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Poprawa parametrow roboczych silnikow z wirowa komora spalania 
~ - 

zasilanych paliwem roslinnym przez zmiane nastaw regulacyjnych I 

Wprowadzenie 
Od momentu powstania pieiwszych sil- 

nikow spalinowych uwaga konstruktorow 
i badaczy koncentrowata siq na poprawie 
ich pararnetriwvdynamicznych. Uzyskanie 
zadawalajqqch wskainikow pracy miab 
na celu zwiekszenie mocy efektywnej 
i ogolnej sprawnoki jednostki napedowej. 
Nie bez przyczyny wigkszosC producentow 
wprowadzajqc na rynek nowy model silni- 
ka, brala pod uwage jego wersje wolnos- 
sqcq i doiadowanq przy czym w tym dru- 
gim przypadku od wielu lat dominujqqrole 
odgrywajq konstrukcje turbodoladowane. 
Niestety koniecznosc ochrony Srodowiska 
naturalnego i ograniczenia zuiycia paliw 
kopalnych sprawily, i e  dafenia te staly sie 
nie tyle mniej waine, co po prostu niewy- 
starczajqce. Wyrnagana jest bowiem nie- 
ustanna poprawa parametrow roboczych 
silnika w aspekcie jego ekologicznosci 
i ekonomicznoSci, przy zachowaniu jak naj- 
lepszych osiqgow dynamicznych. Spetnie- 
nie tych ktyteriowjest niekiedy bardzo trud- 
ne lub nawet przeciwstawne, jesli dodat- 
kowo weimie sig pod uwage rownolegly 
kierunek dzialan, czyli wdraianie paliw od- 
nawialnych, roslinnych. Wynika to z ich 
odmiennych wlaSciwoSci fizykochemicz- 
nych w porownaniu z paliwami ropopo- 
chodnymi, co moinazminimalizowac przez 
zmiane nastaw regulacyjnych silnika. 
W niniejszym artykule przestawiono wyniki 
badan jednostek napedowych typu JK i CY 
z wirowq komorq spalania, ktbe zasilano 
estrem metylowym oleju rzepakowego 
(RME) i w celach porownawczych olejem 
napedowym (ON). Regulowanymi parame 
trami aparatury paliwowej byly cisnienie 
wtrysku (p,), kqt wyprzedzenia wtrysku 
( h )  i objeto6ciowa dawka paliwa (apal). 
Wyniki przedstawiono wformiewybranych, 
zbiorczych charakterystyk zewnetnnych, 
uznajqc graficzny spodb prezentacji za 
najbardziej czytelny. 

Metodyka pomiaru 
Obiektem prowadzonych badan byly 

dwa, czterosuwowe silniki o zapbnie sa- 
moczynnym firmy Volkswagen, zwtryskiem 
posrednim do komory wirowej Ricardo 
Comet Mark V Sq to bliiniacze jednostki 
napedowe bazujqce na identycznych 

cechach konstrukcyjnych, przy czym wer- 
sja CY w porownaniu z wolnossqcq JK, zo- 
stala dodatkowowyposaiona w turbospre 
iarke .Garretn Ill generacji. Wykorzystano 
do tego celu typowq harnownie silnikowq 
z hamulcem hydraulicznym typu HH-I, dy- 
namometrem, ukladem sterujqcym, tacho- 
metrem optyczno-stykowym DT-1236L, 
rnasowq miernicq paliwa i dymomierzem 
absorpcyjnym MD02 [I, 41. Badania pro- 
wadzono w laboratorium silnikowym Kate- 
dry Eksploatacji Pojazdow Samochodo- 
wych Zachodniopomorskiego Uniwersyte- 
tu Technologicznego. WartoSci nastaw no- 
minalnych aparatury wtryskowej i calkowi- 
ty zakres prowadzonej regulacji zestawio- 
nowtab.1. 

WyniKl badan 
W badaniach stanowiskowych wyod- 

rebniono takie nastawy regulacyjne, dla 
ktorych parametry robocze silnikowzasila- 
nych paliwem roslinnym byly najkorzyst- 
niejsze lub zbliione do tych, jakie uzyska- 
no przy stosowaniu oleju napedowego 
i ustawieniach producenta. Uznano, iedla 
jednostki napedowej typu JKwynoszq one: 
% = 19"OWK przed GMP tbka, 
p,= 14MPa, 
Q,, = 8 mm3/cykl, 

a dla typu CY: 
= 19"OWK przed GMP tloka, 

p, = 15 MPa, 
Q,, = 15 mm3/cykl. 

