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Test stand for long-term testing in extreme thermal conditions 

pulse gas injectors 

 
The paper presents the developed test stand designed to test the pulse gas injector in extreme temperature 

conditions. The stand allows the testing of injectors at low temperatures (up to -20 ° C) and high (up to 80 ° C). 

This includes the entire range of the normal operation of the injectors in operation. This paper describes the 

design and function of the stand and present their research capabilities and sample results. Injector mass- flow 

rate are shown working at high and low temperature, showing that the temperature has a strong influence on the 

mass-flow. Research carried out for three typical injectors design. 
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Stanowisko do długotrwałych badań w skrajnych warunkach termicznych impulsowych 

wtryskiwaczy gazu 
 

W artykule przedstawiono opracowane stanowisko badawcze przeznaczone do badania impulsowych 

wtryskiwaczy gazu w skrajnych warunkach termicznych. Stanowisko umożliwia badanie wtryskiwaczy w niskich 

temperaturach (do -20°C) oraz w wysokich (do 80°C). Obejmuje to cały zakres normalnej pracy wtryskiwaczy w 

eksploatacji. W artykule opisano budowę i zasadę działania stanowisk, przedstawiono ich możliwości badawcze 

oraz przykładowe wyniki badań. Przedstawiono przebiegi wydatku wtryskiwacza pracującego w podwyższonej i 

obniżonej temperaturze. Wykazano, że temperatura ta ma duży wpływ na wydatek wtryskiwacza. Badania 

przeprowadzono dla dwóch typowych konstrukcji wtryskiwaczy. 

Słowa kluczowe: wtryskiwacz, LPG, badania, temperatura   

 

1. Wprowadzenie 

Impulsowe wtryskiwacze gazu są jednym 

z najważniejszych elementów układów zasilania 

silników spalinowych o zapłonie iskrowym pali-

wami gazowymi [1, 2]. Obecnie znacząca więk-

szość tych układów opiera się na systemach wtry-

sku sekwencyjnego (do kolektora dolotowego) 

wykorzystujących wtryskiwacze impulsowe. Ich 

jakość ściśle wpływa na pracę silnika a szczególnie 

na toksyczność spalin [3].  

Impulsowe wtryskiwacze te są zaworami dwu-

stanowymi (otwarty, zamknięty) normalnie za-

mkniętymi [4]. Na rysunku 1.1 przedstawiono 

przykładową konstrukcję wtryskiwacza WGs. Jest 

to pojedynczy wtryskiwacz o konstrukcji płytkowej 

kalibrowany wzniosem elementu zaworowego. 

Paliwo doprowadzane jest kanałem dolotowym do 

komory znajdującej się nad gniazdem zaworowym. 

Elementem zaworowym w tym wtryskiwaczu jest 

płytka poruszająca się osiowo pomiędzy cewką a 

gniazdem zaworowym, zamykająca przepływ za 

pomocą elementu uszczelniającego znajdującego 

się na jej spodzie. Wydajność wtryskiwacza (rozu-

miana jako średni strumień masy wypływającego 

paliwa) kalibrowana jest za pomocą skoku elemen-

tu zaworowego – czyli powierzchni bocznej walca 

tworzonego między kanałem wylotowym a elemen-

tem uszczelniającym. 

 

 

Fig. 1.1 Impulsowy wtryskiwacz gazu WGs [1] 

Jak opisano w pracach [1, 2, 4, 5] na działanie 

wtryskiwacza (a dokładnie na jego charakterystykę 

wydatku masowego) silnie oddziałują warunki jego 

pracy: zarówno związane z zasilaniem (ciśnienie 

zasilnia) jak i sterowaniem (napięcie, sposób stero-

wania itp.). Nie określano jednak jaki wpływ mają 

warunki otoczenia. 

