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Rzeczyuuiste cykle pracy silnika zs 
zasitanego estrami metytowvmi oleju rzepakowego 
i ich mieszaninami z olejem napedowym 

Wprowadzenie 
Wymagania stawiane wsp6fczesnym silnikom Sq bar

dzo wyg6rowane. Wzglfidy ekologiczne, ekonomiczne 
i energetyczne wymuszajq koniecznose dalszego dosko
nalenia tfokowych silnik6w spalinowych. Na obecnym po
ziomie ich technicznego rozwoju, jednq z alternatyw dal
szego rozwoju silnika spalinowego jest doskonalenie prze
biegu proces6w zachodzqcych w jego cylindrze. Wymaga 
to szczeg6fowego poznania i doskonalenia tych proces6w 
w pracujqcych silnikach. Wyniki eksperymentalnych badan 
proces6w roboczych silnik6w spalinowych sq zr6dlem wie
dzy pozwalajqcej na opracowanie i budowfi modeli mate
matycznych opisujqcych przebieg zjawisk zachodzqcych 
w silniku. lch analiza jest bardzo pomocna w doskonaleniu 
tych proces6w. Optymalizacja procesu spalania uznawana 
jest jako gf6wny spos6b ograniczenia emisji szkodliwych 
skladnik6w spalin i zmniejszenia zuzycia paliwa. 

Metody badan tlokowych silnik6w 
spalinowych 

Sposr6d eksperymentalnych metod badan proces6w ro
boczych zachodzqcych w cylindrach tlokowych silnik6w 
spalinowych mozna wyr6znie: 
8 indykowanie silnika - pomiar przebiegu zmian cisnienia 

w jego cylindrze uzupelniony pomiarami: przebiegu 
zmian cisnienia wtrysku paliwa, wzniosu iglicy wtryski
wacza i wzniosu zawor6w, w funkcji kqta obrotu wafu 
korbowego silnika lub objfitosci cylindra [3, 6, 9], 

0 badania optyczne obejmujqce wizualizacjfi proces6w za
chodzqcych w przestrzeni roboczej silnika [ 4, 5 , 8, 1 0). 
lndykowanie silnika jest metodq badan eksperymental

nych znanq juz w czasach opracowywania konstrukcji silni
k6w parowych. Nikolaus August Otto przeprowadzif pomiary 
cisnienia w cylindrze, w pierwszym skonstruowanym przez 
siebie silniku. Obecnie indykowanie jest metod(\ powszech
nie stosowanq. Pomiar6w wielkosci szybkozmiennych w sil
nikach produkowanych seryjnie dokonywae mozna bez wpro
wadzania w nich zmian konstrukcyjnych, kt6re mogq istotnie 
zmieniae wlasnosci silnika. Wedfug [9) indykowanie jest wia
rygodnq i powtarzalnq procedurq badawczq dostarczaj(\CC\ 
dokfadnych informacji o rzeczywistych procesach zachodzq
cych w silniku. Pozwala ono na rejestracjfi chwilowych war
tosci parametr6w proces6w zachodzqcych w cylindrze 
i umozliwia analizfi wpfywu r6znych czynnik6w na ich prze
bieg. lnformacje uzyskane z indykowania cylindra silnika SC\ 
podstawq do diagnozowania i optymalizacji procesu spala
nia oraz pozwalajq na jakosciowq ocenfi jego pracy. 

Rozw6j system6w komputerowych oraz czujnik6w po
miarowych sprawif, ze pomiar szybkozmiennych wielkosci 
silnika, w szczeg61nosci cisnienia w cylindrze, spefnia 
wymagania stawiane w zakresie dokladnosci pomiar6w. 
Dokfadnose ta umozliwia otrzymanie innych istotnych i wia
rygodnych wielkosci oceniajqcych pracfi silnik6w. lndyko
wanie cisnienia w cylindrze obecnie stafo Sifi standardowq 
metodq badawczq stosowanq w dziedzinie tfokowych silni
k6w spalinowych. 