W obu rozpatrywanych przypadkach 
jednoczesna zmiana wszystkich trzech na- 
staw nie przyniosla spodziewanych rezul- 
tatow. Z tego powodu skoncentrowano sie 
na wyborze jednej z nich, ktora w spodb 
najbardziej efektywny poprawi przebiegi 
analizowanych charakterystyk zewnetrz- 
nych. Biorqc pod uwage g%wne wady sil- 
nikow z komorami wirowymi spalania, po- 
stanowiono maksymalnie ograniczyc zuiy- 
cie paliwa, przy zachowaniu moiliwie ni- 
skiego poziomu zadymieniaspalin. 

Przebieg momentu obrotowego cha- 
rakteryzuje sie wystepowaniem dwoch 
maksimow, z ktorych pierwsze obserwuje 
sig w zakresie 1500+1700 min-1 w zalei- 
noici od sposobu prowadzonej regulacji, 
a drugie przy prgdkosci obrotowej 
3000 min-I (rys. 1). Porownujqc poszcze- 
g6lne krzywe moina zauwaiyt, i e  dla tego 
parametru pracy silnika JK zasilanego pa- 
liwem roslinnym, najkorzystniej wypadb 
zmniejszenie kqta wyprzedzenia wtrysku 
o POWKw stosunku do nastawy nominal- 
nej. Co prawda wzrost momentu obroto- 
wego nie przekroczyl 5%, ale wystqpil 
w Gdiym zakresie rozpatrywanych prgdko- 
Sci obrotowych. Taka regulacja wydaje sig 
by6 sluszna, gdyi przy wiekszej lepkosci 
estru metylowego oleju rzepakowego czas 
twania wtrysku sie wydluia, a szybkosc 
procesu spalania maleje. Warto nadmieniC, 
i e  wymierne rezultaty w aspekcie dyna- 
micznym uzyskano rowniei przyzwieksze 
niu kqtawyprzedzeniawtrysku do 40"OWK 
przed GMP tbka. Przy predkosciach obro- 
towych 17M) min-1 i 3000 min-1 moment 
obrotowy osiqgnql wartosci wynoszqce 
78,2 Nm i 76,l Nm. Niestety zewzglgdu na 
znaczny wzrost zuiycia paliwa i poziomu 
zadymienia spalin, nastawa ta nie zostata 
zakwalifikowana do grupy optymalnych. 

Doiadowanie turbospreiarkowe zasto- 
sowane w silniku CY spowodowalo zauwa- 
ialny wzrost momentu obrotowego, w po- 
rownaniu z jego wersjq wolnossqcq. Zmie- 
ngsierowniei charakter samych krzywych, 
gdyi bez wzglgdu na rodzaj stosowanego 
paliwa i spos6b prowadzonej regulacji, 
maksymalne wartoSci omawianego para- 
metru pracy wystqpily przy predkoici ob- 
rotowej 3000 min-1 (rys. 2). Oczywiscie na- 
leiy mieC na uwadze, i e  zastosowanie tur- 
bospreiarki do silnka z komorq wirowq 
i niewielkiej mocy, nie przynosi tak spek- 
takularnej poprawyw(aSciwosci dynarnicz- 
nych jak przy wtrysku bezposrednim. 
Wiqie sig to z jakosciq przeptukania 



dOstarC2anym powietrzem, Mbrq moina 
okre6liC jako ograniczonq lub co na jwe j  
dobrq. Nle ma jednak potrzeby cModzenia 
powietrza dotadowujqcego, gdyi obciee. 
nia cieplne jednostki niskoprqinej nie q 
duie [2, 31. Z druglej strony zasilanie ba- 
danego silnika paliwem rdlinnym w odnie- 
sieniu do oieju napqdowego, przyniosto 
bardzo zblitony pnebieg rozpatrywanych 
charakterystyk zewn?mnych. Regulacjg 
zwiekszaiaca obleto6ciowa dawke m l i i a  .. . .. 
do i 5  mrn31cykl nalety oce'ni~ b&zo po- 
zytywnie, gdyi w rejonie niskich i brednich 
prqdkosci obrotowych odnotowano naj- 
wiqksze warto6ci momentu obrotowego. 

