
   eksploatacja i testy  
 

108     AUTOBUSY   8/2016 

 
Wpływ wybranych parametrów roboczych 

silnika o zapłonie samoczynnym  
na wskaźniki pracy silnika 

 
 

Sebastian Kowalek 
 
Słowa  kluczowe:  silnik  spalinowy,  ciśnienie  wtrysku  paliwa,  
kąt  wyprzedzenia  wtrysku,  biodiesel.

Streszczenie  
W artykule przedstawiono analizę wpływu dwóch wybranych 
parametrów roboczych pracy silnika, (ciśnienie wtrysku paliwa oraz kąt 
wyprzedzenia wtrysku) na wskaźniki pracy silnika z zapłonem 
samoczynnym. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na 
silniku Star 359 zasilanym biodiesel (B20), przy różnych wartościach 
ciśnienia wtrysku paliwa oraz różnych wartościach kąta wyprzedzenia 
wtrysku. W wyniku badań doświadczalnych zostały wykonane 
charakterystyki prędkościowe silnika, które następnie poddano analizie.   
 
Wstęp  

Proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym (ZS) 
należy do złożonych procesów fizykochemicznych, 
uzależnionych od wielu parametrów konstrukcyjnych silnika, 
parametrów wtrysku paliwa czy rodzaju i właściwości paliw 
który, ponadto zachodzi w stosunkowo krótkim czasie, rzędu 
kilku milisekund. 

Proces spalania w silniku ZS jest zainicjowany poprzez  
wykorzystanie zjawiska samozapłonu paliwa, wywołanego 
gwałtownym wzrostem temperatury mieszanki palnej 
przekraczającym temperaturę samozapłonu paliwa. Paliwo 
wtryskiwane jest do komory roboczej silnika w której znajduje 
się sprężone powietrze o ciśnieniu 3 – 4 MPa i temperaturze 
500 – 750oC. Wtrysk paliwa zaczyna się w określonej chwili 
względem Górnego Martwego Położenia (GMP) tłoka  
i wartością kąta wyprzedzenia wtrysku przedstawianego  
w stopniach obrotu wału korbowego (oOWK). 

Ciśnienie wtrysku paliwa, stanowi ważny roboczy parametr 
silnika spalinowego, gdyż odpowiedzialny jest za prawidłowy 
proces przetłaczania paliwa przez elementy układu zasilania, 
nadaje odpowiednią prędkość przepływu oraz pośrednio wpływa 
na charakter rozprzestrzeniania  się strugi wewnątrz komory 
spalania, ponadto odpowiada za wielkość dawki wtryskiwanego 
paliwa do komory spalania silnika spalinowego[1,3].   

Podwyższanie wartości ciśnienia wtrysku może korzystnie 
wpływać na opóźnienie samozapłonu (skrócić jego czas), 
poprawić rozpylenie paliwa na krawędzi strugi i obniżyć poziom 
emisji toksycznych składników, przede wszystkim cząstek 
stałych (PM) oraz tlenków azotu (NOx). Należy jednak dodać, 
że zbyt duże podwyższenie wartość ciśnienia wtrysku pogłębia 
penetrację strumienia paliwa, który dociera do ścian komory 

spalania, powodując niecałkowite jego wypalenie się, a więc 
wzrost stopnia zadymienia spalin. 

Kolejnym parametrem wpływającym na pracę silnika 
spalinowego jest kąt wyprzedzenia wtrysku który, określa się   
w stopniach obrotu wału korbowego silnika moment pomiędzy 
wtłaczaniem paliwa do komory roboczej silnika a położeniem 
gdy tłok osiągnie Górne Martwe Położenie (GMP) co ma 
bezpośredni wpływ na przebieg procesu spalania w komorze 
roboczej jednostki napędowej, co kolejno wpłynie na 
podstawowe wskaźniki pracy silnika oraz na emisję toksycznych 
składników spalin.  

Wtrysk paliwa zawsze musi rozpoczynać się tuż przed 
osiągnięciem przez tłok GMP, by mieszanka paliwowo-powietrzna 
miała wystarczająco dużo czasu, by w pełni się zapalić. Wartość 
tego kąta jest wyznaczana dla każdego silnika indywidualnie, 
ponieważ ma on tak kształtować przebieg spalania w komorze 
roboczej aby maksymalne ciśnienie spalania wystąpiło przy  
ok. 10 – 15 oOWK po osiągnięciu GMP [2]. 

