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Wstęp
Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym jest podstawo-

wym źródłem napędu maszyn rolniczych. Zespoły napędo-
we maszyn rolniczych wraz z postępem cywilizacji ulegają 
nieustannemu zróżnicowaniu. Aktualnie najważniejszym 
symulatorem ich rozwoju jest stale ograniczana uciążliwość 
dla środowiska naturalnego oraz ograniczenie kosztów eks-
ploatacji, w tym promowaniu alternatywnych paliw proekolo-
gicznych [1]. Obecnie większość europejskich producentów 
silników o ZS dla branży rolniczej w swojej ofercie poleca jed-
nostki napędowe z układami wtrysku paliwa typu Common 
Rail. Charakteryzują się one niższym jednostkowym zuży-
ciem paliwa, co w dobie kryzysu energetycznego jest bardzo 
istotne oraz korzystniejszymi parametrami trakcyjno-użytko-
wymi. Spełnienie przyszłych wymagań dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego jest podstawowym symulatorem ich 
dalszego rozwoju również w branży rolniczej.

Reasumując należy podkreślić, że postęp technologiczny, 
jaki dokonuje się w tej dziedzinie musi uwzględnić trwałość, 
niezawodność oraz bezpieczeństwo i atrakcyjność oferty 
handlowej.

1. Rozwiązania konstrukcyjne układów 
wtryskowych typu Common Rail

Obserwując rynek parku maszyn rolniczych, można powie-
dzieć, że najbardziej popularnym układem zasilania silników 
o zapłonie samoczynnym jest system Common Rail. Głów-
nym kryterium podziału układów Common Rail jest sposób 
regulacji ciśnienia rys. 1.

Układy CR pierwszej generacji charakteryzują się tym, 
że ciśnienie panujące w zasobniku dochodzi do 130 MPa. 
W roku 2000 układ ten został zmodernizowany, wprowadza-
jąc technikę wtrysku wielofazowego: dawka pilotująca, dawka 
główna, dzięki czemu w cylindrze znacznie łagodniej narasta 
ciśnienie i w efekcie praca silnika jest bardziej cichsza, sil-
nik charakteryzuje się wówczas miękką pracę. Jeden wtrysk 
może składać się nawet z siedmiu dawek paliwa. W układach 
CR drugiej generacji ciśnienie w zasobniku jest regulowa-
ne przez dozownik. Pompa wysokiego ciśnienia typu CP3 
i CP1H tłoczy paliwo w ilości niezbędnej dla silnika. Dzięki 

temu zużycie energii potrzebnej do napędu pompy wysokiego 
ciśnienia i zużycie paliwa są mniejsze. Ciśnienie wtrysku w 
układach drugiej generacji zostało podniesione do 160 MPa, 
dzięki czemu polepszyła się efektywność pracy silnika z czym 
wiąże się między innymi spadek emisji związków toksycznych 
do środowiska. 

Układ CR trzeciej generacji różni się od poprzednich ukła-
dów wtryskowych zastosowaniem piezoelektrycznych wtry-
skiwaczy, które cechuje znacznie szybszy czas reakcji niż 
wtryskiwaczy elektromagnetycznych. Pozwala to w większym 
niż dotychczas zakresie na zmianę czasu odstępu pomiędzy 
wtryskami kolejnych części dawki paliwa oraz czasu ich trwa-
nia. Uzyskiwane różnice pomiędzy parametrami wtryskiwa-
nej strugi są bardzo istotne w aspekcie tworzenia mieszanki 
palnej.

Wtryskiwacze elektromagnetyczne były wykorzystywane w 
układach Common Rail pierwszej i drugie generacji. Powo-
dem ich wycofania na korzyść wtryskiwaczy piezoelektrycz-
nych jest brak możliwości uzyskania małych odstępów czasu 
miedzy kolejnymi dawkami wtryskiwanego paliwa podczas 
jednego cyklu pracy silnika. Z tego powodu ograniczeniem 
była liczba wtryskiwanych dawek paliwa do trzech lub czte-
rech. Wtryskiwacze piezoelektryczne są wykorzystywane w 
układach CR trzeciej generacji. Jedna z ich głównych zalet 
jest to iż istnieje możliwość uzyskania wielokrotnego podziału 
dawki paliwa ze względnie krótkimi czasami między kolejnymi 
dawkami paliwa. Istnieje zatem możliwość realizacji wtrysku 
wielokrotnego o zmiennym początku i zmiennym odstępie 
pomiędzy pojedynczymi wtryskami. Do kolejnych zalet wtry-
skiwaczy piezoelektrycznych należy zaliczyć: wytwarzanie 
bardzo małych dawek paliwa dla wtrysku wstępnego, małe 
wymiary i niewielka masa wtryskiwaczy (270 g wobec 490 g 
wtryskiwacza elektromagnetycznego), mniejszy hałas pod-
czas pracy (o 3 dB). Ponadto charakteryzują się mniejszym 
zużyciem paliwa (o 3%), mniejszą emisją spalin o 20% oraz 
zwiększeniem mocy silnika o ok. 7% [1].