Obecnie do pomiar6w wysokich cisnien szybkozmien
nych stosuje sifi czujniki piezoelektryczne. Przetwornik ta
kiego czujnika wykonany jest z materialu o wlasciwosciach 
piezoelektrycznych. Typowym materiafem powszechnie 
stosowanym w budowie czujnik6w do pomiar6w cisnien 
w cylindrze jest kwarc. Podstawowq zaletq kwarcu jako ma
terialu do budowy czujnik6w piezokwarcowych Sq jego ko
rzystne wlasnosci, a w szczeg61nosci duza wytrzymalose 
mechaniczna i mala zaleznose zjawiska piezoelektryczne
go od zmian temperatury, pod warunkiem, ze jest ona utrzy
mana w okreslonych granicach [3). Zjawisko piezoelektrycz
ne polega na powstawaniu /adunku elektrycznego na scian
kach plytki krysztalu , przy jego deformacji mechanicznej, 
spowodowanej obciq:Zeniem zewnfitrznym. W przetworni
kach cisnienie oddzialywuje na plytki materialu piezoelek
trycznego za posrednictwem metalowej membrany. tadu
nek wytworzony na sciankach plytek krysztalu odprowa
dzany jest przewodami do wzmacniacza fadunku, a nastfip
nie do rejestratora, kt6ry pozwala ocenie wielkose sily dzia
lajqcej na plytki przetwornika. Wielkose tak wytworzonego 
fadunku elektrycznego jest wprost proporcjonalna do ci
snienia dzialajqcego na powierzchnifi membrany, zamyka
jqcej przetwornik od strony komory spalania. W obecnie 
wytwarzanych czujnikach cisnienia stosuje sifi elementy 
pomiarowe skladajqce Sifi ze stosu plytek wykonanych naj
CZfiSciej z kwarcu. Rozwiqzanie takie pozwala zwifikszye 
czulose czujnika. Malym wartosciom zmiany cisnienia od
powiada wifikszy wzrost ladunku elektrycznego niz w przy
padku zastosowania elementu pomiarowego skfadajqce
go Sifi z pojedynczego krysztalu kwarcu. 

Czujniki mierzqce cisnienie w cylindrze poddawane SC\ 
dynamicznym obciqzeniom mechanicznym oraz duzym 
obciq:Zeniom cieplnym. Czujniki stosowane do pomiar6w 
dokfadnych muszq bye chlodzone. Element pomiarowy 
i membrana otoczone sq plaszczem wodnym i sq inten
sywnie chlodzone. Przy wykonywaniu dokladnych pomia
r6w, tor pomiarowy czujnika cisnienia musi bye wyposazo
ny w dodatkowy system chlodzenia czujnika. 
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Piezoelektryczne czujniki cisnienia sq szczeg61nie przy
datne do realizacji pomiar6w dynamicznych [9J. Nie nadajq 
siEi! one do pomiar6w cisnien wolnozmiennych. Przyczynq 
tego jest uplyw ladunku wynikajqcy ze skonczonej oporno
sci ukladu pomiarowego. 

Optyczne metody bad an proces6w zachodzqcych w cy
lindrze silnika Sq stosowane rzadziej. Zastosowanie ich 
w rzeczywistych silnikach jest utrudnione, poniewaz wyma
ga to odpowiedniego przygotowania silnika. Obecnie naj
CZEi!SCiej do tego typu badan wykorzystuje SiEi! silniki badaw
cze o specjalnej konstrukcji. Najnowszq i nadal rozwijanq 
technikq badan optycznych jest technika wideo. Stwarza 
ona mozliwosci badan procesu spalania w pracujqcych sil
nikach rzeczywistych [1 OJ. Wizualizacja plomienia podczas 
pracy silnika moze bye bardzo waznym zr6dlem informacji 
o przebiegu procesu spalania. Analiza zdjEi!C obrazujqcych 
przebieg proces6w w cylindrze silnika pozwala na ocenEi! 
zjawisk zachodzqcych wewnqtrz cylindra. Racjonalnq pro
cedurq badawczq proces6w roboczych, tlokowych silnik6w 
spalinowych jest zastosowanie do badan silnika zar6wno 
indykowania jak i wizualizacji proces6w zachodzqcych 
wewnqtrz cylindra silnika. 

