
 

 

 

 

        

 

Maciej SKOWRON PTNSS–2015–3345 

Ireneusz PIELECHA  
 

Evaluation of difference between controling signal and injector 

response time in liquid fuel direct injection systems  
 

The aim of research was fuel injection control signal evaluation for piezoelectric gasoline and diesel 

injectors. This work was scoped at injection start delay analysis to fuel drops appears in case for appearance 

significiant controling signals. Mentioned dependences research was performed with usage of fast-varying 

processing system and high speed camera by LaVision HSS 5 and constant volume chamber. The research was 

conduct for different injectors which are typically use in internal combustion engines with liquid fuel direct 

injection. The variables in research were fuel injection pressure, air back-pressure and injection time. In this 

paper performed was correlation between electric control signals for injectors with real start injection time. 

There was indicated on significant diffreneces between injection control signals time and injection appear.  

Key words: fuel injection, injection delay, constant volume chamber  

 

 

Ocena rozbieżności między sygnałami wymuszenia i rzeczywistej odpowiedzi 

wtryskiwaczy w układach bezpośredniego wtrysku paliw ciekłych  

 
Celem badań była ocena wymuszenia wtrysku paliwa przez wtryskiwacze piezoelektyczne silników zasilanych 

benzyną i olejem napędowym. Ocena ta była ukierunkowana na analizę opóźnienia rozpoczęcia wtrysku paliwa  

w stosunku do czasu pojawienia się odpowiednich sygnałów sterujących. Badania wspomnianych zależności 

wykonano z użyciem systemu do analizy procesów szybkozmiennych oraz kamery do zdjęć szybkich firmy 

LaVision HSS 5 w komorze o stałej objętości. Przeprowadzono je dla różnych wtryskiwaczy stosowanych  

w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliw ciekłych, przy zmiennych warunkach: ciśnienia paliwa, 

przeciwciśnienia powietrza oraz czasu wtrysku. W artykule dokonano korelacji elektrycznych wielkości 

wymuszających działanie wtryskiwaczy z parametrami rzeczywistego wtrysku paliwa. Do tego celu wykorzystano 

cyfrową obróbkę obrazów umożliwiającą wyznaczenie rzeczywistych czasów rozpoczęcia wtrysku paliwa. 

Wskazano na istotne różnice między czasami wysterowania wtrysku paliwa, a jego rzeczywistym wystąpieniem. 

Słowa kluczowe: wtrysk paliwa, opóźnienie wtrysku, komora stałej objętości 

 

1. Wstęp 

Wtrysk i rozpylenie paliwa są procesami szyb-

kozmiennymi, od jakości których zależą parametry 

mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spala-

nia. Dostarczanie paliwa do komory spalania zależy 

od zastosowanych układów wymuszających ten 

przepływ. Istotnymi wielkościami tych układów są 

ciśnienie wtrysku paliwa, typ zastosowanego wtry-

skiwacza oraz geometria końcówki jego rozpylacza. 

Wśród wtryskiwaczy obecnie stosowanych we 

wtrysku bezpośrednim paliw ciekłych występują 

dwie główne konstrukcje: wtryskiwacze elektroma-

gnetyczne oraz piezoelektryczne. Ze względu na 

możliwości krótszego czasu otwarcia, wtryskiwa-

cze piezoelektryczne są rozwiązaniami wypierają-

cymi wtryskiwacze elektromagnetyczne w układach 

akumulacyjnych typu Common Rail [13].   

Narzędziem pozwalającym na analizę zjawiska 

wtrysku paliwa jest komora stałej objętości [3]. 

Tego typu badania uzupełnione o wiadomości doty-

czące ilość paliwa wtryskiwanego podczas cyklu, 

pozwalają wnioskować o tworzeniu strategii zasila-

nia paliwem silnika spalinowego. Dokładne osza-

cowanie dawki paliwa bez specjalistycznej aparatu-

ry jest utrudnione, dlatego w tym celu stosuje się 

różnego rodzaju konstrukcje indykatorów dawki 

paliwa [5, 6, 10, 12]. Badania z wykorzystaniem 

takich układów są obecnie prowadzone [4, 7, 9, 11], 

jednak nie obejmują optycznych analiz wypływu 

paliwa z rozpylacza. 