Większość prac badawczych nad wtryskiwa-

czami prowadzona jest na stanowiskach pracują-

cych w warunkach laboratoryjnych [1, 2, 6, 7, 8] 

a zatem w temperaturze około 20°C. Warunki takie 

różnią się jednak od warunków normalnej eksploat-

acji [1] gdzie zakres temperatur użytkowania waha 

się od -20°C do +70°C. Powstaje zatem pytanie czy 

i jak bardzo warunki otoczenia wpływają na wydaj-

ność wtryskiwacza. 
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Celem niniejszej pracy było opracowanie sta-

nowiska umożlwiającego przeprowadzanie badań 

wtryskiwaczy w temperaturach otoczenia od -20°C 

do +70°C. 

 

   

2. Stanowisko badawcze 

Stanowisko badawcze (rysunek 2.1) opracowa-

no jako stanowisko laboratoryjne badań pojedyn-

czego impulsowego wtryskiwacza gazu w komo-

rach niskiej i wysokiej temperatury. Pozwala ono 

na przeprowadzenie szerokiego zakresu badań 

dowolnych konstrukcji wtryskiwaczy gazu w sze-

rokim zakresie temperatur otoczenia. 

 

 

Fig. 2.1 Stanowisko badawcze  

Stanowisko składa się z (rysunek 2.2): 

a) układu pneumatycznego obejmującego sekcję 

przygotowania powietrza, stabilizacji jego prze-

pływu, wtryskiwacza gazu, sekcji stabilizacji 

przepływu i przepływomierza masowego; 

b) systemu sterująco-kontrolnego; 

c) komory niskiej temperatury oraz komory wyso-

kiej temperatury wraz z układem sterowania. 

 

Fig. 2.2 Schemat stanowiska badawczego 

Układ pneumatyczny oparto o podzespoły firmy 

FESTO (rysunek 2.3) uzyskując wysoką jakość, 

niezawodność oraz dużą powtarzalność przygoto-

wania powietrza. W celu uzyskania możliwie jak 

największej dokładności pomiaru wydatku wtry-

skiwacza zastosowano przepływomierz firmy 

Bronkhorst typu Flowmeter F-111AC-AAD-33V. 

Jest to przepływomierz działający na zasadzie po-

miaru ilości ciepła przejętego przez gaz laminarnie 

przepływający w kapilarze. Jego zakres pomiarowy 

do 0,2 – 10 ln/min (układ wyskalowany dla warun-

ków normalnych przepływu powietrza) i dokładno-

ści 0,5% wartości mierzonej. Pomiar ciśnienia zasi-

lania wtryskiwacza realizowano czujnikiem 

MPX4250A o zakresie 0-250 kPa ciśnienia abso-

lutnego.   

 

Fig. 2.3 Sekcja przygotowania powietrza stanowiska 

badawczego 

Stanowisko wyposażone jest w układ sterowa-

nia opracowany specjalnie do celów tego stanowi-

ska. Pozwala on na dowolne sterowani impulso-

wymi wtryskiwaczami gazu oraz realizację długo-

trwałych testów z pełną automatyką zapisu parame-

trów pracy. Do tego celu opracowano specjalizo-

wane oprogramowanie (rysunek 2.4).  

 

Fig. 2.4 Ekran główny oprogramowania sterującego 

stanowiska badawczego 

System sterowania pozwala na sterowanie im-

pulsowymi wtryskiwaczami gazu ze zmiennymi 

parametrami takimi jak: 

a) czas wtrysku (czas trwania impulsu sterują-

cego); 

b) czas impulsu ciągłego; 

c) częstotliwość i wypełnienie sygnału modu-

lowanego; 

d) częstotliwość występowania impulsów. 

Pozwala on także na ciągły monitoring oraz za-

pis następujących sygnałów: 

a) ciśnienie zasilania; 

b) wydatek przepływu powietrza; 

c) przebieg prądu zasilania wtryskiwacza; 

d) temperaturę komory w której pracuje wtry-

skiwacz. 