Optyczne metody bad an proces6w Sq wainym zr6dlem 
informacji uzupelniajqcych pomiary wykonywane metoda
mi tradycyjnymi. Celem badan optycznych jest okreslenie 
wybranych (wymienionych ponizej) wielkosci [5, 1 OJ: 
0 skladowych wektora prEi!dkosci przeplywu czynnika ro

boczego, 
u kierunku i intensywnosci zawirowania ladunku w cy

lindrze, 
0 geometrii , prEi!dkosci rozprzestrzeniania i penetracji 

strugi wtryskiwanego paliwa, 
:J struktury rozpylenia i dynamiki ruchu kropel , 
U chwili i miejsc wystqpienia ognisk zaplonu , 
:l miejsc tworzenia siEi! frontu plomienia, kierunku i prEi!d

kosci jego rozprzestrzeniania, 
0 wielkosci , geometrii i powierzchni obszaru objEi!tego 

plomieniem, 
u turbulencji w plomieniu , 
.....i tworzenia sadzy, 
0 rozkladu temperatury w komorze spalania, 
0 miejscowego chemicznego skladu ladunku w cylindrze. 

Wykres indykatorowy tlokowego silnika 
spalinowego 

Rzeczywisty cykl pracy tlokowego silnika spalinowego 
jest to kompleks okresowo powtarzajqcych SiEi! proces6w 
realizowanych w celu przemiany chemicznej energii paliwa 
na pracEi! mechanicznq. ZmianEi! cisnienia czynnika robo
czego w cylindrze pracujqcego silnika wyznacza siEi! za po
mocq indykatora cisnienia, a otrzymany przy tym wykres 
we wsp6lrzEi!dnych cisnienie - objEi!tosc (p-V) lub cisnienie
kqt obrotu walu korbowego (p-cx) nazywamy wykresem in
dykatorowym. Przykladowy zamkniEi!ty wykres indykatoro
wy czterosuwowego tlokowego silnika spalinowego przed
stawiono na rys. 1. 

Rzeczywisty cykl pracy czterosuwowego tlokowego sil
nika spalinowego realizowany jest w czasie dw6ch obro
t6w walu korbowego, tj. w czasie czterech suw6w tloka, 
podczas kt6rych zachodzq procesy: napelnienia cylindra, 
sprEi!iania, spalania i rozprEi!zania oraz wylotu spalin . Proces 

napelniania cylindra rozpoczyna siEi! w punkcie ,od ", kt6ry 
odpowiada poczqtkowi otwarciu zaworu dolotowego, przed 
dojsciem tloka do g6rnego martwego po!ozenia GMP Na
plyw ladunku do cylindra konczy siEi! w punkcie , zd ", kiedy 
zaw6r dolotowy jest calkowicie zamkniEi!ty, a tlok przekro
czyl juz dolne martwe polozenie DMP Calkowita dlugosc 
trwania procesu napelniania cyl indra liczona w 0 0WK jest 
wiEi!ksza od 180°0WK. Srednia wartosc cisnienia w cylin
drze silnika wolnossqcego w czasie tego procesu jest co 
do wartosci mniejsza od cisnienia atmosferycznego p0 

