza rejestrowanych dla 
kolejnych 100 cykli pracy silnika, 

- do dalszych analiz wykorzystywano uśrednione z 100 kolejnych cykli pracy silnika 
wykresy indykatorowe w oparciu o nie wyznaczono maksymalne ciśnienia paliwa  
i spalania oraz wzniosy iglicy wtryskiwacza. 
Na rys.1 pokazano schemat blokowy zmiennych niezaleŜnych przyjętych podczas badań 

eksperymentalnych silnika PERKINS 1104C-44. 

 
Rys. 1. Zmienne niezaleŜne przyjęta podczas badań eksperymentalnych silnika PERKINS 1104C-44 
[3] 
 

Charakterystyka obciąŜeniowa jest wyznaczana w ramach hamownianych badań 
cieplnych silników tłokowych o zapłonie iskrowym jak i samoczynnym. Charakterystyka 
obciąŜeniowa jest wykonywana przy stałej prędkości obrotowej wału korbowego silnika. 
Zmienne jest dawkowanie aparatury wtryskowej. Stała prędkość obrotowa wału korbowego 
jest utrzymywana poprzez zmianę dawki paliwa oraz obciąŜenie silnika za pomocą hamulca. 

Sporządzenie charakterystyki obciąŜeniowej, częściowo odzwierciedla ekstremalne 
warunki pracy silnika (maksymalne obciąŜenia, maksymalna dawka paliwa), co predysponuje 
ją do tego, aby była podstawowym elementem badań procesu wtrysku i spalania paliw 
roślinnych (ze względu na róŜnice w rozpadzie strugi paliwa oraz ilości wydzielającego się 
ciepła w przestrzeni nadtłokowej cylindra).  
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1.2. Zakres badań 

Przed przystąpieniem do pomiarów silnik doprowadzano do stanu równowagi cieplnej,  
a następnie przeprowadzano skalowanie torów pomiarowych oraz wyregulowywano ciśnienie 
robocze otwarcia wtryskiwaczy zgodnie z zaleceniami producenta (29.5 MPa). Dokonano 
korekcji ustawienia nominalnego kąta wyprzedzenia wtrysku równego αww=17,5 oOWK. 
Proces badawczy obejmował w trybie automatycznym wykonanie charakterystyki 
obciąŜeniowej dla dwóch prędkości obrotowych wału korbowego: n=1400 obr/min – 
(prędkość obrotowa maksymalnego momentu obrotowego), n=2200 obr/min – (prędkość 
obrotowa maksymalnej mocy efektywnej). Silnik w trakcie badań pracował według ustawień 
standardowych (fabrycznych zgodnie z DTR).  

W trakcie sporządzania charakterystyki obciąŜeniowej rejestrowano: czas zuŜycia paliwa, 
ciśnienie paliwa w przewodzie wtryskowym i ciśnienie w cylindrze oraz wznios iglicy 
wtryskiwacza.  

Wielkości wyznaczane z systemu pomiarowego: 
• zredukowany moment obrotowy Mo (Nm), 
• zredukowana moc efektywna Ne (kW), 
• czas zuŜycia paliwa τ (s), 
• ciśnienie paliwa w przewodzie wtryskowym pw (MPa), 
• ciśnienie w cylindrze pc (MPa), 
• wznios iglicy wtryskiwacza hi (mm).  

W celu zapewnienia powtarzalności pomiarów, badania przeprowadzono na 
ustabilizowanym cieplnie silniku. Dla badanych paliw zostały wyznaczone: pięć 
charakterystyk zewnętrznych (prędkościowe) i dziesięć charakterystyk obciąŜeniowych. 

1.3. Charakterystyka i właściwości fizykochemiczne badanych 
paliw 

W czasie badań hamownianych silnika zastosowano jako paliwo bazowe węglowodorowy 
olej napędowy oraz porównawczo cztery paliwa roślinne. Wyboru paliw roślinnych dokonano 
ze względu na ich dostępność na rynku oraz ze względu na róŜne właściwości 
fizykochemiczne, które wpływają w istotny sposób na proces wtrysku i spalania. 

