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Streszczenie 
Celem artykułu była analiza eksploatacyjna pracy silnika o zapłonie 
samoczynnym zasilanego paliwami alternatywnymi. Badania 
eksperymentalne zostały wykonane na silnikach ZS z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa z konwencjonalnym układem zasilania oraz 
systemem Common Rail. Podczas badań zostały wykreślone 
zewnętrzne charakterystyki prędkościowa i ekologiczna oraz zbadano 
elementy składowe wtryskiwaczy paliwa pod mikroskopem. Analiza 
wyników badań wykazała jaki jest wpływ paliw alternatywnych na 
eksploatację oraz parametry robocze silnika. 

 
Wstęp 

Źródłem napędu pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych i 
budowlanych są głównie silniki o zapłonie samoczynnym. Silniki 
te charakteryzują się dużą sprawnością, trwałością i 
niezawodnością oraz mniejszym zużyciem paliwa w stosunku 
do silników z zapłonem iskrowym (ZI). Podczas spalania 
mieszaniny palnej silnik ZS emituje do atmosfery cząstki stałe, 
tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, nieznaczne ilości 
węglowodorów oraz pozostałe powstające głównie w wyniku 
zanieczyszczenia paliwa np. tlenki siarki. Ze względów 
ekologicznych wprowadzane są coraz to bardziej rygorystyczne 
normy dotyczące emisji toksyn do atmosfery w spalinach. Znane 
są różne sposoby ograniczenia emisji substancji toksycznych 
(zastosowanie filtrów cząstek stałych, katalizatorów, dodatków 
poprawiających proces spalania lub dopalania toksyn  
w spalinach). Pod koniec lat 90 – tych poprzedniego stulecia 
wprowadzono układ zasilania Common Rail. System ten cały 
czas jest modyfikowany. Zaletą tego układu jest zwiększenie 
ilości dawek podczas jednego cyklu pracy i znacznie większe 
ciśnienia wtrysku [1]. Bardzo delikatnym i najbardziej 
awaryjnymi urządzeniami tego systemu są wtryskiwacze paliwa, 
które czułe są na jakość paliwa [3], [4]. 

Jednym ze sposobów poprawy parametrów ekologicznych 
silników ZS jest zastosowanie paliw alternatywnych 
pochodzenia roślinnego. Drugą przyczyną poszukiwania paliw 
alternatywnych do zasilania silników ZS są malejące zasoby 
ropy naftowej na świecie. 

Jednym z bardziej znanych i stosowanych paliw roślinnych 
jest olej rzepakowy [2]. Aby poprawić jego parametry fizyko – 
chemiczne i przystosować do silników ZS należy podać go 
procesowi estryfikacji. Ester metylowy oleju rzepakowego B 100 
przypomina swoimi właściwościami konwencjonalny olej 
napędowy i znalazł zastosowanie jako alternatywne źródło 
energii. 

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania paliwa  
B 100 w silnikach ZS. Przedstawiono charakterystyki robocze 
silnika 359 (z konwencjonalnym układem wtryskowym) oraz 

przeprowadzono badania laboratoryjne wtryskiwaczy paliwa 
systemu Common Rail, które były używane na B 100.  
 
1. Opis stanowiska i obiektu badawczego 

Badania silnikowe zostały przeprowadzone na 
sześciocylindrowym silniku typu 359 z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa. Na rysunku 1 przedstawiono przekrój poprzeczny silnika 
359. 
 

 
 

Rys. 1. Przekrój poprzeczny silnika 359 
 

Na rysunku 2. przedstawiono schemat stanowiska 
eksperymentalnego wyposażonego w silnik 359 oraz hamulec 
hydrauliczny. 

Do wyznaczenia charakterystyk jednostkowego zużycia 
paliwa niezbędne było określenie mocy użytecznej silnika.  
Z tego względu wykorzystano stanowisko hamowniane, 
wyposażone w przyrządy pomiarowe, w którego jego skład 
wchodziły: urządzenie dynamometryczne, zestaw aparatury 
kontrolno-pomiarowej oraz urządzenia pomocnicze takie jak 
termometr rtęciowy, barometr rtęciowy oraz higrometr włosowy.  
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Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego: 1 – silnik,  
2- hamulec wodny, 3- dynamometr, 4 – obrotomierz, 5 – miernik 
temperatury spalin, dymomierz MDO, 7 – filtr powietrza G-57,  
8 – miernik temperatury oleju, 9 – miernik temperatury wody  
na wylocie silnika, 10 – wagowa miernica elektroniczna,  
11 – zbiorniki paliwowe, 12 – analizator spalin IMR 1500 
 
W celu zbadania toksyczności gazów wylotowych skorzystano 
z analizatora spalin IMR 1500 oraz dymomierza MDO. 

Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone  
w specjalistycznym laboratorium zajmującym się badaniem  
i regeneracją układów wtryskowych silników spalinowych.  
Do badań wykorzystano stereoskopowy mikroskop cyfrowy  
FL 150/7 oraz stół probierczy do badania wtryskiwaczy paliwa  
i pomp wtryskowych STPiW 3.. Na rysunku 3 przedstawiono 
mikroskop laboratoryjny FL150/70, rysunek 4 przedstawia tester 
stół probierczy STPiW 3. 
 

 
 
Rys. 3. Cyfrowy mikroskop laboratoryjny FL150/70  

 
Zadaniem badania mikroskopowego była analiza zużycia 

elementów wtryskiwaczy paliwa wpływających na jego pracę. 
Dzięki badaniu mikroskopowemu można było zbadać stan 
elementów par precyzyjnych, czy nie ma zatarć, korozji i innych 
zanieczyszczeń pochodzących od paliwa. 

Stół probierczy STPiW 3 służy do sporządzania 
charakterystyk roboczych wtryskiwaczy paliwa oraz pomp 
wtryskowych. Za pomocą stołu można badać wielkości dawek 
wtrysku oraz powrotnych wtryskiwaczy paliwa, badać wydatki 
oraz sprawność pomp wtryskowych przy różnych ustawieniach 
regulatorów. 

 
 

Rys.  4. Urządzenie STPiW 3 do testowania pomp wtryskowych 
i wtryskiwaczy paliwa 
 
2. Cel badań 

Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu 
biopaliwa na eksploatację układów wtryskowych silników ZS. 
Podczas badań wykorzystano silnik 359 zasilany estrem 
metylowym oleju rzepakowego (B 100) oraz wtryskiwacz paliwa 
systemu Common Rail, który pracował na podobnym paliwie. 
Badanie przeprowadzono wg następującego harmonogramu: 

• wykonanie charakterystyki zewnętrznej oraz ekologicznej 
silnika 359 zasilanego paliwem B 100, 

• zbadanie pod mikroskopem podzespołów wtryskiwacza 
paliwa układu CR pracującego na B 100, 

• zbadanie dawek wtrysku i przelewowych wtryskiwacza 
paliwa układu CR pracującego na B 100. 

 
3. Wyniki badań laboratoryjnych 
 

 
 
Rys. 5. Charakterystyka zewnętrzna silnika 359 pracującego na 
paliwach:                   ON,                   B 100 



   eksploatacja i testy  
 

134     AUTOBUSY   8/2016 

Badania silnikowe zostały przeprowadzone wg założonego 
schematu. Podczas badań sporządzono charakterystykę 
zewnętrzną silnika i ekologiczną. Na charakterystykach 
porównano dwa paliwa olej napędowy (ON) oraz ester metylowy 
oleju rzepakowego (B 100). Na rysunku 5 przedstawiono 
charakterystykę zewnętrzną silnika 359 a na rys. 6 ekologiczną. 
 

 
 
Rys. 6. Charakterystyka ekologiczna silnika 359 pracującego na 
paliwach:                   ON,                   B 100 
 

W drugim etapie badań rozebrano na części wtryskiwacz 
CR pracujący na B 100 i poddano go analizie mikroskopowej. 
Na rysunku 7 przedstawiono gniazdo zaworu sterującego 
wtryskiwaczem paliwa. 

 

 
 

 
Rys. 7. Gniazdo zaworu sterującego wtryskiwaczem paliwa CR 

 
Na rysunku 8 przedstawiono element pary precyzyjnej tłoka 

zaworu sterującego pracą wtryskiwacza paliwa. 

 
 
Rys. 8. Para precyzyjna na tłoczku zaworu sterującego pracą 
wtryskiwacza paliwa 

 
Kolejne rysunki (9 i 10) przedstawiają iglicę wtryskiwacza 

paliwa pracującego na paliwie B 100. 
 