i przeciwdziala ruchowi t!oka. Na realizacjEi! procesu napel
niania cylindra zuzywana jest pewna ilosc energii. Przed 
rozpoCZEi!Ciem tego procesu, komora spalania zapelniona 
jest resztkami spalin pozostalymi po poprzednim cyklu pra
cy. W koncu procesu nape/niania cylindra, znajduje siEi! 
w nim mieszanina skladajqca SiEi! ze swiezego /adunku lub 
powietrza z resztkami spalin. Po zakonczeniu procesu na
pelniania cylindra rozpoczyna SiEi! proces sprEi!iania (punkt 
, zd"), charakteryzujqcy SiEi! wzrostem cisnienia i tempera
tury. W czasie zblizania SiEi! tloka do g6rnego martwego 
polozenia GMP, do rozgrzanego sprEi!zaniem i znajdujqce
go SiEi! pod wysokim cisnieniem ladunku cylindra rozpoczy
na siEi! wtrysk paliwa, co odpowiada na rys. 1 punktowi ,pw" 
lub w przypadku silnika o zaplonie wymuszonym nastEi!pu
je przeskok iskry na swiecy zaplonowej. Kqt miEi!dzy po
czqtkiem wtrysku paliwa i g6rnym martwym po!ozeniem tlo
ka GMP nazywamy kqtem wyprzedzenia wtrysku paliwa. 
W okresie czasu miEi!dzy punktami poczqtku wtrysku ,pw" 
i poczqtku spalania ,ps" nastEi!puje rozw6j strugi paliwa, 
jej podgrzanie i parowanie oraz wymieszanie par paliwa 
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Rys. 1. Przyk/adowy rzeczywisty wykres indykatorowy czterosuwowe
go tlokowego silnika spalinowego 
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z powietrzem jak r6wniez zachodzq inne procesy poprze
dzajqce samozaplon. Ten odcinek czasu nazywamy okre
sem op6znienia samozaplonu. W silnikach o zaplonie wy
muszonym czas liczony od przeskoku iskry na swiecy za
plonowej do rozpocz~cia si~ procesu spalania nazywamy 
op6znieniem zaplonu. W punkcie ,ps" rozpoczyna si~ pro
ces spalania. W punkcie tym obserwuje si~ wzrost cisnie
nia w por6wnaniu z tym, kt6re odpowiada spr~i:aniu ladun
ku bez wystqpienia samozaplonu i procesu spalania (linia 
, ps-c"). W czasie trwania procesu spalania paliwa wymie
szanego z powietrzem tworzq si~ produkty spalania, a za
tem sklad czynnika roboczego w cylindrze ulega zmianie. 
Chwila zakonczenia tego procesu znajduje si~ za g6rnym 
martwym poloi:eniem tloka GMP. W czasie trwania procesu 
spalania cisnienie i temperatura czynnika roboczego w cylindrze 
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Rys. 2. Schema/ blokowy stanowiska badawczego 
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osiqgajq wartosci maksymalne. W punkcie ,z" rozpoczyna 
si~ proces rozpr~zania, kt6ry trwa do rozpocz~cia otwiera
nia si~ zaworu wylotowego w punkcie ,ow". W czasie tego 
procesu nast~puje zamiana energii cieplnej wydzielonej 
podczas spalania na energi~ mechanicznq. W punkcie ,ow" 
otwiera si~ zaw6r wylotowy i rozpoczyna si~ proces wylotu 
spalin. Proces wylotu konczy si~ w punkcie zamkni~cia 
zaworu wylotowego , zw", po przekroczeniu przez tlok g6r
nego martwego poloi:enie GMP. W czasie procesu wylotu 
spalin , srednie cisnienie gaz6w w cyl indrze, podczas prze
mieszczania si~ tloka od DMP do GMP przeciwdziala ru
chowi tloka i jest ono co do wartosci wi~ksze od cisnienia 
otoczenia p0 , a zatem na realizacj~ procesu wylotu spalin 
zui:ywana jest energia. Procesy, w czasie kt6rych nast~pu
je wymiana czynnika roboczego w cylindrze- napelnianie 
i wylot spalin nazywamy procesami wymiany gaz6w. 

W czasie realizacji wszystkich proces6w rzeczywistego 
cyklu pracy silnika, a szczeg61nie podczas spalania i roz
pr~i:ania zachodzi wymiana ciepla mi~dzy gazami a scian
kami ograniczajqcymi przestrzen spalania. Dzielenie rze
czywistego cyklu pracy silnika na poszczeg61ne procesy 
jest w pewnym sensie umowne, poniewai: mi~dzy zakon
czeniem poprzedniego i poczqtkiem kolejnego procesu nie 
ma wyraznej granicy. Na przyklad poczqtek procesu napel
niania cylindra pokrywa si~ w czasie z koncowq fazq pro
cesu wylotu spalin (odcinek ,od-zw"). 

stanowisko badawcze umozllwiaj"ce 
badanie rzeczvwistych cykll pracv 
ttokowego silnika spalinowego 

Prezentowane w niniejszym artykule badania wykona
no na stanowisku hamownianym skladajqcym si~ z silnika 
wysokopr~znego AD3.152 UR, hamulca wodnego i szafy 
kontrolno-pomiarowej slui:qcej do sterowania stanowiskiem 
i pozwalajqcej na odczyt parametr6w pracy silnika i hamulca. 