System sterowania umożliwia także przeprowa-

dzenie cykli badawczych, obejmujących np. auto-
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matyczne wykonanie charakterystyki wydatku 

wtryskiwacza. Pozwala to na prowadzenie długo-

trwałych testów. 

W czasie badań wtryskiwacz umieszczany jest 

w komorze zimnej lub gorącej. Komora zimna 

pozwala na uzyskanie temperatury otoczenia wtry-

skiwacza w zakresie od -20 +10°C z dokładnością 

±2°C. Komora gorąca pozwala na uzyskanie tempe-

ratury otoczenia wtryskiwacza w zakresie od +25 

+80°C z dokładnością ±3°C. Stabilizacja tempera-

tury uzyskiwana jest przez układ termostatyczny 

a kontrolowana przez układ pomiarowy oparty na 

czujniki typu Pt100.  

 

3. Badania stanowiskowe 

W celu weryfikacji działania stanowiska opisa-

nego w poprzednim rozdziale przeprowadzono 

serię prób na dwóch typach wtryskiwaczy. Poniżej 

przedstawiono zakres badań i uzyskane wyniki. 

 

3.1 Obiekty badań 

 

Do badań wybrano typowe dla rynku instalacji 

gazowych rozwiązania konstrukcyjne impulsowych 

wtryskiwaczy gazu:  WGs 14 firmy BD Plus An-

drzej Pryzowicz oraz Hana H2000 firmy Hana 

Engineering. Różnią się one zarówno elementem 

zaworowym (płytka: WGs, tłoczek: Hana) oraz 

metodą kalibracji (średnicą otworu: Hana, skokiem: 

WGs). Dane techniczne wtryskiwaczy przedsta-

wiono w tabeli 3.1.  

Tab. 3.1. Parametry techniczne badanych wtryskiwaczy 

 Hana 

H2000 

WGs14 

Rezystancja  1,9  3,0  

Napięcie zasilania 12 V 12 V 

Ciśnienie pracy 
50  300 

kPa 

50  350 

kPa 

Maksymalne ciśnienie 450 kPa 450 kPa 

Czas impulsu ciągłe-

go 
3,2 ms 1,7 ms 

Wypełnienie sygnału 

modulowanego 
40% ± 10% 30%  

Częstotliwość sygnału 

modulowanego 
10 kHz 10 kHz 

Czas opóźnienia 

otwierania1 2,9 ms 1,0 ms 

Czas wyłączania1 1,2 ms 1,2 ms 

Kalibrowanie 
Kalibracja 

skokiem  

Kalibracja 

skokiem  

Zakres temperatury 

pracy 
-40°C  

120°C 

-20°C  

120°C 
1
 przy ciśnieniu zasilania 100 kPa i czasie impulsu sterującego 

12 ms 
 

3.2 Zakres badań 

 

 Zakres badań obejmował przeprowadzenie 

dwóch serii badawczych dla każdego typu impul-

sowego wtryskiwacza gazu. Założono wykonanie 

następujących prób: 

1. badanie w komorze zimnej (cykl chłodze-

nia w zakresie od temperatury otoczenia do 

temperatury -18°C i powrót do temperatury 

otoczenia); 

2. badanie w komorze ciepłej (cykl grzania 

w zakresie od temperatury otoczenia do 

temperatury 75°C i powrót do temperatury 

otoczenia). 

W czasie badań stabilizowano warunki zasilania 

wtryskiwaczy utrzymując stałe ciśnienie zasilania 

na poziomie 200 kPa ciśnienia absolutnego. Czas 

wtrysku wynosił 4 ms i występował 15 razy na 

sekundę. Sterowanie było z podtrzymaniem prądo-

wym o parametrach zalecanych przez producentów 

wtryskiwaczy.  

Analizie poddano masowy przepływ gazu oraz 

temperaturę w komorze. 

3.2 Wyniki badań 

W pierwszym cyklu badań przeprowadzono 

analizę wpływu niskiej temperatury na masowy 

wydatek wtryskiwacza. Na rysunku 3.1 przedsta-

wiono charakterystykę czasową zmierzonych war-

tości dla wtryskiwacza WGs zaś na rysunku 3.2 dla 

wtryskiwacza Hana.    