Z punktu widzenia jednostkowego zu- 
@cia paliwa najefektywniejsq 0- sig 
zmiana, kt6ra polegata na zmniejszeniu 
objgto6ciowej dawki paliia o 3 mmslcykl 
(rys. 3). Dla tej nastawy wartoSci rozpatty- 
wanego pammm operatqjnego byly zde- 
cydowanie najniisze. Jedynie przyprMko- 
Sci obrotowej 3600 m i d  jednostkowe zu- 
iycie paliwa silnika JK zasilanego W e m  
metylowym oleju rzepakowego wzroslo 
o 4,5 glkWh w pordwnaniu do kompletacji 
oleju napqdowego i nastawy zalecanej 
p m  producenta. Pozostaia grupa k q -  
wych ma charakter zbliiony w swym p n e  
biegu, stqd trudno wskaza6 na celowoSC 
prowadzenia alternatywnej regulacji dla 
parametrow, ktore wczeSniej uznano za 
optymalne. Z kolei bardzo interesujqce 
wyniki uzyskano przy zwigkeniu ciinie- 
nia *sku do 15 MPa, czyli ustawienia 
sbnego nie phed8tavionego na omawia- 
nej charaktewce. Driw tej nastawie jed- 
nostkowe zuiycie paliwa spa* do pozio- 
mu, Moly obserwowano przy zasilaniu sil- 
nika oleiem rowoochodnvm. no. osiaaa- 
jqc ppny pr@ko& obrot&ej 1'200 ih.1 
wartosc 360 g M .  Analiza pozostalych 
parametrow prapracy, wtym mocy efektywnej, 
momentu obrotowego i wsp&aynnika ab 
sorpcji promieniowania podczerwonego 
sprawila, i e  ustawienie to pornini@o w dal- 
szych rozwaianiach. 

Z analizy zbiorczej charaktelystyki jed- 
nostkowego *cia paliwa silnika CY wy- 
nika jednoznacznie, it kaida z trzech pro- 
ponowanych regulacji wplyn* negatyw- 
nie na wartosci omawianego parametru 
pracy (rys.4). Znacznie bpszym rozwiqza- 
niem byto utrzymanie ralecanych pnez 
producenta nastaw fabrycznych. W takim 
omoadku wrost iednostkowwo zuivcia 
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Rys. 1. Zbforcza charaMerystyka zewngtrzna mornentu obrotowego silnika JKmsilanego ON 
i RME dla nastaw fabrycznydi oraz optymalnych regulowanych pammeb-bN 

Rys. 2. Zbiorcza cha&erystyka zewn$m moment0 obrotowego silnika CYzd$flanego ON 
i RME dla nastaw fabrycznych Om optymanych regulow8nych pammetrow 
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- koweg0,w porownaniu do zasilania jed- n [orin"] 
nostki olejem napqdowym, ksztaltowal siq 
w granicach od 10 do 14%. Moinatotlum* Rys. 3. Zbiorcza chamktefysfyka zewngtrzna jednostkowego m$cia paliwa silnika JKzasik- 
czy6 n i i sa  zawaitdciq wqgla i wodoru, nego ON i RME dla nastaw fabrycmych oraz optpalnych regulowanychpamme~w 



Rys. 4. Zbiorcza charakteiysfyka zewngtrzna jednostkowego zuiycidpahwa silnika CY zasila- 
nego ON i RME dla nastaw fabrycznych oraz opfyrnahych regulowanych pararnefrbw 

Rys. 5. Zbiorcza charakterysfyka zadymienia spalin silnika JKzasilanego ON i RME dla nastaw 
fabrycmych oraz oplyrnalnych regulowanych pamrnetrbw 

co tym samym przekiada sig na mniejszq 
wartosk opatowq paliwa roslinnego. Inte- 
resujqce wyniki uzyskano dla nastawy 
obniiajqcej cihienie wtrysku do 15 MPa, 
gdyi dodatkowo parametry dynamiczne 
silnika byly zbliione lub nawet lepsze jak 
dla innych sposobow prowadzonej regula- 
cji. W aspekcie ekonomicznym pozostale 
krzywe jui znacqco odbiegajq od warto- 
Sci uzyskiwanych dla oleju napgdowegol 
gdyi roinice w jednostkowym zu j c i u  pa- 
liwa przekraczdiy nawet 20%. Naleiy jed- 
nak podkrklic, i e  zastosowanie turbosprp 
iarki w silniku CY poprawito sprawnosc 
obiegu, przez co wartosci omawianego 

parameiru pracy byly niisze nit dla jego 
wersji wolnossqcej. 