 
 

Rys. 9. Iglica wtryskiwacza paliwa pracującego na paliwie B 100 
 

 
 
Rys. 10. Para precyzyjna iglicy wtryskiwacza paliwa 
pracującego na B 100 
 

Podczas badań wtryskiwacz paliwa został przetestowany  
na stole probierczym. W tabeli 1 przedstawiono wielkości dawek 
wtrysku. W tabeli 2 pokazano wielkości dawek przelewowych. 
Przelewy zostały zmierzone przy teście szczelności 
wtryskiwacza paliwa oraz teście przy maksymalnym ciśnieniu 
roboczym. 
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Tab.1. Wielkości dawek wtrysku badanego wtryskiwacza paliwa 

Dawki Ciśnienie 
wtrysku 

Czas 
wtrysku 

Zadane Rzecz.

Pełne 135 800 67,7+/-4 64,2
Średnie 80 500 15+/-3 13,1
Jałowy 25 725 5+/-2 4,1

Pilotażowa 80 160 1,5+/-1,2 0,6
Szczelność 140 0 0 0

 
Tab.2. Wielkości dawek przelewu badanego wtryskiwacza 
paliwa 

Dawki Ciśnienie 
wtrysku 

Czas 
wtrysku 

Zadane Rzecz.

Pełne 135 800 41+/-23 60,9
Szczelność 140 0 35+/-35 57,5

 
Na rys. 11 i 12 przedstawiono wyniki badań na stole 

probierczym STPiW 3. 
 

 
 

Rys. 11. Wielkości dawek wtrysku badanego wtryskiwacza 
paliwa 
 

 
 
Rys. 12. Wielkości dawek przelewowych badanego 
wtryskiwacza paliwa 
 
Podsumowanie 

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że ester metylowy oleju rzepakowego wpływa  
na parametry robocze i ekologiczne oraz eksploatacyjne 
silników ZS. W pierwszym etapie badań sporządzono 

charakterystyki robocze silnika 359 pracującego na paliwach: 
ON i B 100. Jak widać na charakterystyce zewnętrznej moc  
i moment obrotowy silnika pracującego na B 100 lekko 
zmniejszyły się a jednostkowe zużycie paliwa znacznie wzrosło. 
Wpływ na to mają właściwości fizyko – chemiczne estru 
metylowego oleju rzepakowego. Na charakterystyce 
ekologicznej widoczne jest obniżenie emisji tlenku węgla i sadzy 
do atmosfery. Natomiast zwiększyła się emisja tlenków azotu. 
Wpływ na to ma zawartość cząsteczki tlenu przez paliwa 
pochodzenia roślinnego. Podczas badania wtryskiwacza  
na stole probierczym STPiW3 zmierzono wielkości dawek 
wtrysku i powrotnych. Wszystkie dawki wtrysku były w granicach 
normy. Dawki przelewowe mieściły się w granicach normy ale  
i wartości były zbyt wysokie co świadczy o zużycie elementów 
par precyzyjnych wtryskiwacza paliwa. Podczas badań 
mikroskopowych poddano analizie elementy składowe 
wtryskiwacza paliwa. Zbadano zawór i tłok sterujący 
wtryskiwacza CR oraz końcówkę i element pary precyzyjnej 
iglicy wtryskiwacza CR pracującego na B 100. Badania 
wykazały, że na elementach pary precyzyjnych widoczne  
są ślady korozji oraz zużycia mechanicznego. Dodatkowo  
na zdjęciach widoczne są metaliczne opiłki pochodzące  
od pompy wysokiego ciśnienia. Podwyższona dawka 
przelewowa podczas badania na stole probierczym świadczyła  
i nadmiernym zużycie elementów pary precyzyjnej badanego 
wtryskiwacza paliwa. 
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Application of alternative fuels in Diesel Engines in 
exploitation aspects 

Article aim was exploitation analysis Diesel engine work powered bio 
fuel. Laboratory research has been made on direct injection Diesel 
engines with conventional injection system and Common Rail. During 
researches has been performed external speed engine characteristic 
and ecological speed characteristic, spare parts of fuel injectors has 
been checked under microscope. Analysis of test results shows the 
influence bio fuels on exploitation and engine work parameters. 
 
Key words: Diesel engine, Bio Diesel, Diesel fuel, fuel 
combustion, fuel injectors. 
 