Paliwa stosowane w czasie badań to: 
Paliwo mineralno-węglowodorowe ON (olej napędowy):  

- EKODIESEL ULTRA - B (Ekologiczny Letni), 
Paliwa roślinne (oleje roślinne): 

- OR (Olej Rzepakowy - 100%), 
- OS (Olej Sojowy - 100%), 
- OSŁ (Olej Słonecznikowy - 100%). 
- OLN (Olej Lniankowy - 100%). 

Na rys.2 pokazano graficzne porównanie bezwzględnych róŜnic procentowych 
wybranych właściwości fizykochemicznych olejów roślinnych: napięcia powierzchniowego 
[N/m2], gęstości w 20oC [kg/m3], lepkości kinematycznej w 40oC [mm2/s] i wartości opałowej 
[MJ/kg] w stosunku do ·oleju napędowego EKODIESEL ULTRA - B (Ekologiczny Letni). 
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Rys. 2. Porównanie bezwzględnych róŜnic procentowych wybranych właściwości fizykochemicznych 

olejów roślinnych w stosunku do ·oleju napędowego EKODIESEL ULTRA [8] 

1.4. Charakterystyka stanowiska badawczego 

Badania hamowniane wykonano na silniku badawczym PERKINS 1104C-44 z wtryskiem 
bezpośrednim, wyposaŜonym w system do pomiarów parametrów szybkozmiennych, przy 
wykorzystaniu aparatury pomiarowej firmy Schenck i firmy AVL. Silnik PERKINS 1104C-
44 jako źródło napędu ma zastosowanie głównie w ciągnikach rolniczych i spełnia normy 
dotyczące emisji składników toksycznych spalin EU Stage II (dla Nonroad Diesel Engines) w 
wersji G, która obejmuje silniki o mocy efektywnej (tzw. mocy netto) z przedziału 37 ≤ Ne < 
75 kW. Dane techniczne silnika badawczego przedstawiono w tabeli 1 zaś na rys. 3. pokazano 
schemat blokowy stanowiska badawczego. 

System pomiarowy składa się z czterech torów pomiarowych: toru pomiarowego 
ciśnienia w komorze spalania, toru pomiarowego kąta obrotu wału korbowego, toru 
pomiarowego emisji cząstek stałych oraz toru pomiarowego emisji toksycznych składników 
w spalinach. System ten wraz z wizualizacja mierzonych wielkości pomiarowych jest głównie 
wykorzystywany do badań procesów spalania w silnikach spalinowych (indykowanie silnika). 
W przeszłości indykowanie stosowano wyłącznie do pomiarów ciśnienia w cylindrze. 
Obecnie termin ten stosuje się w odniesieniu do pomiarów wykonywanych w dziedzinie kąta 
obrotu wału korbowego, takich jak np. pomiar ciśnienia w komorze spalania lub w kolektorze 
dolotowym, wznios iglicy wtryskiwacza i ciśnienie w paliwowych przewodach aparatury 
wtryskowej. 

Największą zaletą tych pomiarów jest fakt, iŜ odnoszą się one bezpośrednio do 
chwilowego połoŜenia tłoka, co pozwala na przypisanie ich do odpowiedniej fazy cyklu pracy 
silnika. Dzięki zastosowaniu specjalnie wytwarzanych kryształów w czujnikach ciśnienia o 
właściwościach piezoelektrycznych uzyskuje się bardzo dokładne wyniki pomiarów o duŜej 
stabilności i odporności na wahania temperatury. Dzięki szerokim moŜliwościom analizy 
sygnału, indykowanie silnika stało się standardowym narzędziem wykorzystywanym w 
pracach rozwojowych. 