Kaseta pomiarowa 

Wzmacnlacz 
fadunku 

Blok 
elektroniki 
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Rys. 3. Schema/ blokowy ukladu pomiarowego parametr6w szybkozmien
rrych tlokowego silnika spalinowego o zaplonie samoczynnym wykorzy
stanego do przeprowadzenia badan [2] 
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Stanowisko badawcze wyposazone bylo w uklad do indy
kowania silnika. Schemat stanowiska badawczego przed
stawiono na rys. 2. 

Na rys. 3 przedstawiono schemat blokowy ukladu 
pomiarowego parametr6w szybkozmiennych tlokowego 
silnika spalinowego o zaplonie samoczynnym, wykorzy
stywany do prowadzenia badan eksperymentalnych na ha
mownianym stanowisku z silnikiem AD3.152 UR. Przed
stawiony uklad pomiarowy skladal siEil z czterech tor6w 
pomiarowych: 
':J toru pomiarowego cisnienia czynnika roboczego w ko

morze spalania, 
::i toru pomiarowego cisnienia paliwa w przewodzie wtry

skowym, 
::l toru pomiarowego wzniosu iglicy wtryskiwacza, 
::l toru dekodera ka,ta obrotu walu korbowego. 

Tor pomiarowy cisnienia w komorze spalania skladal Sif? 
z czujnika piezokwarcowego typu QC34D fir my AVL Austria 
chlodzonego ciecza,, przewod6w la,cza,cych i wzmacniacza 
ladunku typu CL 111 firmy ZEPWN Marki. Elementami toru 
pomiarowego cisnienia w przewodzie wtryskowym byly: 
czujnik piezokwarcowy typu CL 31 firmy ZEPWN Marki, prze
wody la,cza,ce i wzmacniacz /adunku typu CL 11 1 firmy ZE
PWN Marki. Zastosowane w tych torach pomiarowych czuj
niki piezokwarcowe przetwarzaja, sygnal cisnienia na ladu
nek elektryczny. W sklad toru pomiarowego wzniosu iglicy 
wtryskiwacza wchodzil indukcyjny czujnik przemieszczen 
typu CL 80 firmy ZEPWN Marki, przewody la,cza,ce i wzmac
niacz z tala, nosna, typu CL 104F firmy ZEPWN Marki. Czuj
nik przemieszczen CL 80 rejestrowal ruch iglicy wtryskiwa
cza wykorzystujqc do tego zmiany indukcyjnosci. Wielko
sci mierzone przez ww. czujniki rejestrowano w funkcji kqta 
obrotu walu korbowego. W systemie pomiarowym umozli
wial to tor pomiarowy ka,ta obrotu walu korbowego, w sklad 
kt6rego wchodzil przetwornik obrotowo-impulsowy PFI60 
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Rys. 4. Przebiegi cisnienia czynnika roboczego w cylindrze Pc silnika 
AD3. 152 UR pracujqcego wedlug charakterystyki obciqieniowej dla 
prf?dkosci obrotowej 2000 obr/min, przy zasilaniu go estrami metylo
wymi kwas6w tluszczowych oleju rzepakowego FAME 