Do poprawnego działania i możliwości precy-

zyjnego podawania dawki paliwa poza przebiegiem 

natężenia wypływu paliwa z wtryskiwacza, ko-

nieczna jest znajomość opóźnienia wtrysku paliwa, 

którą to wielkością jest obarczony każdy układ 

wtryskowy.  

 

2. Motywacja podjęcia badań 

Głównym celem pracy badawczej jest określe-

nie wielkości opóźnienia wtrysku paliwa oraz 

wpływu poszczególnych składowych wywołują-

cych to zjawisko. W systemach wysokociśnienio-

wego wtrysku paliwa można wyróżnić dwie główne 

składowe opóźnienia wtrysku: 

a) elektryczne,  

b) hydrauliczne.  

Za opóźnienie elektryczne odpowiada układ 

wymuszenia elektrycznego sterujący pracą wtry-

skiwacza. Poznanie szybkości odpowiedzi układu 

wykonawczego jest niezbędne do właściwego ste-
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rowania czasem wtrysku paliwa. Dostarczenie pa-

liwa do cylindra w ściśle określonym położeniu 

tłoka, pozwala uzyskać pożądany rozkład paliwa w 

komorze spalania. Niezależnie od budowy wtry-

skiwacza, szybkość narastania napięcia i natężenia 

prądu jest informacją pożądaną, ponieważ pozwala 

ona wnioskować o możliwościach pracy układu 

sterowania. Samo opóźnienie układu elektrycznego 

jest niewystarczającą informacją do pełnej oceny 

zjawisk definiujących rozbieżność między żąda-

niem wymuszenia wtrysku paliwa, a jego fizycz-

nym początkiem. Dlatego kolejną składową łączne-

go opóźnienia wtrysku jest czas niezbędny by pali-

wo pod określonym ciśnieniem wypełniło kanały 

otwarte przez elementy wykonawcze wtryskiwacza. 

Typowy pomiar ciśnienia paliwa wiąże się z jego 

określaniem przed wtryskiwaczem. Pomiar taki nie 

gwarantuje, że spadek ciśnienia paliwa jest zgodny 

z czasem rzeczywistego otwarcia wtryskiwacza 

określony przez wypływ paliwa. Połączenie tych 

dwóch wartości z warunkami panującymi w komo-

rze spalania pozwala dopiero określić wartość 

opóźnienia, która jest niezbędna ze względu na 

dokładne sterowanie wtryskiem paliwa.  

Z powyższych powodów Autorzy przeprowadzili 

badania mające na celu określenie całkowitego 

opóźnienia wtrysku paliwa uwzględniające zarówno 

opóźnienie elektrycznego wysterowania jak również 

opóźnienie działania układu hydraulicznego. 

 

3. Metodyka prowadzenia badań  

3.1. Obiekty badań i ich charakterystyka 

Badania procesów opóźnienia wtrysku paliwa 

prowadzono z wykorzystaniem wtryskiwaczy pie-

zoelektrycznych używanych w silnikach ZI oraz 

silnikach ZS, których parametry przedstawione 

zostały kolejno w tab. 1 i tab. 2. 

