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Wpfyw zasilania paliwa mikroemulsyjnego na wybrane wskazniki 
operacyjne i proces wtrvsku silnika o zapfonie samoczvnnvm 

Wprowadzenie 
Dynamiczny rozw6j silnik6w o ZS (zaplonie samoczyn

nym) poci a,ga za soba, wiele skutk6w ujemnych, w tym za
nieczyszczenie srodowiska naturalnego. Konstruktorzy sil
nik6w o ZS usilnie da,za, do tego, aby byly one coraz mniej 
szkodliwe dla srodowiska poprzez zmniejszanie ich hala
sliwosci i zminimalizowanie toksycznosci spalin. Coraz 
wi~ksza liczba eksploatowanych silnik6w o ZS wymusza 
badania a nast~pnie wprowadzanie na rynek nowych 
paliw o parametrach, kt6re maja, wplyw na wskazn iki 
pracy silnik6w: energetyczne , ekonomiczne, a gl6wnie 
ekologiczne [ 1]. 

Procesy wtrysku i spalania sa, wieloaspektowymi , okre
sowo powtarzaja,cymi si~ . szybkozmiennymi procesami za
chodza,cymi wewna,trz cylindra tlokowego silnika spalino
wego. Jednym z dosclatwo uzyskiwanych i wiarygodnych 
zr6del informacji 0 przebiegu proces6w wtrysku i spa
lania paliwa sa, wykresy: cisnienia paliwa w przewodzie 
wtryskowym, wznios iglicy wtryskiwacza oraz cisnienia 
spalania [1 , 2] . 

Zastosowanie paliw o r6i:nych wlasciwosciach fizykoche
micznych do zasilania silnik6w o zaplonie samoczynnym 
wymaga dui:ych dokladnosci pomiar6w celem poznania wy
st~puja,cych r6i:nic w procesach wtrysku, rozpadu strugi pa
liwa i spalania (2] . 

Rodzaj i wlasciwosci fizykochemiczne paliwa istotnie wply
waja, na przebieg procesu w1rysku i spalania, poniewaz majq 
decyduja,cy wplyw na okres op6znienia zaplonu, od kt6rego 
zalei:y jakosc i czas przebiegu nast~pnych okres6w spalania 
oraz determinuja, jakosc mieszanki paliwowo-powietrznej. 

Rozwia,zaniem tego problemu jest wykorzystanie paliw za
st~pczych na bazie roslin oleistych i ich estr6w a takze ich 
mieszanin z metanolem lub etanolem. Paliwa roslinne cha
rakteryzuja, si~ innymi wlasciwosciami fizykochemicznymi 
w stosunku do paliw w~glowodorowych. Powoduja, one wy
st~powan ie r6znic w procesie tloczenia i rozpylania paliwa 
oraz procesie ich spalania w cylindrze silnika (2] . 

1. Celbadan 
Celem badan jest ocena wplywu zasilania silnika PER

KINS typ 1100 pracuja,cego w ustalonych warunkach ze
wn~trznej charakterystyki pr~dkosciowej dla sil nika pra
cuja,cego wedlug zewn~t rznej charakterystyki pr~dkoscio 
wej w przedziale pr~dkosc i obrotowej walu korbowego od 
1000 do 2000 obr/min , bez zmian regulacyjnych siln ika 
na wskazniki operacyjne pracy silnika, tj: ekonomiczne 
i energetyczne. 

Badania eksperymentalne dotyczyly r6wniez oceny wply
wu zasilania silnika PERKINS-11 00 badanymi paliwami na: 
cisnienie wtryskiwanego paliwa do przestrzeni nadtlokowej, 
pocza,tkowa, pr~dkosc wyplywu strumienia pal iwa z w1ryski
wacza, zasi~g i czasy rozpadu strugi paliwa na krople oraz 
srednice krytyczne kropel paliwa. 

2. stanowisko badawcze i charakterystyka 
badanych paliw 

Badania przeprowadzono na stanowisku hamownianym 
wyposazonym w si lnik o zaplonie samoczynnym typu PER
KINS-11 00 z wtryskiem bezposrednim paliwa. Stanowisko 
wyposazone bylo w system pomiarowy umozliwiaja,cy pomiar 
parametr6w i cisnien szybkozmiennych. 