 

Fig. 3.1 Wydatek wtryskiwacza WGs przy badaniu 

w komorze zimnej 

 

Fig. 3.2 Wydatek wtryskiwacza Hana przy badaniu 

w komorze zimnej 
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W obu analizowanych przypadkach spadek 

temperatury prowadzi do wzrostu wydajności wtry-

skiwacza. Poziom tej zmiany jest jednak różny dla 

obu analizowanych konstrukcji. W przypadku wtry-

skiwacza WGs jest to zmiana o około 5% zaś 

w przypadku wtryskiwacza Hana około 9%. Wi-

doczne jest to dokładniej na rysunku 3.3 gdzie 

przedstawiono zależności wydatku od temperatury. 

Analizując wykres wtryskiwaczy Hana można 

zauważyć histerezę zależności wydatku od tempe-

ratury w komorze. Przy szybkim zwiększaniu tem-

peratury w komorze mierzony wydatek wtryskiwa-

cza praktycznie się nie zmieniał. Wynika to z dużej 

pojemności cieplnej tego wtryskiwacza. Przy szyb-

kim wzroście temperatury wnętrza komory reali-

zowanym w końcowej części próby elementy wtry-

skiwacza nie uzyskiwały temperatury otoczenia, 

wykazując wyższe wydatki niż w przypadku nara-

stania temperatury zachodzącego znacznie wolniej.  

 

Fig. 3.3 Zależność wydatku od temperatury w badaniach 

w komorze zimnej 

Na rysunkach 3.4 i 3.5 przedstawiono wyniki 

badań w komorze gorącej.  

 

Fig. 3.4 Wydatek wtryskiwacza WGs przy badaniu w 

komorze gorącej 

W tym przypadku widoczny jest odwrotny efekt 

działania temperatury na obie konstrukcje. Wtry-

skiwacz WGs zwiększa swój wydatek o około 8% 

zaś wtryskiwacz Hana zmniejsza o około 5%. Wi-

doczne jest to na rysunku 3.6 gdzie przedstawiono 

zależność wydatku od temperatury. Także i w tym 

teście można zaobserwować histerezę temperatu-

rową pracy wtryskiwacza Hana. 

 

Fig. 3.5 Wydatek wtryskiwacza Hana przy badaniu 

w komorze gorącej 

 

Fig. 3.6 Zależność wydatku od temperatury w badaniach 

w komorze gorącej 

4. Podsumowanie 

Analizując wykonane badania można sformu-

łować następujące wnioski: 

1. Stanowisko badawcze pozwala na przepro-

wadzanie badań impulsowych wtryskiwa-

czy gazu w szerokim zakresie temperatur. 

Pozwala to na rozszerzenie zakresu badań 

wtryskiwaczy o zmienne warunki środowi-

skowe. 

2. Zmiana temperatury otoczenia wpływa na 

wydajność wtryskiwaczy gazu. W przypad-

ku wtryskiwaczy Hana wzrost temperatury 

w całym zakresie badawczym przekłada się 

na spadek wydatku. W przypadku wtryski-

wacza WGs w zakresie temperatur od  

-18°C do +20°C wzrost temperatury powo-

duje spadek ich wydajności lecz po prze-

kroczeniu tej temperatury dalsze jej zwięk-

szanie powoduje ponowny wzrost wydatku.  

3. Zmiana wydatku w badanym zakresie tem-

peratur wynosi około 15% dla wtryskiwa-
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cza Hana i około 12% dla wtryskiwacza 

WGs. 

4. W przypadku wtryskiwacza Hana zauwa-

żono histerezę przebiegu zależności wydat-

ku od temperatury. Wynika to z dużej po-

jemności cieplnej tego wtryskiwacza. 

 

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

LPG Liquified Petrolum Gas/gaz skroplony  
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