Na podstawie przebiegu ciśnienia w komorze spalania moŜemy określić 
charakterystyczne parametry indykowania, które moŜna podzielić na dwie grupy [1]: 
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- bezpośrednie parametry indykowania, np.: ciśnienie maksymalne pmax, połoŜenie ciśnienia 
maksymalnego αpmax, przyrost ciśnienia dp/dα, itp. 

- pośrednie parametry indykowania, np.: początek spalania, długość spalania, stopień 
wypalenia ładunku, hałas spalania, itp. 
 Badania były realizowane w oparciu o normę ISO 8178, która jest międzynarodowym 

standardem przeznaczonym do wielu zastosowań silników pozadrogowych (offroad) [20]. 
Jest wykorzystywana przy certyfikacji lub homologacji silników spalinowych w zakresie 
emisji w wielu krajach świata, w tym Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i 
Japonii. Określa ona metody pomiaru i ocenę emisji toksycznych składników spalin w 
ustalonych warunkach pracy silnika. ISO 8178 jest zbiorem wielu stałych cykli (typu C1, C2, 
D1, itp.) przeznaczonych dla silników o róŜnych zastosowaniach. KaŜdy z tych cykli 
odpowiada sekwencji kilku stałych trybów stanu pracy silnika z róŜnymi współczynnikami 
wagowymi [2]. 

Zadaniem wzmacniaczy zainstalowanych w torach pomiarowych jest wzmocnienie i 
przetworzenie sygnałów wygenerowanych przez czujniki na sygnały napięciowe. Wszystkie 
wzmacniacze zastosowane w systemie oraz układ znakowania GMP (oOWK) i synchronizacji 
połoŜenia wału korbowego umieszczone są w kasecie pomiarowej. Sygnały napięciowe 
wzmacniaczy przetwarzane są przez moduł pomiarowy analogowo-cyfrowy typu Personal 
Daq/3000 USB (A/C 16bit/1MHz) na wielkości cyfrowe, zapisywane w pamięci komputera. 

Cechy charakterystyczne modułu pomiarowego (karty pomiarowej) analogowo-
cyfrowego typu Personal Daq/3000 USB (A/C 16bit/1MHz) to: 
- 16 wejść analogowych (8 w trybie róŜnicowym) przetwornik A/C 16-bitowy, 1-MHz, 
- 24 cyfrowe linie I/O, 
- 4 liczniki 32-bitowe/ quadrature encoder, 
- do 4 wyjść analogowych - 1MHz, 16 bit, 
- wygodne terminale zaciskowe w postaci wtyczek, 
- wejścia napięciowe z moŜliwością podłączania termopar, 
- moŜliwość zwiększenia ilości wejść analogowych do 64SE/32DE – moduł rozszerzeniowy 

PDQ-30. 
 
Tab. 1. Wybrane dane techniczne silnika PERKINS 1104C-44 [2] 

Silnik o zapłonie samoczynnym PERKINS 1104C-44 
Liczba cylindrów 4 - 
Rodzaj wtrysku bezpośredni - 
Stopień spręŜenia 19,3 - 
Pojemność skokowa 4400 cm3 
Moc nominalna silnika 60 KW 
Prędkość obrotowa mocy nominalnej 2200 obr/min 
Maksymalny moment obrotowy 294 Nm 
Prędkość obrotowa maksymalnego momentu obrotowego 1400 obr/min 
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Rys. 3. Schemat blokowy stanowiska badawczego [2]: 
1 – silnik PERKINS 1104-C44; 2 – wlot powietrza; 3 – wylot spalin; 4 – hamulec elektrwirowy 
SCHENCK II; 5 – system wielkości szybkozmiennych AVL IndiSmart ze wzmacniaczami sygnałów  
i modułem pomiarowym; 6 – analizator spalin AVL CEB II; 7 – droga grzana; 8 – zestaw gazów 
wzorcowych; 9 – sterowanie – notebook 

1.5. System pomiarowy wielkości szybkozmiennych 

Wykresy indykatorowe rejestrowano za pomocą czujnika piezokwarcowego, 
cechowanego statycznie i dynamicznie w warunkach zbliŜonych do warunków rzeczywistych.  