firmy INTROL Poznan oraz uklad znakowania i synchroni
zacji polozenia walu korbowego firmy ZEPWN Marki, kt6ry 
inicjuje pojedynczy impuls rozpoczynajqcy pomiary, a na
StEilpnie generuje ciqg impuls6w wyzwalaja,cych pojedyn
cze pomiary co pewien, okreslony kqt flo. . Zastosowany 
uklad znakowania wsp61pracowa6 maze z zestawem po
miarowym zlozonym z czterech wzmacniaczy /adunku oraz 
z nadajnika impulsowo-obrotowego firmy INTROL. Prze
twornik obrotowo-impulsowy PFI60 sluzyl do zamiany ob
rotu wa/u korbowego na impulsy napiEilciowe we wzmac
niaczu ladunku, kt6rych ilosc by/a proporcjonalna do prze
bytej drogi kqtowej walka-osi przetwornika i jego rozdziel
czosci. Przetwornik obrotowo-impulsowy zamocowany by/ 
na kole pasowym silnika i pola,czony z walem korbowym 
silnika za pomocq sprzEilgla mieszkowego. Zadaniem 
wzmacniaczy zainstalowanych w torach pomiarowych bylo 
wzmocnienie i przetworzenie sygnal6w wygenerowanych 
przez czujniki na sygnaly napiEilciowe. Wszystkie wzmac
niacze zastosowane w ukladzie pomiarowym oraz wspo
mniany uklad znakowania OWK i synchronizacji po/ozenia 
walu korbowego umieszczone byly w kasecie pomiarowej 
CLEU firmy ZEPWN Marki. Sygnaly napiEilciowe wzmacnia
czy przetwarzane byly przez przetwornik analogowo-cyfro
wy typu KPCI-311 0 firmy Keithley Instruments Inc na wiel
kosci cyfrowe, zapisywane w pamiEilci komputera. 

Metodyka i zakres badan 
Celem badar'l bylo wyznaczenie rzeczywistych cykli pra

cy silnika o zaplonie samoczynnym AD3.152 UR zasilanego 
r6znymi paliwami. Badania przeprowadzone byly na hamowni 
silnikowej. Niezbf?dnym do realizacji badan by/ uklad pomia
rowy umozliwiaja,cy rejestracjf? przebiegu szybko zmieniajq
cych siEil wielkosci, takich jak: cisnienia czynnika roboczego 
w cylindrze, cisnienia paliwa w przewodzie wtryskowym i wzniosu 
iglicy wtryskiwacza. Jego adaptacja do silnika zwia,zana 
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Rys. 5. Przebiegi cisnienia czynnika roboczego w cylindrze Pc silnika 
A03. 152 UR pracujqcego wedlug charakterystyki obciqieniowej dla 
pn;dkosci obrotowej 2000 obr/min, przy zasilaniu go olejem napfjdo
wym Ekodiesel Ultra 0 
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Rys. 6. Por6wnanie przebieg6w cisnienia czynnika roboczego w cy
lindrze Pc silnika ADJ. 152 UR pracujqcego wedlug charakterystyki 
obciqzeniowej przy pr~dkosci obrotowej 1400 obr/min i zasilaniu go 
paliwami: FAME, 820, 830 i ON 

byta z monta.Zem czujnik6w i wymagala zmian w konstrukcji 
silnika. Najwit?ksze zmiany dotyczyly zamontowania czujni
ka pomiarowego cisnienia czynnika roboczego w cylindrze. 
W tym celu wykonano dodatkowy otw6r w gtowicy silnika 
umozliwiajqcy zamontowanie adaptera, w kt6ry wkrt?cono 
czujnik rejestrujqcy zmiany cisnienia w cylindrze. Czujnik ten 
wyposazony byl w uklad chfodzenia ograniczajqcy wptyw wy
sokich i zmiennych temperatur w cyl indrze na dokladnos6 
pomiar6w i czas jego pracy. Czujnik indukcyjny rejestrujqcy 

35 ..,.-- - ---

30 -f----:------t-/-'. ---- ~~~-~: .. ~.'. [~:V] j 
--- 16 
- - - --- - 20 

25 ~--_:_----;-1-~~r--- ~ : ~ ~ ~-- . ;~ I 
n = 2000 obr/min 

20 ~--~-r-~.rl~~--

~ I 
~ 15 +---4--.rrr~-~~-~~--~-~ 

10 

5 

0 +---'~-~~-----

330 340 350 360 370 380 390 
cx ["'WKJ 

Rys. 8. Przebiegi cisnienia paliwa w przewodzie wtryskowym Pw silni
ka AD3. 152 UR pracujqcego wedlug charakterystyki obciqzeniowej 
dla pr~dkosci obrotowej 2000 obr/min i zasilaniu go estrami metylo
wymi kwas6w tluszczowych oleju rzepakowego FAME 
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Rys. 7. Por6wnanie przebieg6w cisnienia czynnika roboczego w cy
lindrze Pc silnika AD3. 152 UR pracujqcego wedlug charakterystyki 
obciqzeniowej przy prf?dkosci obrotowej 2000 obr/min i zasilaniu go 
paliwami. FAME, 820, 830 i ON 