Wyboru badanych paliw dokonano ze wzgl~du na ich do
st~pnosc na rynku oraz na niejednorodne wlasciwosci fizyko
chemiczne, kt6re wywieraja, istotny wplyw na przebieg proce
su w1rysku, tj. g~stosc, lepkosc i napi~cie powierzchniowe (3] . 
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Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska badawczego {4} 

Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego {4}. gdzie: 1 - silnik 
PERKINS-1100, 2 - hamulec silnikowy, 3- system pomiaru tempera
fury oleju, 4 - system pomiaru temperatury czynnika chlodzqcego silnik, 
5 - nadajnik INTROL, 6- komputer PC z kartq pomiarowa,, 7- czujnik 
cisnienia AVL, 8 - system sterowania, 9 - system wzmacniaczy, 
10- uklad pomiarowy wzniosu iglicy wtryskiwacza, 11 - czujnik cisnie
nia pa/iwa AVL, 12 - system pomiaru temperatury paliwa 



Tab. 1. Wybrane wlasciwoscl flzykochemiczne badanych pa/iw {51 

Wlasclwosci 
fizykochemiczne 
Gesrosc lli!f~3) 
Lepkosc kinemaryczna (mm2/ sl 
warrosc energeryczna IMJ/kgJ 

Ester etvlowy Mikroemulsja 
ole]u weglowodorow<r 

nepakowego estrowcretanolowa 
FAME (MECHEE) 
878 837.3 
4.70 2.12 
38,4 36.1 

Olei napedowy 
Ekodiesel 
Plus-SOB 

848 
3,12 
43,0 

Podczas bad an silnik zasilany byl trzema rodzajami paliw eko
logicznych, tj.: mikroemulsjq w~glowodorowo-estrowo-etanolowq 
(MECHEE) oraz por6wnawczo: w~glowodorowym, niskosiarko
wym olejem nap~dowym EKODIESEL PLUS 508 i estrem metylo
wym kwas6w oleju rzepakowego FAME-1008. Mikroemulsja w~
glowodorowo-estrowo-etanolowa (MECHEE) zastosowana w ba
daniach to mieszanina obj~tosciowa: 34% etanolu, 33% niskosiar
kowego oleju nap~dowego EKODIESEL PLUS 508 i 33% estru 
metylowego kwas6w oleju rzepakowego FAME-1 008. Schemat 
blokowy stanowiska badawczego pokazano na rys. 1' zas sche
ma! stanowiska badawczego na rys. 2. W tabeli 1 przedstawiono 
por6wnanie wybranych wlasciwosci fizykochemicznych zastoso
wanych do badan paliw. 

3. Opis metody badan 
Podczas sporzqdzania zewn~trznej charakterystyki pr~dkoscio

wej silnika w przedziale od 1000 do 2000 obr/min, rejestrowano 
co 200 obr/min: obciqzenie i zuzycie paliwa oraz wielkosci szyb
kozmienne. 

Na podstawie wynik6w badan hamownianych i ich reje
stracji dokonano obliczen wskaznik6w operacyjnych silnika 
dotyczqcych [3): 
:J jednostkowego zuzycia paliwa 9e· 
u czasowego (sekundowego) zuzycia energii G* e· 
0 jednostkowego zuzycia energii 9enrg• 
0 sprawnosci energetycznej henrg 

Wskaznik ekonomiczny: 
:J jednostkowe zuzycie paliwa 9e [g/kWh] 

" = 0 "10
3

; [g / kWh] 
0

' NcL 

gdzie: 
Nez - moe efektywna zredukowana [kW] 

Wskazniki energetyczne: 
:J czasowe zuzycie energii G* e [MJ/h) 

G*c = 3600xo hx w o; [kJ / s] 

gdzie: 
W0 - wartosc opalowa [MJ/kg) 
Gh- godzinowe zuzycie paliwa [kg/h) 

0 jednostkowe zuzycie energii 9enrg [J/Ws] 

-~ =ohx w" ;[J / Ws] 
g cnrgo - '- t ez Nc1 

(1) 

(2) 

(3) 

0 sprawnosc efektywna llenrgt [%) 

I 
llcnrgl = - - XI 00; [%] 

g~.:m:rg. 