W wyniku badań silnika otrzymano: 
- uśrednione ze 100-cykli wzniosy iglic wtryskiwacza, 
- uśrednione ze 100-cykli przebiegi ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym, 
- uśrednione ze 100-cykli przebiegi ciśnienia w cylindrze. 

Na rys. 4 pokazano schemat blokowy systemu pomiarowego wielkości szybkozmiennych.  

 
Rys. 4. Schemat blokowy systemu pomiarowego wielkości szybkozmiennych wykorzystanego  

w przeprowadzanych badaniach [2]  
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1.6. Przykładowe wizualizacje zarejestrowanych wielkości 
szybkozmiennych 

Na podstawie zmierzonych wielkości wyznaczono: 
- ciśnienie w komorze spalania, 
- ciśnienie w przewodzie wtryskowym, 
- wznios iglicy wtryskiwacza. 

Na rys.5 pokazano metodykę wyznaczania podstawowych wielkości procesu spalania  
z wykresu indykatorowego dla n = 2200 obr/min zaś na rys.6 uśrednione ze 100-cykli 
pomiarowych przebiegi wzniosu iglicy wtryskiwacza hi = f(n) przy zasilaniu silnika 
PERKINS paliwami EKODIESEL ULTRA B oraz olejem roślinnym OR przy prędkości n = 
2200 obr/min. Rys. 12 przedstawia uśrednione przebiegi ciśnienia paliwa w przewodzie 
wtryskowym pw = f(αOWK) przy zasilaniu silnika PERKINS 1104C-44 paliwami 
EKODIESEL ULTRA B oraz olejem rzepakowym OR przy prędkości obrotowej silnika 
n=1400 obr/min. 

 
Rys. 5. Metodyka wyznaczania podstawowych wielkości procesu spalania z wykresu indykatorowego 

n = 2200 obr/min dla badanych paliw (ON, OLN i OR) 

 
Rys. 6. Uśrednione ze 100-cykli pomiarowych przebiegi wzniosu iglicy wtryskiwacza hi f(αOWK) przy 

zasilaniu silnika PERKINS paliwami EKODIESEL ULTRA B oraz olejem rzepakowym OR 
przy prędkości obrotowej maksymalnego momentu obrotowego silnika  
n = 1400 obr/min 
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Rys. 7. Uśrednione przebiegi ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym pw f(αOWK) przy zasilaniu 

silnika PERKINS paliwami EKODIESEL ULTRA B oraz olejem rzepakowym OR przy 
prędkości obrotowej silnika n=1400 obr/min  

2. GRAFICZNE PORÓWNANIE WYNIKÓW BADA Ń 
Na rys. 8. pokazano porównanie maksymalnych ciśnień spalania Pc.max. [MPa] 

uśrednionych ze 100-cykli pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie 
charakterystyki prędkościowej zewnętrznej zaś rys. 9 porównanie maksymalnych ciśnień 
wtrysku paliwa Pw.max. [MPa] uśrednionych ze 100-cykli pracy silnika zasilanego badanymi 
paliwami na bazie charakterystyki prędkościowej zewnętrznej. Rys.10 przedstawia 
porównanie maksymalnych wzniosów iglicy wtryskiwacza hi.max. [mm] uśrednionych ze 100-
cykli pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki prędkościowej 
zewnętrznej. 