zmiany potozenia iglicy wtryskiwacza byl zamontowany bez
posrednio na iglicy. Czujnik piezokwarcowy mierzqcy zmia
ny cisnienia paliwa w przewodzie wtryskowym zamontowa
no na przewodzie wtryskowym tuz przed wtryskiwaczem. 

Pomiary wielkosci szybkozmiennych , czyl i: cisnienia 
czynnika roboczego w cylindrze, cisnienia paliwa w prze
wodzie wtryskowym oraz wzniosu iglicy wtryskiwacza prze
prowadzono przy ustalonych warunkach pracy si lnika. 
W czasie badar'I silnik pracowat wedlug charakterystyk 
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Rys. 9. Przebiegi cisnienia paliwa w przewodzie wtryskowym Pw silni
ka A03. 152 UR pracujqcego wedlug charakterystyki obciqteniowej 
dla pr~dkosci obrotowej 2000 obr/min i zasilaniu go olejem napf?dO
wym Ekodiesel Ultra 0 
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Rys. 1 0. Por6wnanie przebieg6w cisnienia paliwa w przewodzie wtry
skowym Pw silnika AD3. 152 UR praCUJqcego wedlug charakterystyki 
obciqZ:eniowej dla pr~dkosci obrotowej 1400 obr/min i zasilaniu go 
paliwami: FAME, 820, 830 i ON 

obcia,zeniowych dla pr~dkosci obrotowych wafu korbowe
go silnika wynosza,cych 1400, 1600 i 2000 obr/min. Dla okre
slonej ustalonej pr~dkosci obrotowej i przy stafym obciqze
niu dokonywano pomiar6w ww. wielkosci szybkozmiennych 
dla kolejnych pi~6dziesi~ciu cykli pracy silnika w funkcji ka,ta 
obrotu wafu korbowego. Do analiz wykorzystywano usred
nione wedfug pi!i!6dziesi~ciu realizacji przebiegi cisnienia 
czynnika roboczego w cylindrze, cisnienia paliwa w prze
wodzie wtryskowym i wznios iglicy wtryskiwacza. 
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Rys. 12. Przebiegi wzniosu iglicy wtrysktwacza h; silnika AD3. 152 UR 
pracujqcego wedlug charakterystyki obciqzeniowej dla pr~dkosci 

obrotowej 2000 obr/min i zasilaniu go estrami metylowymi kwas6w 
tluszczowych o/eju rzepakowego FAME 
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Rys. 11. Por6wnanie przebieg6w cisnienia paliwa w przewodzie wtry
skowym py, silnika AD3. 152 UR pracujqcego wedlug charakterystyki 
obciqzeniowej dla pr~dkosci obrotowej 2000 obr/min i zasilaniu go 
paliwami: FAME, 820, 830 i ON 

Podczas badan wykorzystano paliwa alternatywne 
przeznaczone do zasilan ia siln ik6w o zapfonie samo
czynnym. Byfy to czyste estry metylowe kwas6w Uusz
czowych oleju rzepakowego FAME otrzymywane w pro
cesie transestryfikacji oleju rzepakowego metano lem 
oraz mieszaniny estr6w i oleju nap!i!dowego Ekodiesel 
Ulta D o zawartosci obj!i!tosciowej estr6w 20 i 30%. 
Mieszaniny te oznaczono odpowiednio symbolami B20 
i 830. Dla przeprowadzenia oceny zastosowania ww. paliw 
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Rys. 13. Przebiegi wzniosu iglicy wtryski'Nacza h; silnika A03. 152 UR 
pracujqcego wedlug charakterystyki obciqzeniowej dla pr~dkosci 
obrotowej 2000 obr/min i zasilaniu go olejem nap~dowym Ekodiesel 
Ultra 0 
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Rys. 14. Por6wnanie przebieg6w wzniosu iglicy wtryskiwacza h; silni
ka AD3. 152 UR pracujqcego wed/ug charakcerystyki obciqteniowej 
dla pr~dkosci obrotowej 1400 obrlmm i zasilaniu go paliwami: FAME, 
820, 830 iON 

do zasilania badanego silnika przeprowadzono r6wniez 
badania przy zasilaniu silnika czystym olejem napE;ldO
wym Ekodiesel Ultra D. 