(4) 

Dla kaidej pomiarowej pr~dkosci obrotowej silnika, (co 200 
obr/min) rejestrowano r6wniez sto kolejnych cykli cisnien paliwa 
w przewodzie wtryskowym silnika oraz wzniosy iglicy wtryskiwa
cza. Wykresy indykatorowe zdejmowano za pomocq czujnika pie
zokwarcowego, firmy AVL cechowanego statycznie oraz dynamicz
nie w warunkach zblizonych do warunk6w rzeczywistych. 

Na podstawie zmierzonych wielkosci wyznaczono [3) : 
0 cisnienie w komorze spalania, 
0 cisnienie w przewodzie wtryskowym, 
:J wznios iglicy wtryskiwacza. 

Po wst~pnej analizie wykres6w indykatorowych nalezy okre
slic: r6znic~ cisnienia !lP pomi~dzy cisnieniem w rozpylaczu P w.max 
i cisnieniem w cylindrze Pc.max [1]: 

!lP = p w.max- Pc.max [MPa] 

gdzie: 
P w.max - usrednione cisnienie wtrysku paliwa [MPa] 
P c.max - usrednione cisnienie w cylindrze [MPa) 

(5) 

Zasi~g strugi paliwa zalezy od: r6znicy cisnienia w studzience 
wtryskiwacza i cisnienia w cylindrze c,P, g~stosci czynnika robo
czego w cylindrze p9 i g~stosci paliwa Pp oraz ad srednicy otwor
ka rozpylacza d0 . Poczqtkowq pr~dkosc wyplywu strumienia pali
wa z wtryskiwacza uP (w przekroju wylotowym rozpylacza) obli
czano z zaleznosci [ 1]: 

~ up = ~t ; [m / s ] 
p 

(6) 

gdzie: 
!lp- r6znica cisnienia cieczy przed otworkiem rozpylacza i cisnie
nia osrodka, do kt6rego ciecz jest wtryskiwana, [MPa] , 
Pp - g~stosc paliwa, [kgfm3] , 
!1 - hydrodynamiczny wsp61czynnik wyplywu zalezy od konstruk
cji rozpylacza. 

Obliczenia sredniej, krytycznej srednicy kropli dkP dla bada
nych paliw prowadzono wedlug zaleznosci zaproponowanej przez 
Sautera [1): 

crWe l.r ; [mm) 
d ~.r = l 

Pg ur 
gdzie: 
cr- napi~cie powierzchniowe [N/m 1 o-2]; 
p9 - g~stosc osrodka gazowego [kgfm3]; 
Wekr- krytyczna wartosc liczby Webera [ m/s] ; 

(7) 

uP- pr~dkosc wyplywu strumienia paliwa z wtryskiwacza [m/s). 

Wedlug Hiroyasu [1) chwilowq penetracj~ strugi mozna wy
znaczyc z zaleznosci: 

Dla t :S: trozpadu 

s, " 0.39[ 
2(p~~p,) J"· [mm[ (B) 



Dla t > lrozpadu 

Czas liczony od chwili wyplywu paliwa do chwili rozpadu jego 
strugi tr [MS] , mozna obliczyc z zaleznosci [1]: 

(1 0) 

gdzie: 
d - srednica otworka rozpylacza - 0,28 mm. 

5. Analiza otrzvmanych wynlk6w badan 
Na rys. 3-6 zilustrowano por6wnanie wynik6w badan, kt6re 

byly wykonane podczas sporza,dzania zewn~trznej charakterysty
ki pr~dkosciowej silnika w przedziale od 1 000 do 2000 obr/min. 
Wyniki badan: rejestrowano co 200 obr/min, przedstawiono i po
r6wnano dla dw6ch pr~dkosci obrotowych walu korbowego silni
ka, tj: dla pr~dkosci maksymalnego momentu obrotowego 
Mo.max = 1400 obr/min oraz dla pr~dkosci maksymalnej mocy efek
tywnej Ne.max = 2000 obr/min. 
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Rys. 3. Por6wnanie przebiegu jednostkowego zutycia paliwa dla ba
danych paliw EKODIESEL, FAME i MECHEE przy pr<idkosci maksy
malnego momentu obrotowego Mo.max = 1400 obr/min oraz dla prf;d
kosci maksymalnej mocy efektywnej Ne·max - 2000 obr/min 
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Rys. 4. Por6wnanie czasowego zutycia energii dla paliw EKODIE
SEL, FAME i MECHEE przy pr<idkosci nMo max = 1400 obr/min oraz 
d/a n,e max - 2000 obr/min 

Na rys. 3 przedstawiono por6wnanie jednostkowego zuzycia pali
wa, na rys. 4. - czasowego zuzycia energii, na rys. 5 - jednostkowego 
zuiycia energii, zas na rys. 6- por6wnanie sprawnosci energetycznej. 