Rozwiązanie konstrukcyjne wtryskiwacza piezoelektrycz-
nego przedstawiono na rys. 2 [3].

Trwają prace nad czwartą generacją, która pozwoli jesz-
cze obniżyć poziom zanieczyszczenia spalin dzięki doskonal-
szemu sterowaniu i podniesieniu ciśnienia wtrysku stosując 
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wtryskiwacze ze wzmocnieniem hydraulicznym. Technologia 
HADI (Hydraulically Amplifi ed Diesel Injector) wykorzystuje 
specjalny tłok, który zwiększa ciśnienie we wtryskiwaczach 
nawet do 250 MPa. Nowy system ma jeszcze bardziej obni-

 
Rys. 1. Schemat układu Common Rail [2] 

żyć emisje spalin, zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować 
poziom hałasu podczas spalania przy jednoczesnym wzro-
ście mocy silnika. Paliwo nie będzie wtryskiwane do komory 
spalania gwałtownie, ale przy stopniowo wzrastającym ciśnie-
niu. Taka procedura wtrysku pozwoli osiągnąć łagodniejszy 
przebieg procesu spalania z mniejszymi skokami temperatury 
i odpowiednio niższą emisja tlenków azotu [4].

2. Badania eksperymentalne
Badania eksperymentalne obejmowały ocenę pracy wtry-

skiwaczy piezoelektrycznych stosowanych w silniku o ZS z 
bezpośrednim wysokociśnieniowym wtryskiem paliwa typu 
Common Rail zasilanym ON i biopaliwami przemiennie:
 – biopaliwo B10 zawierające 10% (V/V) uszlachetnionych es-

trów metylowych kwasów tłuszczowych FAME i 90 % (V/V) 
oleju napędowego Ekodiesel Ultra; 

Rys. 2.  Wtryskiwacz piezoelektryczny: 1 – złącze przelewu 
paliwa, 2 – złącze wysokiego ciśnienia, 3 – siłownik piezo-
elektryczny, 4 – przetwornik hydrauliczny, 5 – zawór sterujący, 
6 – rozpylacz z iglicą, 7 – kanalik wtryskowy 

Fot. 1. Widok ogólny stanowiska do testowania pomp i wtry-
skiwaczy systemów Common Rail STPiW-2 produkcji „Auto-
elektronika Kędzia”
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 – biopaliwo B20 zawierające 20%(V/V) uszlachetnionych es-
trów metylowych kwasów tłuszczowych FAME i 80% (V/V) 
oleju napędowego Ekodiesel Ultra; 

 – biopaliwo B30 zawierające 30%(V/V) uszlachetnionych es-
trów metylowych kwasów tłuszczowych FAME i 70%(V/V) 
oleju napędowego Ekodiesel Ultra; 
Biopaliwa o zawartości 10, 20 i 30%(V/V) skomponowano 

wykorzystując paliwa handlowe: olej napędowy zakupiony 
na stacji, zawierający 5% (V/V) FAME i bioester B100 zawie-
rający 100% (V/V) FAME produkcji Rafi nerii Nafty TRZEBI-
NIA SA. Skomponowane w oparciu o te komponenty paliwa 
ujednorodniano poprzez mieszanie obu komponentów do 
uzyskania odpowiednich zawartości % (V/V) FAME w biopali-
wach. Wybrane właściwości fi zykochemiczne badanych paliw 
ON i biopaliw przedstawiono w tabeli 1.