Rys.11 przedstawia porównanie maksymalnych ciśnień spalania Pc.max. [MPa] 
uśrednionych ze 100-cykli pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie 
charakterystyki obciąŜeniowej dla stałej prędkości obrotowej silnika n= 1400 [obr/min] zaś 
rys.12 maksymalnych ciśnień spalania Pc.max. [MPa] uśrednionych ze 100-cykli pracy silnika 
zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki obciąŜeniowej dla stałej prędkości 
obrotowej silnika n= 2200 [obr/min]. Na rys.13 pokazano graficzne porównanie 
maksymalnych ciśnień wtrysku paliwa Pw.max. [MPa] uśrednionych ze 100-cykli pracy silnika 
zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki obciąŜeniowej dla stałej prędkości 
obrotowej silnika n= 1400 [obr/min] a na rys.14 maksymalnych ciśnień wtrysku paliwa Pw.max. 
[MPa] uśrednionych ze 100-cykli pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie 
charakterystyki obciąŜeniowej dla stałej prędkości obrotowej silnika n= 2200 [obr/min]. 

Porównanie maksymalnych wzniosów iglicy wtryskiwacza uśrednionych ze 100-cykli 
pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki obciąŜeniowej dla stałej 
prędkości obrotowej silnika n= 1400 [obr/min] i n= 2200 [obr/min] przedstawia rys.15  
i rys.16. 
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Rys. 8. Porównanie maksymalnych ciśnień spalania Pc.max. [MPa] uśrednionych ze 100-cykli pracy 

silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki prędkościowej zewnętrznej  
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Rys. 9. Porównanie maksymalnych ciśnień wtrysku paliwa Pw.max. [MPa] uśrednionych ze 100-cykli 

pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki prędkościowej 
zewnętrznej  
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Rys. 10. Porównanie maksymalnych wzniosów iglicy wtryskiwacza hi.max. [mm] uśrednionych ze 100-

cykli pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki prędkościowej 
zewnętrznej  
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Rys. 11. Porównanie maksymalnych ciśnień spalania Pc.max. [MPa] uśrednionych ze 100-cykli pracy 

silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki obciąŜeniowej dla stałej 
prędkości obrotowej silnika n= 1400 [obr/min] 
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Rys. 12. Porównanie maksymalnych ciśnień spalania Pc.max. [MPa] uśrednionych ze 100-cykli pracy 

silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki obciąŜeniowej dla stałej 
prędkości obrotowej silnika n= 2200 [obr/min] 
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Rys. 13. Porównanie maksymalnych ciśnień wtrysku paliwa Pw.max. [MPa] uśrednionych ze 100-cykli 

pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki obciąŜeniowej dla 
stałej prędkości obrotowej silnika n= 1400 [obr/min] 
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Rys. 14. Porównanie maksymalnych ciśnień wtrysku paliwa Pw.max. [MPa] uśrednionych ze 100-cykli 

pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki obciąŜeniowej dla 
stałej prędkości obrotowej silnika n= 2200 [obr/min] 
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Rys. 15. Porównanie maksymalnych wzniosów iglicy wtryskiwacza hi.max. [mm] uśrednionych ze 100-

cykli pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki obciąŜeniowej 
dla stałej prędkości obrotowej silnika n= 1400 [obr/min] 
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Rys. 16. Porównanie maksymalnych wzniosów iglicy wtryskiwacza hi.max. [mm] uśrednionych ze 100-

cykli pracy silnika zasilanego badanymi paliwami na bazie charakterystyki obciąŜeniowej 
dla stałej prędkości obrotowej silnika n= 2200 [obr/min] 
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WNIOSKI 
Na podstawie analizy przeprowadzonej zgodnie z opracowaną metodyką badań moŜna 

sformułować następujące wnioski poznawcze dotyczące prędkościowej charakterystyki 
zewnętrznej: 
• większe wartości ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym Pw.max. [MPa] od 9 do 

12,5% występowały dla paliw roślinnych stosunku do oleju napędowego. Wartości 
ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym zwiększały się wraz ze wzrostem prędkości 
obrotowej silnika od 1000-2200 obr/min pracującego według zewnętrznej charakterystyki 
prędkościowej. 