Na rysunku 7 zilustrowano por6wnanie maksymalnych cisnien 
paliwa w wtryskiwaczu Pw [MPa] w procesie wtrysku dla badanych 
paliw, na rys. 8 - poczqtkowe pr~dkosci wyplywu strumienia paliwa 
z wtryskiwacza Up [m/s] dla badanych paliw, na rys. 9 - srednie 
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Rys. 5. Por6wnanie jednostkowego zuzycia energii dla paliw EK0-
0/ESEL. FAME i MECHEE przy prr;dkosci nMo max = 1400 obr/min oraz 
dla nNe.max = 2000 obnmin 
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Rys. 6. Por6wnanie sprawnosci energetycznej dla paliw EKODIESEL. 
FAME 1 MECHEE przy pr<!dkosci nMomax - 1400 obr/min oraz dla 
nNe max = 2000 obr/min 
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Rys. 7. Por6wnanie maksymalnych cisnien paliwa w wtryskiwaczu 
P11 [MPa} w tunkcji pr~dkosci obrotowych walu korbowego silnika ad 
1000 do 2000 obr/min 



Up [m/s] . EKODIESEL . FAME . MECHEE I 
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Rys 8. Por6wnanie pocza,tkowej prr;dkosci wypfywu strumienia pali
wa z wtryskiwacza UP {m/s] w funkcji prr;dkosci obrotowych walu kor
bowego silnika od 1000 do 2000 obr/min 
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Rys. 9. Por6wnanie srednich krytycznych srednic kropel dkr, [mm] 
w funkcji prf?dkosci obrotowych walu korbowego silnika od 1000 do 
2000 obr/min 
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Rys. 10. Por6wnanie czas6w rozpadu badanych paliw dla dw6ch 
prf?dkosci obrotowych walu korbowego silnika n = 1400 obr/min, 
lj. prf?dkosc obrotowa maksymalnego momentu obrotowego silnika 
in = 2000 obr/min, tj. prf?dkosc obrotowa maksymalnej mocy silnika 

Srednice kropel dkr [mmj IWOrZqCyCh Sit;! przy wyplywie paliwa Z 
otworu rozpylacza o stalym przekroju przelotowym wyznaczonych 
wg. Sautera dla badanych paliw. Na rys. 10 zaprezentowano 
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Rys. 11 . Por6wnanie chwilowej penetracji strugi (pierwotna) S 1 [mm] 
dla t 5 lrozpadu badanych paliw dla dw6ch prr;dkosci obrotowych walu 
korbowego silnika n = 1400 obr/min, lj. prf?dko$6 obrotowa maksy
malnego momentu obrotowego silnika i n - 2000 obr/min, lj. prr;d
ko$6 obrotowa maksymalnej mocy silnika 
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Rys. 12. Por6wnanie chwi/owej penetracji strugi (wt6rna) S2 [mm) 
dla t > lrozpcdu· badanych paliw dla dw6ch prr;dkosci obrotowych 
Y-~alu korbowego silnika n = 1400 obr/min, tj. prr;dko$6 obrotowa mak
symalnego momentu obrotowego silnika in = 2000 obr/min, tj. prr;d
kosc obrotowa maksymalnej mocy silnika 

por6wnanie czas6w rozpadu badanych paliw dla dw6ch prt;!dko
sci obrotowych walu korbowego silnika n = 1400 obr/min tj. prt;!d
kosc obrotowa maksymalnego momentu obrotowego si lnika 
in = 2000 obr/min tj. prf?dkosc obrotowa maksymalnej mocy sil
nika. Na rys. 11 przedstawiono por6wnanie chwilowej penetracji 
strugi (pierwotna) s, [mm] dla t $ lrozpadu• zas na rys. 12 - chwilo
wej penetracji strugi (wt6rna) s2 [mm] dla t > l rozpadu· 