Pod wzgledem ekologicznym iaden 
z proponowanych sposobow regulacji sil- 
nika JK nie przynikt wymiernych korzysci 
(rys. 5). Decydujqcq rolg odegratrodzaj sto- 
sowanego paliwa, gdyi przy ustawieniach 
zalecanych przez producenta, r6inice mip 
dzy krzrwymi byly zdecydowanie najwiek- 
sze. W rejonie niskich pr@k&ci obrotowych 
zadymienie spalin silnikazasilanego olejem 
napgowym woslo nawei o 45% w porow- 
naniu do sytuacji, gdy jako paliwo stosowa- 
no ester metylowy oleju rzepakowego. b 
wyiej 2400 m i d  wartoici wspdcqnnika 

absorpcji stabilizujq sie na okreslonym po- 
ziomie (niezaleinie od wartdci berwzglg- 
nej), co obserwuje sig rowniei dla pozo- 
statych krzywych i swiadczy o mniejszym 
wpiywiezmian regulacyjnych. Zdecydowa- 
nie wigksze znaczenie majq wigc specyficz- 
ne wtaSciwoici fizykochemiczne paliwa ro- 
slinnego, czyli dcdatkowe wiqzania tleno- 
we w qsteczkach i sladowa wrtpzawar- 
to56 siarki. Tym niemniej bardzo zbliiony 
poziom zadymieniaspalin w odniesieniu do 
ustawien fabrycznych uzyskano dla regu- 
lacji 8 mm3/cykl, szczegolnie w rejonie 
niskich i srednich prgdkosci obrotowych, 
co pozwala wskazad. $4 nastawg jako 
najbardziej efektywnq. 

Popraw? ekologicznoSci silnika CY 
w wyniku prowadzonej regulacji i zasilania 
palrwem rzepakowym, moinazauwaiyC na 
ostatnim z przedstawianych wykresow 
(rys. 6). Zdecydowanie najniiszym pozio- 
mem zadymieniaspalin, wyraionym wsfi- 
czynnikiem absorpcji promieniowania pod- 
czerwonego, charakteryzowala sig nasta- 
wa zmniejszajqca kqt wyprzedzenia wtry- 
sku do 19"OWK przed GMP ttoka. Warto- 
sci analiiowanego parametru pracy zawie 
raiy sig bowiem w niewielkich granicach od 
0,65 do 0,74 mi. Bardm zbliiony i zadawa- 
lajqcy przebieg krzywej uzyskano rowniei 
przy zwigkszeniu obj@kiowej dawki paii- 
wa o 3 mm"/cykl, w porownaniu z ustawie 
niem zalecanym przez producenta. Dla tak 
prowadzonych regulacji roinice w poziomie 
zadymienia spalin w cdniesieniu do zasila- 
nia silnikaolejem mpopochodnym zawiera- 
ly sig przedziale od 52 do 73%, przy czym 
najwigkszez nich odnotowanodlaskrajnych 
pr@k&ci obrotowych walu korbowego sil- 
nika. Nie zmieniato jednakfaktu, i e  czynni- 
kiem majqcym decydujqcyw&w na rozpa- 
tlywany wsp6lczynnik absorpcji, byt rodzaj 
stosowanego w badaniach palm. 

Podsumowanie 
Przeprowadzone badania wlasne wy- 

kazaiy, i e  przy zasilaniu silnikow z wirowq 
komorq spalania estrem metylowym oleju 
rzepakowego, lepsze rezultaty uzyskano 
w przypadkuzmiany nastaw regulacyjnych 
jednostki wolnossqcej. Z punktu widzenia 
parametrow ekologicznych i ekonomicz- 
nych zaleca sie zmniejszyk objgtosciowq 
dawkg paliwa do wartosci 8 rnm3lcykl. Takq 
regulacjg uznano za najbardziej wskazanq 
ze wzgl@u na bardzo niskie zuiycie pali- 
wa, przy zachowaniu niewielkiego pozio- 
mu zadymienia spalin wylotowych. 

Zastosowanie systemu ddadowaniatur- 
bosprqiarkq wplyn* na polepszenie wigk- 
sz&i przebiegh parametrow roboczych 
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