Przed rozpoczęciem badań eksploatacyjnych wykonano 
pomiary geometryczne wyjściowe zestawu czterech nowych 
wtryskiwaczy piezoelektrycznych o przebiegu „zerowym”. 
Ponadto sporządzono charakterystyki objętości dawki wtry-
sku paliwa i wielkości przelewu według przyjętej procedury 
producenta wtryskiwaczy. Zakres charakterystyki obejmował 
warunki pracy wtryskiwacza piezoelektrycznego, przy okre-
ślonych parametrach pracy (obciążeniach) silnika:
 – „bieg jałowy” – czas otwarcia wtryskiwacza 400 μs, ciśnie-

nie robocze 25 MPa, częstotliwość otwarcia 10 Hz oraz 
ilość wtrysków: 2000;

 – „pełne obciążenie” – czas otwarcia wtryskiwacza 1200 μs, 
ciśnienie robocze 100 MPa, częstotliwość otwarcia 20Hz 
oraz ilość wtrysków: 400;

 – „pełne obciążenie pracy wtryskiwaczy” – czas otwarcia 
wtryskiwacza 800 μs, ciśnienie robocze 140 MPa, częstotli-
wość otwarcia 10 Hz oraz ilość wtrysków: 400;

 – „zdolność podziałowa wtryskiwaczy” – czas otwarcia wtry-
skiwacza 400 μs, ciśnienie robocze 100 MPa, częstotliwość 
otwarcia 40 Hz oraz ilość wtrysków: 1000;

 – „mikro dawki paliwa” – czas otwarcia wtryskiwacza 200 μs, 
ciśnienie robocze 22 MPa, częstotliwość otwarcia 20 Hz 
oraz ilość wtrysków: 6000.
Wykonano serię pomiarów dla dwóch kompletów wtryski-

waczy przypisanych odpowiednio do ciągników A i B. Rozpy-
lacze wtryskiwaczy były przed badaniami poddane zabiegom 
mycia (kąpieli) w wannie ultradźwiękowej w celu usunięcia 
ewentualnych zanieczyszczeń powierzchni rozpylacza. Prze-
bieg eksploatacyjny pracy wtryskiwaczy ciągników rolniczych 
to ok. 3000 mth. 

Do oceny stanu technicznego i efektywności pracy wtry-
skiwaczy wykorzystano stanowisko badawcze do testowa-
nia pomp i wtryskiwaczy systemów Common Rail STPiW-2 
produkcji „Autoelektronika Kędzia”. Wspomniane stanowisko 
składa się z następujących elementów:
 – pompy wysokiego ciśnienia napędzanej silnikiem 

elektrycznym,
 – przewodów i zasobnika (szyny) wysokiego ciśnienia,
 – zestawu menzurek do pomiaru wydatku i przelewów,

Tab. 1. Wybrane właściwości fi zykochemiczne ON i biopaliw 
Oznaczenie Jednostka Ekodiesel Ultra F 4,8 Biopaliwo B10 Biopaliwo B20 Biopaliwo B30

 Liczba cetanowa 51,9 52,2 53,5 53,2
 Gęstość w temp. 15°C kg/m3 834 835,9 843 843
Lepkość w temp. 40°C mm2/s 2,69 2,70 2,76 2,89
Zawartość siarki mg/kg 7,8 8,6 7,8 7,5
Zawartość FAME %(V/V) 4,8 9,9 20 30
Zawartość WWA %(m/m) 3,1 – 2,4 –
 Pozostałość po koksowaniu 
z 10% poz. destyl. %(m/m) 0,01 0,10 0,10 0,10

Tab. 2. Procentowy udział objętościowy obniżenia dawki paliwa( biopaliw B10, B20 i B30) i przyrostu przelewów w badaniach 
stanowiskowych wtryskiwaczy podczas rożnych obciążeń 

Rodzaj paliwa do zasilania 
wtryskiwacza B10 B20 B30

Parametr pracy Spadek dawki 
[%]

Wzrost przelewu 
[%]

Spadek dawki 
[%]

Wzrost przelewu 
[%]

Spadek dawki 
[%]

Wzrost przelewu 
[%]