Wnioski 
Na podstawie wynik6w otrzymanych z przeprowadzonych 

badan moi:na sformulowac nastt;!pujqce wnioski: 
0 mniejsze jednostkowe zui:ycie paliwa (g8 ) podczas badan 

dla prfidkosci maksymalnego momentu obrotowego 
Mo.max = 1400 obr/min oraz dla prfidkosci maksymalnej mocy 
efektywnej Ne.max = 2000 obr/min wystt;!powalo dla paliw 
EKODIESEL PLUS-SOB zas wifiksze dla FAME oraz najwit;!k
sze MECHEE. Bezwzglt;!dna r6i:nica procentowa pomifidzy 
EKODIESEL a MECHEE wynosi od 22-25%; 



'J czasowe zuzycie energii (G8 *) jest por6wnywalne dla paliw 
EKODIESEL i FAME zas wi~ksze dla MECHE przy pr~dkosciach 
maksymalnego momentu obrotowego Mo.max = 1400 obr/min 
i maksymalnej mocy efektywnej Ne.max = 2000 obr/min. Bez
wzgl~dna r6znica procentowa pomi~dzy EKODIESEL, FAME, 
a MECHEE wynosi 25%; 

:J jednostkowe zuzycie energii (9e *) jest r6wniez por6wnywal
ne dla paliw EKODIESEL i FAME zas wi~ksze dla MECHE 
przy pr~dkosciach maksymalnego momentu obrotowego 
Mo.max = 1400 obr/min i maksymalnej mocy efektywnej 
Ne.max = 2000 obr/min. Bezwzgl~dna r6znica procentowa 
pomi~dzy EKODIESEL, FAME, a MECHEE wynosi 22%; 

0 maksymalna sprawnosc energetyczna (TJenrgtl dla pr~dkosci 
obrotowej maksymalnego momentu obrotowego silnika 
n = 1400 obr/min wynosila dla badanych paliw: EKODI ESEL 
31 %, FAME 32,3%, zas dla MECHE 38,6%; 

0 najwi~ksze cisnienia paliwa w wtryskiwaczu Pw [MPa] w prze
dziale pr~dkosci obrotowych silnika od 1000 do 2000 obr/min 
posiadal ester FAM E zas najmniejsze cisnienia mieszanina 
MECHE E. Bezwzgl~dna r6znica procentowa pomi~dzy nimi wy
nosi od 1 0-i 8% co jest spowodowane wplywem g~stosci oraz 
lepkosci badanych paliw; 

:J poczqtkowe pr~dkosci wtryskiwanego paliwa Up [m/s] Sq naj
wi~ksze dla paliwa FAME zas najmniejsze dla emulsji w~glowo

dorowo-estrowo-etanolowej MECHEE. Bezwzgl~dna r6znica pro
centowa pomi~dzy nimi wynosi, od 12 do 16% co jest spowodo
wane r6wniez wplywem g~stosci , lepkosci badanych paliw; 

:] badania usrednionych srednic kropel paliwa dkr> [~m] wykaza
ly, ze mniejsze srednice posiada emulsja MECH EE zas najwi~k
sze wyst~pujq dla paliwa roslinnego FAME w calym przedziale 
pr~dkosci obrotowej silnika, Bezwzgl~dna r6znica procentowa 
pomi~dzy nimi wynosi od 20 do 40% co jest spowodowane 
r6wniez wplywem cisnienia paliwa w wtryskiwaczu, g~stosci, 
lepkosci oraz napi~cia powierzchniowego; 

:J czasy rozpadu strug badanych paliw i ich zasi~g pierwotny S1 
i wt6rny S2 okazaly si~ mniejsze dla paliwa roslinnego FAME 
zas Sq najwi~ksze dla emulsji MECHEE. Bezwzgl~dna r6znica 
procentowa pomi~dzy nimi wynosi od 11 do 20%. Jest to spo
wodowane wielkosciq cisnienia paliwa w wtryskiwaczu, g~sto

sciq. lepkosciq oraz napi~ciem powierzchniowym; 

a 

U celowe jest dalsze prowadzenie badan nad ocenq wplywu za
silania silnika zar6wno paliwami pochodzenia mineralnego jak 
i roslinnego na ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne 
wskazniki pracy silnika; 

0 przy ocenie ekonomicznego aspektu stosowania estr6w ole
jew roslinnych i ich mieszanin z alkoholem etylowym i paliwem 
naturalnym istotne jest zmniejszenie koszt6w ich wytwarzania 
i dystrybucji poprzez dotacje panstwowe, tak aby ceny tych 
paliw byly por6wnywalne do cen paliw pochodzenia w~glowo
dorowego. 
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