• przy zasilaniu silnika paliwami roślinnymi występowały wcześniejsze kąty rozpoczęcia 
procesu wtrysku paliwa αww [oOWK] oraz wzniosów iglicy wtryskiwacza hi.max. [mm] niŜ 
zasilaniu go olejem napędowym. Bezwzględna róŜnica procentowa wzniosu iglicy 
wtryskiwacza pomiędzy paliwami roślinnymi a olejem napędowym była większa dla 
paliw roślinnych od 7-10% w całym przedziale prędkości obrotowych wału korbowego 
silnika od 1000-2200 obr/min.  

• dla wszystkich badanych paliw wartość maksymalnego uśrednionego ze 100-cykli 
ciśnienia spalania Pc.max. [MPa] w cylindrze przy zasilaniu silnika paliwami roślinnymi 
była od 9,7÷11% wyŜsza w porównaniu z olejem napędowym EKODIESEL ULTRA B. 
Spowodowane jest to tym, Ŝe paliwa roślinne posiadają tlen chemiczny, co powoduje 
uzyskanie większych indykowanych ciśnień spalania w całym przedziale prędkości 
obrotowych wału korbowego silnika od 1000-2200 obr/min.  

Wnioski dotyczące charakterystyki obciąŜeniowej: 
• wartość maksymalnego ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym Pw.max. [MPa] przy 

zasilaniu silnika paliwami roślinnymi było od 10÷15% wyŜsze w porównaniu z 
zasilaniem olejem napędowym. Największe ciśnienia paliwa wskazywało obciąŜenie 
silnika przy Mo= 50 [Nm], zaś najmniejsze przy obciąŜeniu Mo = 300 Nm. 

• wartości maksymalnych wzniosów iglicy wtryskiwacza hi.max. [mm] przy zasilaniu silnika 
paliwami pochodzenia roślinnego były od 6÷9% wyŜsze w porównaniu z zasilaniem 
paliwem mineralnym (olej napędowy). Największe maksymalne uśrednione wzniosy 
iglicy wtryskiwacza hi.max. [mm] występowały przy obciąŜeniu silnika przy Mo= 50 [Nm], 
zaś najmniejsze przy Mo = 300 Nm. 

• dla wszystkich badanych paliw roślinnych wartości maksymalnych ciśnień spalania  
w cylindrze Pc.max. [MPa] były od 9÷15% wyŜsze od zasilania silnika olejem napędowym. 
Największe ciśnienia spalania występowały przy obciąŜeniu silnika Mo= 300 [Nm], zaś 
najmniejsze przy obciąŜeniu Mo = 50 Nm.  

Wnioski podsumowujące: 
• paliwa roślinne posiadają w swoim składzie chemicznym grupę glicerydową, przez co są 

mniej ściśliwe, co przyczynia się do wzrostu dawki paliwa na cykl pracy silnika, oraz 
większego ciśnienia paliwa w stosunku do paliw węglowodorowych. 

• istnieją zaleŜności między składem chemicznym paliwa, a parametrami określającymi 
przebieg procesu jego spalania. Badania wykazały wpływ zawartości tlenu chemicznego 
zawartego w paliwach roślinnych na indykowane ciśnienia spalania paliwa w cylindrze. 

• aby uzyskać podobne wskaźniki operacyjne silnika jak dla paliw węglowodorowych bez 
zmian konstrukcyjnych w układzie zasilania i systemu spalania naleŜy wykonać 
następujące czynności regulacyjne poprzez: zwiększenie dawki olejów roślinnych z 
powodu małych wartości opałowych olejów roślinnych oraz zmniejszeniu ciśnienia 
roboczego wtryskiwacza i ustawieniu wcześniejszego kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa. 
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• badania na bazie charakterystyki obciąŜeniowej wykazały zaleŜność między 
podstawowymi, istotnymi wielkościami decydującymi o regulacji i sterowaniu pracą 
silnika o zapłonie samoczynnym. 