 
Tab. 1. Dane techniczne piezoelektrycznego wtryskiwa-

cza benzyny firmy Siemens VDO [1] 

Wielkość Wartość 

Dynamiczny przepływ 14,5 mg/wtrysk ± 10% 

Statyczny przepływ 35 g/s 

Minimalna dawka < 2 mg/wtrysk 

Kąt rozpylenia strugi 90º  ± 3º 

Wielkość kropel SMD ~ 15 μm 

Minimalny czas otwarcia > 150 μs 

Temperatura pracy –30 – +140 ºC 

Maksymalne napięcie 190 V 

Ciśnienie pracy 5–30 MPa 

 
Tab. 2. Dane techniczne piezoelektrycznego wtryskiwa-

cza oleju napędowego firmy Bosch [2] 

Wielkość Wartość 

Statyczny przepływ 705 cm3/min 

Kąt rozpylenia strugi 162º 

Ciśnienie pracy 25-180 MPa 

 

3.2. Opis stanowiska badawczego 

Podczas badań opóźnienia wtrysku paliwa do 

symulacji warunków panujących w cylindrze wy-

korzystano komorę stałej objętości, posiadającą 

dostęp optyczny do obserwacji wypływu paliwa z 

wtryskiwacza. Zastosowana komora badawcza 

pozwalała na uzyskanie wartości przeciwciśnienia 

ośrodka (mierzone przez czujnik Keller PA21 SR), 

do którego odbywał się wtrysk paliwa (określony 

przez czujnik AVL SL31D-2000), zbliżonych do 

tych panujących w trakcyjnych silnikach spalino-

wych. Do oświetlania paliwa wykorzystano dwie 

lampy halogenowe o mocy 500 W (zasilane napię-

ciem 24 V) każda, umieszczone na zewnątrz komo-

ry przy szkłach kwarcowych. Lampy te w celu 

uzyskania możliwie największej luminancji obrazu 

(naświetlenia) rozmieszczono przeciwsobnie. Wtry-

skiwacz umieszczony był na wprost okna wizyjne-

go, zapewniającego dostęp optyczny. W układzie 

wysokiego ciśnienia paliwa, przed wtryskiwaczem 

umieszczono manometr do analizy zmian ciśnienia 

paliwa. Parametry kamery przedstawiono w tab. 3. 

Do rejestracji procesów (oprócz kamery) posłużył 

także układ do akwizycji sygnałów szybkozmien-

nych – AVL Indiset 621. Został on wykorzystany 

do rejestracji wymuszenia sygnału elektrycznego 

(5V, TTL), który definiował zadany czas otwarcia 

wtryskiwacza (wyzwalany z sequencera o rozdziel-

czości 2 ns). Następnymi wartościami rejestrowa-

nymi przez system Indiset były przebieg ciśnienia 

przed wtryskiwaczem, sygnał sterujący zapalaniem 

się diody LED oraz przebieg natężenia prądu pły-

nącego przez wtryskiwacz (cęgi prądowe Chauvin 

Arnoux o oznaczeniu E3N i nastawie pomiarowej 

10 mV/A). 

Widok stanowiska badawczego przedstawiono 

na rys. 1. 

Obserwacje optyczne prowadzono z wykorzy-

staniem kamery do zdjęć szybkich, pozwalającej na 

filmowanie sekwencji obrazów z prędkością 

50 kHz (t = 20 µs) przy zachowaniu rozdzielczo-

ści 256  128 pikseli.  

 

Rys. 1. Stanowisko badawcze do określania opóźnienia 

wtrysku paliwa 
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Badania prowadzono w zróżnicowanych wa-

runkach pracy wtryskiwaczy benzyny oraz wtry-

skiwaczy oleju napędowego. Wybrane punkty ba-

dawcze uwzględniały warunki panujące w komorze 

spalania silnika. Przy wyborze tych punktów kie-

rowano się zależnością, że duże wartości ciśnienia 

wtryskiwanego paliwa powinny występować pod-

czas dużego obciążenia silnika i dlatego większym 

wartościom ciśnienia paliwa odpowiadają większe 

wartości ciśnienia powietrza (przeciwciśnienia). 

Dla każdego punktu badawczego określono Pwtr 

oraz Ppow. Dokonano badań w kilku punktach zmie-

niając czas wtrysku paliwa. Wartości nastaw ukła-

dów wtryskowych przedstawiono w tablicy 4.  