Podwyższanie wartości kąta wyprzedzenia wtrysku może 
spowodować że, wtrysk paliwa następuję zbyt wcześnie,  
co prowadzi do nagromadzenia się znacznie większej dawki 
paliwa w okresie opóźnienia zapłonu, co wywołuję zbyt 
gwałtowne narastanie ciśnienia w kolejnym okresie (etapie 
spalania) czyli tzw. twardą prace silnika. Natomiast w przypadku 
obniżenia wartości kąta wyprzedzenia wtrysku, skróceniu ulega 
okres opóźnienia samozapłonu co jest zjawiskiem pożądanym, 
jednak zbyt wielkie jego opóźnianie, przełożyć się może na 
spadek wskaźników pracy silnika gdyż, wywiązywanie się ciepła 
oraz narastanie ciśnienia w komorze roboczej będzie zbyt wolne  
w odniesieniu do ustawień zalecanych przez producenta. 

Obecnie na rynku dostępne są oprócz paliw tradycyjnych 
(ropopochodnych), paliwa alternatywne, które charakteryzują się 
podwyższonymi parametrami fizycznymi, co ma istotny wpływ 
na prawidłową pracę silnika. Podwyższona lepkość i gęstość 
wiąże ze sobą większe opory podczas przepływu paliwa przez 
elementy układu zasilania, co wymusza stratę energii na ich 
pokonanie, a tym samym spadek mocy silnika. Wpływa również 
na zmniejszenie zasięgu strugi paliwa, a więc paliwo będzie 
spalać się w pobliżu wylotów dyszy wtryskiwacza przy udziale 
niewielkiej ilości powietrza. To z kolei powoduje niepełne 
spalanie paliwa, a zjawisko to grozi spadkiem mocy silnika, 
obniżeniem jego sprawności oraz wzrostem emisji toksycznych 
składników spalin. Wraz ze zwiększaniem się tych parametrów 
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uzyskujemy mieszankę, która wolniej odparowuje ze względu na 
wyższą temperaturę wrzenia. Stosując paliwa o podwyższonej 
lepkości i gęstości, można regulować parametry robocze pracy 
silnika, w celu uzyskania lepszych warunków podczas tworzenia 
się mieszanki paliwowo - powietrznej oraz uzyskanie bardziej 
kontrolowanego przebiegu procesu spalania w komorze 
roboczej silnika spalinowego [3,4,5]. 
 
1. Metodyka badań eksperymentalnych 

Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na 
hamowni silnikowej na silniku Star 359 zasilanym biodiesel 
(B20). Wartości ciśnienia wtrysku oraz kąta wyprzedzenia 
wtrysku zalecane dla tej jednostki napędowej wynoszą 
odpowiednio 22 MPa oraz 18,5o.  

W czasie wykonywania badań doświadczalnych silnik 
pracował przy różnych wartościach ciśnienia wtrysku paliwa:  
22 oraz 24 MPa. Podczas każdej wartości ciśnienia wtrysku 
silnik pracował przy trzech różnych wartościach kąta 
wyprzedzenia wtrysku: 14o; 16o; 18,5o OWK przed GMP.  

W trakcie trwania badań zostały odczytane wartości 
momentu obrotowego (Mo) oraz godzinowego zużycia paliwa 
(Ge), co dalej pozwoliło na obliczenie kolejnych wskaźników 
pracy silnika, mianowicie mocy użytecznej (Ne) i jednostkowego 
zużycia paliwa (ge). 

Na podstawie uzyskanych wartości wskaźników pracy 
silnika ZS zostały sporządzone charakterystyki prędkościowe 
przedstawiające pracę wybranej jednostki napędowej. 

 
Układ cylindrów Rzędowy
Liczba cylindrów 6
Średnica cylindra 110 mm

Skok tłoka 120 mm
Pojemność skokowa 6840 cm3

Stopień sprężania 17 (ZS)
Moc maksymalna 150 KM

Obroty mocy maks. 2800 rpm
Maks. moment obrotowy 432 Nm
Obroty maks. Momentu 1600 rpm

Zasilanie Wtrysk bezpośredni
Rodzaj rozrządu OHV

Kolejność zapłonu 1-5-3-6-2-4
Masa silnika suchego 510 kg

 
Rys. 1. Dane techniczne silnika Star 359. 
 
2. Wyniki badań eksperymentalnych 

Na rys. 1 przedstawione zostały wskaźniki pracy silnika w 
funkcji prędkości obrotowej wału korbowego przy stałej wartości 
ciśnienia wtrysku 24 MPa, natomiast zmiennych wartościach 
kata wyprzedzenia wtrysku (linie ciągłe odpowiadają 18,5o 
przerywane 16o i kropkowane 14o tego samego wskaźnika 
pracy).  