• przy ocenie ekonomicznego i energetycznego aspektu stosowania olejów roślinnych 
waŜną sprawą jest ich zmniejszenie kosztów przy wytwarzaniu, aby zbliŜone były do 
paliw węglowodorowych, 

• celowym jest prowadzenie dalszych badań procesów zachodzących w silnikach 
spalinowych o ZS zasilanych paliwami posiadającymi róŜne właściwości 
fizykochemiczne w celu wyszukiwania paliwa pochodzenia roślinnego o 
porównywalnych właściwościach fizykochemicznych będącego odpowiednikiem paliwa 
węglowodorowego. 

INFLUENCE OF THE LOAD AND THE KIND 
OF FUEL POWERING THE AGRICULTURAL 

ENGINE ABOUT THE SELF-IGNITION ON ITS 
FAST-CHANGEABLE SIZES 

Abstract 
 Carrying out experimental and simulation, concerning applying examinations was planning the 

perpetrator for powering agricultural engines about the self-ignition with fuels of the plant origin, 
without accomplishing the structural modernization of engines. 

 An assessment of the influence of powering the engine was an aim of examinations 1104C-44 
PERKINS with ON diesel (EKODIESEL-ULTRA-B) and comparatively with four vegetable oils (with 
OR-100% rape oil, OSŁ-100% sunflower oil, soya OS-100% and oil of camelia sativa OLN-100% 
OLN-100%) to fast-changeable sizes of its work.  

Examinations were conducted on the basis of characteristics outside and load with using the post 
hamownianego equipped with the measuring system of fast-changeable sizes. In examinations a 
measurement of the course of changes in the pressure was made in the top hat, pressures in the 
injection wire and wzniosu of netting needle of the injector for 100-cycle of his work.  

  Using fuels about all sorts properties physicochemical to engines about the self-ignition requires 
the considerable accuracies of the measurements of diagnostic sizes in order to get to know appearing 
differences in processes of injection and burning engines out powered with these fuels in the 
economic, energy and environmental aspect. 
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Spis skrótów i oznaczeń: 
- DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa (dane fabryczne),  
- GMP- górne martwe połoŜenie tłoka, 
- NOx - tlenki azotu, 
- ON (EKODIESEL-ULTRA-B) - olej napędowy, 
- OR-100% - olej roślinny rzepakowy,  
- OSŁ-100% - olej roślinny słonecznikowy,  
- OS-100% - olej roślinny sojowy  
- OLN-100% - olej roślinny lniankowy (rydzowy), 
- TZZF – temperatura zablokowania zimnego filtra paliwa, 
- ZS – silnik o zapłonie samoczynnym, 
- hi (mm) -  wznios iglicy wtryskiwacza, 
- hi f(αOWK) - przebieg wzniosu iglicy wtryskiwacza w funkcji kąta obrotu wału korbowego 

silnika, 
- hi.max. (mm) - maksymalny wznios iglicy wtryskiwacza uśredniony ze 100-cykli pracy 

silnika, 
- Mo (Nm) - zredukowany moment obrotowy, 
- Ne (kW) - zredukowana moc efektywna, 
- n1= 1400 (obr/min) - prędkość maksymalnego momentu obrotowego Mo= 294 (Nm), 
- n2= 2200 (obr/min) - prędkości maksymalnej mocy Ne= 60 (kW), 
- pw (MPa) - ciśnienie paliwa w przewodzie wtryskowym, 
- pw f(αOWK) - uśredniony przebieg ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym w funkcji 

kąta obrotu wału korbowego silnika, 
- Pw.max. (MPa) - maksymalne ciśnienie wtrysku paliwa uśrednione ze 100-cykli pracy 

silnika, 
- pc (MPa) - ciśnienie w cylindrze, 
- Pc.max. (MPa) - maksymalne ciśnienie spalania uśrednione ze 100-cykli pracy silnika, 
- αww= o OWK - kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa, 
- τ (s) - czas zuŜycia paliwa, 
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