 
Tablica 3. Parametry techniczne kamery do zdjęć szybkich 

HighSpeedStar 5 firmy LaVision [8] 

Typ przetwornika 

obrazu  
CMOS 

Wielkość piksela 

fotokatody 
17 m  17 m 

Rozdzielczość 

maksymalna 
1024  1024 piksele 

Szybkość 

filmowania 

3 000 zdjęć/s przy rozdzielczości 

1024  1024 

50 000 zdjęć/s przy 

rozdzielczości 256  128 

(szybkość wykorzystana  

w analizie wtrysku paliwa) 

30 000 zdjęć/s przy 

rozdzielczości 256 256 

Zakres widmowy 380 nm do 800 nm 

 

Tab. 4. Warunki badań opóźnienia wtrysku paliwa wtry-

skiwaczy piezoelektrycznych 

Typ 

paliwa 

Pwtr [MPa] Ppow [MPa] twtr [ms] 

Benzyna 5 0,5 0,15; 0,2; 

0,3; 0,6 10 1,0 

15 2,0 

Olej  

napędowy 

50 1,5 0,15; 0,2; 

0,3; 0,4 100 2,0 

130 2,5 

 

3.3. Metodyka określania opóźnienia  

wtrysku paliwa 

Opóźnienie wtrysku określono na podstawie se-

kwencji działań przedstawionych w poniższych 

punktach: 

1. prowadzono rejestrację elektrycznego sy-

gnału wymuszenia (5V, sygnał TTL) działania 

wtryskiwacza, zapalenia diody, ciśnienia przed 

wtryskiwaczem oraz przebiegu natężenia prądu 

mierzonego przez cęgi prądowe (rys. 2a), 

2. dokonano akwizycji elektrycznego sygnału 

diody w badaniach optycznych; akwizycja sygnału 

diody w badaniach szybkozmiennych i optycznych 

pozwala na synchronizację jednej i drugiej techniki 

pomiarowej, pozwalając na określenie czasu opóź-

nienia działania wtryskiwacza przy uwzględnieniu 

sygnałów elektrycznych i badań optycznych, 

3. określono opóźnienie działania wtryskiwa-

cza na podstawie analizy odległości czasowej sy-

gnału wymuszenia elektrycznego działania wtry-

skiwacza 5V oraz palenia diody – badania szybko-

zmienne (rys. 2a), 

a)  

 
b) 

       

      

dioda 

rozpylacz 

wtrysk benzyny 

wtrysk oleju 

napędowego 

dioda 

rozpylacz 

 
Rys. 2. Analiza odległości czasowych opóźnienia otwarcia wtryskiwacza: a) sposób rejestracji sygnałów oraz określenie 

opóźnienia wtrysku t na podstawie sygnałów elektrycznych i optycznych (pionowym liniom podczas wtrysku przypisano 

odpowiadające im obrazy świecenia diody oraz rozpoczęcia wtrysku paliwa), b) określenie części opóźnienia wtrysku paliwa 

na podstawie badań optycznych  
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4. określono opóźnienie wypływu paliwa z 

wtryskiwacza jako odległości czasowej wymusze-

nia palenia diody i rozpoczęcia wtrysku paliwa (rys 

2b). 

Z powyższego opisu wynika, że czas opóźnienia 

wtrysku t-op jest określony zależnością (rys. 2): 

 

 t-op = t-e + t-d + t-k (1) 

 

gdzie: t-e – czas elektrycznego opóźnienia wtrysku 

paliwa; t-d – czas liczony od czasu elektrycznego 

opóźnienia do czasu włączenia diody, t-k – czas od 

włączenia diody do pojawienia się kropel paliwa na 

rozpylaczu. 

Z powyższego wynika, że czas hydraulicznego 

opóźnienia wtrysku paliwa może być wyznaczony 

jako suma czasów zapalenia diody i pojawienia się 

kropel paliwa: 

 

 t-h = t-d + t-k (2) 

 

Kolejne etapy obróbki zdjęć w celu uzyskania 

materiału pozwalającego na określenie opóźnienia 

czasowego między zapaleniem się diody, a poja-

wieniem się kropel paliwa, określono w tablicy 4. 