Bieg jałowy 
400 us, 25 MPa, 10 Hz, 
2000 wtrysków

9-10 7 9-13 7-9 13-15 9-10

Pełne obciążenie silnika
1200 us, 100 MPa, 20 Hz, 
400 wtrysków

5-7 7 8-10 6-10 13-14 6-13

Pełne obciążenie wtryskiwaczy 
800 us, 140 MPa, 10 Hz, 
400 wtrysków

6-7 14-18 10 15-21 19-21 49-50

Zdolność podziałowa wtryskiwaczy
400 us, 100 MPa, 40 Hz, 
1000 wtrysków

15-17 5 21-23 7 24-26 11

Mikro dawki 
200 us, 22 MPa, 20 Hz, 
6000 wtrysków

17-24 2-3 20-23 4-5 27-30 5
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 – aparatury sterującej pracą silnika elektrycznego, pompy 
i wtryskiwaczami.
Ponadto stanowisko badawcze stwarza możliwość obser-

wacji kształtu strugi rozpylanego paliwa (szklane menzur-
ki), oraz zmianę parametrów wtrysku (m.in. ciśnienia paliwa 
w zasobniku, wielkości dawki paliwa). 

Pierwszym etapem oceny była próba szczelności gniazda 
rozpylacza poddanego działaniu wysokiego ciśnienia z wyłą-
czeniem impulsów wyzwalających wtrysk.

Drugi etap badań to „cykl automatyczny” przeprowadzany 
przy różnych ciśnieniach, czasach wysterowania otwarcia 
wtryskiwaczy i częstotliwości impulsów oraz stałych tempe-
raturach płynu testującego wtryskiwacza. Oceniano wielkość 
dawki pilotażowej, biegu jałowego, częściowego i pełnego 
obciążenia oraz wielkości (objętości) przelewów. Uzyskane 
wyniki badań porównano z wynikami wyjściowymi przebiegu 
eksploatacyjnego zerowego (zero mth).

Procentowy udział objętościowego obniżenia dawki biopali-
wa i tempa przyrostów przelewów paliwa w badanych wtryski-
waczach zamieszczono w tabeli 2.

3. Omówienie wyników badań
Uzyskane wyniki badań pozwalają na stwierdzenie:

 – różnicy wydatków i przelewów paliwa (biopaliwa B10, B20, 
B30) we wtryskiwaczach o przebiegu eksploatacyjnym 
3000 mth w porównaniu do zerowego przebiegu,

 – uzasadnieniem tego stanu jest wzrost zużycia elementów 
roboczych wtryskiwaczy (luzy współpracujących par kine-
matycznych rozpylacza: korpus – iglica, rozkalibrowanie 
otworków),

 – poziom zużycia elementów roboczych wtryskiwaczy kształ-
tował się poziomie umożliwiającym dalszą ich eksploatację 
w silniku o ZS zasilanym badanymi paliwami.

Podsumowanie
Zawartość FAME w oleju napędowym jako biokomponen-

tu wpłynęła na ograniczenie dawki paliwa i wzrost wielkości 
przelewów w badanych wtryskiwaczach po okresie eksplo-
atacyjnym 3000 mth. Główną przyczynę tego stanu upatru-
je się w procesie tworzenia nierozpuszczalnych osadów na 
elementach roboczych wtryskiwaczy. Zmiany badanych pa-
rametrów są najbardziej widoczne dla niskich ciśnień pracy 
wtryskiwaczy i spadek wielkości dawki paliwa, który kształtuje 
się na poziomie od 17-30%. Dla uzyskania wysokiej precyzji 
oceny stanu technicznego wtryskiwaczy piezoelektrycznych 
III generacji podczas pracy silników zasilanych biopaliwa-
mi wymagany jest większy udział ich populacji w badaniach 
eksploatacyjnych.

Bibliografi a
1. Merkisz J.: Tendencje rozwojowe silników spalinowych. 

Silniki Spalinowe Nr 1/2004. 
2. AUTO MOTO SERWIS 1/2006
3. Praca zbiorowa: Zasobnikowe układy wtryskowe Common 

Rail. Informator Techniczny Bosch. Wydawnictwo Komuni-
kacji i Łączności. Warszawa 2009

4. Lew K.: Ekologiczne aspekty stosowania układów wtrysko-
wych Common Rail. Novus Scientia 2007.

Operational assessment of Common Rail injection system 
of diesel engines used in agricultural sector

The work gives an information about the types of designs of Common Rail injection systems. It also contains the data on 
experimental research covering the evaluation of their operation and technical condition in diesel engines fueled with diesel oil 
and biofuel after exploitation run of 3000 mth.
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