Największe różnicę wartości widać dla krzywych Mo i ge. 
Wraz z obniżaniem wartości kąta wyprzedzenia wtrysku 
następuję wzrost Mo w całym zakresie prędkości obrotowej,  
a szczególnie widoczne to jest przy krzywej Mo(14)w przedziale 
1200 – 2400 obr/min. Największa różnica występuję przy  
1200 obr/min (Mo(14)) i stanowi około 5% wzrost w stosunku do 
wartości zalecanej (Mo(18,5)).  

Podobnie jest w przypadku ge, wraz ze spadkiem wartości 
kąta wyprzedzenia wtrysku widać stopniowy spadek ge,  
w niemal całym zakresie prędkości obrotowej z wyłączeniem 
przedziału 2400 – 2700 obr/min, gdzie widać niewielki wzrost. 

Największy spadek został odnotowany przy prędkości  
1200 obr/min (ge(14)) w odniesieniu do wartości  ge(18,5).      

W przypadku krzywych Ne, występuję również tendencja 
wzrostowa, jednak zdecydowanie łagodniejsza, wzrost wartości 
występuję w pełnym zakresie prędkości obrotowej wału 
korbowego jednak w żadnym punkcie nie przekracza 2,5%. 

Krzywe Ge zauważalny jest niewielki spadek zużycia paliwa 
do około 2400 obr/min, następnie niewielki wzrost. Wychylenie 
wartości w obie strony nie przekracza jednak 2,5%. 

 
Rys. 2. Charakterystyka prędkościowa silnika ZS Star 359 
zasilanym biodiesel przy stałej wartości parametru ciśnienia 
wtrysku 24 MPa i trzech różnych wartościach kąta wyprzedzenia 
wtrysku 14o, 16o i 18,5o w funkcji prędkości obrotowej wału 
korbowego. 
 

Rysunek 3 został wykonany w sposób analogiczny,  
z wyjątkiem jednej różnicy, w tym przypadku stała wartość 
ciśnienia wtrysku wynosi 22 MPa, co stanowi również wartość 
zalecaną dla tego silnika. 

Charakterystyka prędkościowa z rys. 2. odbiega od 
powszedniejszej, nie widać tu aż tak wielkich różnić pomiędzy 
poszczególnymi wartościami.  

Krzywe Mo są bardzo zbliżone do siebie, występuje niewielki 
wzrost wartości w przypadku krzywych z niższymi wartościami 
kąta wyprzedzenia wtrysku, jednak nie w pełnej rozpiętości 
prędkości obrotowej wału korbowego. Warto zauważyć, że na 
krzywej Mo(14) występuję przesunięcie maksymalnego 
momentu obrotowego z 1800 do 2100 obr/min i wartość jego 
jest nieco wyższa od wartości maksymalnego momentu 
obrotowego na krzywej Mo(18,5) o niecałe 2%.  

W przypadku krzywych ge, można zauważyć spadki 
wartości, głowie dla ge(14) w niemal pełnej rozpiętości prędkości 
obrotowej z wyłączeniem obszaru gdzie występuję maksymalny 
moment obrotowy dla ge(18,5). Krzywa ge(16) zbliżona jest do 
ge(18,5).   
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Krzywe Ne mają podobną tendencje wzrostową,  
w późniejszych obszarach prędkości obrotowej między  
2100 – 2700 obr/min widać niewielką tendencję wzrostową  
u Ne(14) w odniesieniu do pozostałych krzywych.  

Krzywe Ge charakteryzują się we wszystkich przypadkach 
prawie identycznymi wartościami.  

 

 
Rys. 3. Charakterystyka prędkościowa silnika ZS Star 359 
zasilanym biodiesel przy stałej wartości parametru ciśnienia 
wtrysku 22 MPa i trzech różnych wartościach kąta wyprzedzenia 
wtrysku 14o, 16o i 18,5o w funkcji prędkości obrotowej wału 
korbowego. 
 

Rysunek 4 stanowi złożenie dwóch wcześniejszych 
charakterystyk prędkościowych. Zawarte są w nim wskaźniki 
pracy silnika Star 359 przy trzech różnych konfiguracjach 
wybranych parametrów roboczych pracy silnika ZS.  