 

4. Przykłady określenia opóźnienia 

wtrysku paliwa 

Badania opóźnienia wtrysku paliwa prowadzono 

z wykorzystaniem nowoczesnych wtryskiwaczy 

piezoelektrycznych paliw ciekłych. Przykłady se-

kwencji oraz sposób określania opóźnienia od zapa-

lenia diody do rozpoczęcia wtrysku paliwa na pod-

stawie badań optycznych przedstawiono odpowied-

nio na rys. 3 oraz 4. Kolejne klatki były rejestrowa-

ne z czasem przerwy t = 20 µs i dzięki graficznej 

obróbce tych zdjęć możliwe było uzyskanie infor-

macji o pojawieniu się pierwszych kropel paliwa  

na rozpylaczu. Początkiem analizowanego obszaru 

filmowania był moment zapalenia się po raz pierw-

szy diody, co pozwoliło z określoną dokładnością 

synchronizować dane zarejestrowanych przebiegów 

prądowych z rejestrowanym obrazem. Podczas 

analizy materiału filmowego główną uwagę sku-

piono na miejscu, w którym oznaczona została 

końcówka wtryskiwacza. W tym obszarze były 

poszukiwane punkty o innej luminancji niż te, które 

generowane były przez końcówkę wtryskiwacza 

bez wypływu paliwa. Podczas tej analizy uzyskano 

opóźnienia działania wtryskiwaczy benzyny i oleju 

napędowego, których wartości przedstawiono w 

kolejnym rozdziale. 

 
 

Tablica 4. Sekwencja obróbki obrazów 

Zdjęcie Obróbka 

 

zdjęcie surowe 

 

uśredniania w oknie 5x5 pikseli (wyeliminowanie wpływu małego oświe-

tlenia) 

 

usunięcie pikseli o wartości luminancji poniżej 3 jednostek (wyelimino-

wanie wpływu przypadkowych refleksów świetlnych) 

 

wrysowanie okręgów rozpylacza oraz diody świecącej wraz z czasem 

pomiaru 

 

inwersja rysunku w celu uzyskania kontrastu analizowanych obszarów  
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t = 0 µs (I błysk diody) 20 µs 40 µs 60 µs (wtrysk) 

    
60 µs t = 100 µs (II błysk) 120 µs 140 µs 

    
160 µs 180 µs t = 200 µs (III błysk) 220 µs 

    

Rys. 3. Sekwencje zapalania diody oraz synchronizacja rozpoczęcia wtrysku paliwa podczas badań wtryskiwaczy piezoelek-

trycznych benzyny 

 

t = 0 µs (I błysk diody)   20 µs 40 µs 60 µs  

    
60 µs t = 100 µs (II błysk) 120 µs 140 µs 

    
160 µs 180 µs t = 200 µs (III błysk) 220 µs (wtrysk) 

    
240 µs 260 µs 280  

   

 

Rys. 4. Sekwencje zapalania diody oraz synchronizacja rozpoczęcia wtrysku paliwa podczas badań wtryskiwaczy piezoelek-

trycznych oleju napędowego 

 

5. Analiza opóźnienia czasu wtrysku 

paliwa wtryskiwaczy benzyny 

Uzyskane wyniki pomiarów podzielono na po-

szczególne składowe, a szczegółowe analizy tych 

pomiarów przedstawiono na rys. 5–7. Podczas 

wtrysku bezpośredniego benzyny najdłuższe czasy 

opóźnienia uzyskano dla małych obciążeń (rys. 5). 

Wartość opóźnienia sygnału elektrycznego jest 

niewielka (między 15 µs i 10 µs), co sprawia, że 

uzyskane różnice między wartościami pomiarowy-

mi wynoszą 33%. Nieznacznie wpływa to na cał-

kowity czas opóźnienia elektrycznego, który jest 

niezmienny dla wszystkich punktów pomiarowych.  

 

Rys. 5. Wartości składowych czasów opóźnienia wtrysku 

benzyny przy Pwtr = 5 MPa, Ppow = 0,5 MPa w zależności 

od wartości czasu wtrysku 
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Zmiany opóźnienia hydraulicznego są za to 

znaczące i różnice między pomiarami podczas 

wtrysku benzyny osiągają do 20%, przy czym za-

kres tego opóźnienia jest 7-8 krotnie większy niż 

opóźnienia elektrycznego. 

Przy nastawach aparatury Pwtr = 10 MPa (rys. 6) 

oraz Pwtr = 15 MPa (rys. 7) uzyskano takie same 

wartości opóźnienia elektrycznego. Dokonując anali-

zy wyników zauważono, że najmniejsze wartości 

opóźnienia hydraulicznego uzyskano przy najwięk-

szych wartościach nastaw symulujących obciążenie 

silnika spalinowego (rys. 7).  

 

 

Rys. 6. Wartości składowych czasów opóźnienia wtrysku 

benzyny przy Pwtr = 10 MPa, Ppow = 1,0 MPa w zależności 

od wartości czasu wtrysku 

 

 

Rys. 7. Wartości składowych czasów opóźnienia wtrysku 

benzyny przy Pwtr = 15 MPa, Ppow = 2,0 MPa w zależności 

od wartości czasu wtrysku 

 

Na rysunku 8 przedstawiono uśrednienie warto-

ści poszczególnych składowych niezależnie od czasu 

wtrysku. Zmiennymi są tu ciśnienie paliwa oraz 

warunki panujące w komorze ciśnieniowej. Na wy-

kresie tym wskazano tendencję zmniejszenia opóź-

nienia przy zwiększaniu wartości ciśnienia wtrysku 

paliwa i przeciwciśnienia ośrodka, do którego odby-

wa się wtrysk – co odpowiada wzrostowi obciążenia 

silnika spalinowego.  

 

 

Rys. 8. Średnie wartości składowych czasów opóźnienia 

wtrysku benzyny niezależnie od wartości czasu wtrysku 

 

Ocena wartości średnich wskazuje na ogranicza-

nie czasu opóźnienia hydraulicznego wraz ze zwięk-

szaniem ciśnienia wtrysku paliwa, przy niezmien-

nym czasie opóźnienia elektrycznego działania wtry-

skiwacza.  

W kolejnym rozdziale przedstawiono analogicz-

ne wyniki badań dotyczące wtrysku oleju napędowe-

go. 

 

6. Analiza opóźnienia czasu wtrysku 

paliwa wtryskiwaczy oleju napędowego 

Analogicznie do wyników wtryskiwaczy benzy-

ny dokonano analizy pomiarów wtryskiwaczy oleju 

napędowego. Wyniki zestawiono na rys. 9–11. Czas 

elektrycznego opóźnienia wtrysku paliwa zmienia się 

w tym samym przedziale, co w przypadku opóźnie-

nia wtrysku benzyny i wynosi około 60 µs niezależ-

nie od wartości ciśnienia paliwa. Wartości hydrau-

licznego opóźnienia wtrysku są jednak kilkukrotnie 

większe – wynoszą ponad 200 µs; całościowe opóź-

nienie jest ponad 2 razy większe niż w przypadku 

działania wtryskiwaczy benzyny. Dodatkowo przy 

nastawach Pwtr = 130 MPa oraz Ppow = 2,5 MPa małe 

nastawy czasu wtrysku skutkowały brakiem wtrysku 

oleju napędowego (rys. 11). 