Pierwsza konfiguracja odnosi się do krzywych bez żadnych 
dopisków (Mo, Ne, ge, Ge) i stanowi zalecane parametry robocze 
pracy silnika, a więc ciśnienie wtrysku 22 MPa natomiast kąt 
wyprzedzenia wtrysku 18,5o. Druga konfiguracja odnosi się do 
krzywych z dopiskiem „(14/22)” czyli ciśnienie wtrysku równe  
22 MPa, natomiast kąt wyprzedzenia wtrysku 14o. Druga 
konfiguracja charakteryzuję się najwyższymi wskaźnikami pracy 
silnika z rys.3. Trzecia konfiguracja odnosi  się do krzywych z 
dopiskiem „(14/24)” czyli ciśnienie wtrysku równe 24 MPa, 
natomiast kąt wyprzedzenia wtrysku 14o. Trzecia konfiguracja 
charakteryzuję się najwyższymi wskaźnikami pracy silnika  
z rys. 2. 

Rysunek 4 pokazuje, że obie konfiguracje parametrów 
roboczych pracy silnika, niewiele odbiegają od wartości 
zalecanych, przynoszą niewielki wzrost wskaźników pracy 
silnika spalinowego. Największy wzrost zauważalny występuję 
dla drugiej konfiguracji, szczególnie widocznym przy krzywej Mo 
i ge, Ne wyłącznie w późniejszym zakresie prędkości obrotowej 
wału korbowego. Krzywe trzeciej konfiguracji parametrów 

przeważnie pokrywają się z krzywymi z parametrami zalecanymi 
lub niewiele polepszają wskaźniki pracy jednostki napędowej.    

 
3. Wnioski 

Analiza pracy silnika spalinowego z zapłonem 
samoczynnym zasilanym biodiesel (B20) przy różnych 
konfiguracjach wybranych parametrów roboczych (ciśnienie 
wtrysku, kąt wyprzedzenia wtrysku) pracy silnika pozwala na 
wyciągnięcie następujących wniosków. 

 

 
Rys. 4. Charakterystyka prędkościowa silnika ZS Star 359 
zasilanym biodiesel.  

 
Wraz z obniżaniem wartości kata wyprzedzania wtrysku 

widoczny jest stały poziom lub niewielki wzrost momentu 
obrotowego, mocy użytecznej przy równoczesnym spadku 
jednostkowego zużycia paliwa. Może być to wynikiem 
opóźnienia samozapłonu co jest zjawiskiem pożądanym, należy 
jednak pamiętać, że zbyt wielkie opóźnienie samozapłonu może 
wywołać odwrotne skutki w postaci spadku wskaźników pracy 
jednostki napędowej. 

Podwyższenie wartości ciśnienia wtrysku również ma 
pozytywne skutki dla wskaźników pracy silnika. Przyczynia się 
do opóźniania samozapłonu, poprawia rozpylenie paliwa, 
wpływa na charakter rozprzestrzeniania się strugi paliwa 
wewnątrz komory spalania. Jednak zbyt nadmierne 
podwyższenie może nieść ze sobą negatywne skutki w postaci 
zbyt głębokiej penetracji paliwa wewnątrz komory wpływając na 
niedopalanie się paliwa na ściankach, wpływając tym samych 
na większą toksyczność emitowanych składników spalin oraz 
zadymienie. Ponadto układ zasilania, aparatura wtryskowa 
dostosowana jest do pracy w określonych warunkach 
(obciążenie układu), zbyt nadmierny wzrost obciążenia pracy 
układu może doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Zastosowane paliwo do badań również mogło mieć istotny 
wpływ na wskaźniki pracy, ponieważ biodiesel charakteryzuje 
się nieco innymi parametrami fizykochemicznymi. Gęstość 
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I lepkość takiego paliwa jest wyższa niż w przypadku czystego 
oleju napędowego. Więc wzrost ciśnienia wtrysku 
automatycznie przyczynia się do ich poprawy.  

Podsumowując, regulacja parametrów pracy silnika niesie 
pozytywne następstwa w postaci wzrostu wskaźników pracy 
jednostki napędowej. Należy jednak pamiętać aby odbywała się 
ona w określonym zakresie wartości tych parametrów.  
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Influence of selected compression – ignition engine 
operating parameters on the engine works 

This paper presents an analysis of the effect of two selected engine 
operating parameters (fuel injection pressure and fuel injection timing)  
on the engine works. Experimental tests were conducted on a Star 359 
engine fuelled with biodiesel at different fuel injection pressure values 
and at different fuel injection timing values. Results engine test has 
been made speed external and it has been analyzed. 

 
Key words: fuel injection pressure, fuel injection timing, 
biodiesel, diesel engine. 
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