 

 

Rys. 9. Wartości składowych czasów opóźnienia wtrysku 

oleju napędowego przy Pwtr = 50 MPa, Ppow = 1,5 MPa  

w zależności od wartości czasu wtrysku 
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Rys. 10. Wartości składowych czasów opóźnienia wtrysku 

oleju napędowego przy Pwtr = 100 MPa, Ppow = 2,0 MPa  

w zależności od wartości czasu wtrysku 

 

W dalszej części, podobnie jak dla wtrysku ben-

zyny, dokonano zestawienia wyników analiz nieza-

leżnych od czasu wtrysku paliwa – rys. 12. Podczas 

wtrysku oleju napędowego tendencja zmian opóź-

nienia działania układu przebiega odmiennie niż 

podczas badań opóźnienia wtrysku benzyny. Przy 

względnie małych wartościach ciśnienia paliwa  

i przeciwciśnienia powietrza wartości opóźnień są 

zbliżone do siebie, ale zwiększenie ciśnienia wtrysku 

i przeciwciśnienia powietrza powoduje że czas 

opóźnienia hydraulicznego ulega zwiększeniu. 
 

 

Rys. 11. Wartości składowych czasów opóźnienia wtrysku 

oleju napędowego przy Pwtr = 130 MPa, Ppow = 2,5 MPa  

w zależności od wartości czasu wtrysku 

 

 

Rys. 12. Średnie wartości składowych czasów opóźnienia 

wtrysku oleju napędowego niezależnie od wartości czasu 

wtrysku 

7. Wnioski 

Precyzyjne sterowanie wtryskiwaczami paliwa 

ciekłego wymaga znajomości układu wywołującego 

ten wtrysk, a jednocześnie wymaga także informacji 

o opóźnieniu tego procesu. Twierdzenie to zostało 

udowodnione na podstawie przeprowadzonych ba-

dań. Wykazano, że poza znacznym udziałem opóź-

nienia w sterowaniu wtryskiwaczami jest ono dodat-

kowo zmienne w zależności od parametrów pracy 

takiego układu . Wskazana została zależność, którą 

można określić w następujący sposób: duże opóźnie-

nie wtrysku benzyny odpowiada małym ciśnieniom 

wtrysku oraz małym przeciwciśnieniom powietrza.  

Z kolei podczas pracy wtryskiwaczy oleju napędo-

wego tendencja ta jest odwrotna: wraz ze wzrostem 

ciśnienia wtrysku paliwa oraz przeciwciśnienia po-

wietrza opóźnienie między sygnałem wymuszenia,  

a fizycznym pojawieniem się paliwa na rozpylaczu 

zwiększa się.  

Podsumowaniem tych badań jest wskazanie 

udziałów opóźnienia hydraulicznego oraz elektrycz-

nego – rys. 13. Mimo faktu, że opóźnienie elektrycz-

ne wtryskiwaczy benzyny oraz oleju napędowego 

mieści się w tym samym zakresie, to jego udział ze 

względu na wielkość opóźnienia hydraulicznego 

odgrywa dwukrotnie mniejszą rolę w przypadku 

wtryskiwaczy oleju napędowego, niż dla wtryskiwa-

czy benzyny. Z przedstawionych analiz wynika 

również, że opóźnienie hydrauliczne odgrywa zna-

czącą rolę w opóźnieniu działania wtryskiwaczy 

paliw ciekłych, którego udział wynosi około 90%.  

 

a) 

 
b) 

 
Rys. 13. Procentowy udział składowych czasu opóźnienia 

otwarcia wtryskiwaczy: a) benzyny, b) oleju napędowego 
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Skróty i oznaczenia 

Ppow  chamber pressure/ciśnienie w komorze 

Pwtr fuel pressure/ciśnienie paliwa 

t time/czas 

t-op total injection delay time/całkowity czas 

opóźnienia rozpoczęcia wtrysku paliwa 

t-h hydraulic injector opening delay time/czas 

opóźnienia hydraulicznego otwarcia wtrys-

kiwacza 

t-el electric injector openening time delay/czas 

elektrycznego opóźnienia otwarcia wtryski-

wacza 

t-d time between electric injector opening and 

diod indication/czas zapalenia diody mie-

rzony od elektrycznego otwarcia wtryski-

wacza 

twtr injection duration/czas trwania wtrysku 
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