Zastosowane do zasilania silnika w czasie badan estry 
metylowe oleju rzepakowego FAME mia!y zblizona, do ole
ju napE;ldowego Ekodiesel Ultra D liczbE;l cetanowa,, wiE;lkSZC\ 
g~stosc, mniejszq wartosc opa!owq, wiE;lkSZC\ temperaturE;l 
mE;ltnienia i zablokowania zimnego filtra. Zastosowanie 
specjalnych dodatk6w umozliwia zastosowanie estr6w 
w czystej postaci , w warunkach zimowych w temperaturze 
ok. -20°C [7] . Paliwo FAME zawiera w sk!adzie elementar
nym oko!o 11 % tlenu. Ponadto charakteryzuje SiE;l ono do
brymi wlasnosciami smarnymi korzystnie wp!ywajqcymi na 
pracE;l i trwa!osc element6w uk!adu zasilania silnika. Paliwo 
FAME nie zawiera zwiqzk6w lotnych, co wp!ywa na jego 
niskie cisnienie par nasyconych i wysokq temperaturE;l za
p!onu. Wysoka temperatura zap!onu estr6w zapobiega moz
liwosci wybuchu par i tym samym zapewnia bezpieczen
stwo przeciwpozarowe podczas stosowania tego paliwa [1] . 

Wybrane wyniki badan wielkosci 
szybkozmiennych silnika AD3.152 UR 

Wykres indykatorowy t!okowego silnika spalinowego to 
wynik pomiaru przebiegu zmiany cisnienia czynnika robo
czego w cylindrze pracujqcego silnika, w czasie jego jed
nego pe!nego cyklu pracy. Na rys. 4 przedstawiono wyniki 
pomiar6w przebieg6w cisnienia w cylindrze silnika AD3.152 UR 
w punktach charakterystyki obcia,zeniowej dla prE;ldkosci 
obrotowej 2000 obr/min przy zasilaniu silnika estrami me
tylowymi oleju rzepakowego FAME. Wyniki pomiar6w ci
snienia czynnika roboczego w cylindrze przy zasilaniu sil
nika olejem napE;ldowym Ekodiesel Ultra D, przy pracy sil
nika wed!ug charakterystyki obcia,zeniowej dla prE;ldkosci 
obrotowej 2000 obr/min pokazano na rys. 5. Na rys. 6 
i 7 przedstawiono por6wnanie przebieg6w cisnienia 
czynnika roboczego w cylindrze silnika, w tych samych 

0.5 

0.45 

0.-l 

0.35 

0.3 

--;=-

~ 
0.25 

.:::: 0.2 

0.1 5 

0. 1 

0.05 

() 

-0.05 
340 350 

- -- 0 ;>: 
- - - - - - FAMI:: _, 
- . - . - 920 J 

----- -- -- - 930 

360 
ct [OOWK] 

N ='~ kW 
- n = :ioc:.x) obr min 

370 3XO 

Rys. 15. Por6wnanie przebieg6w wzniosu iglicy wtryskiwacza h silni
ka AD3. 152 UR pracujqcego wed/ug charakterystyki obciqiemowej 
dla prf?dko$ci obrotowej 2000 obr/mm i zasilaniu go paliwami: FAME, 
820, 8301 ON 

prE;ldkosciowo-obciqzeniowych warunkach pracy silnika, 
przy zasilaniu go estrami oleju rzepakowego FAME, ole
jem napE;ldowym Ekodiesel Ultra D i mieszaninami estr6w 
FAME i oleju nap~dowego o zawartosci objE;ltosciowej es
tr6w 20% (B20) i 30% (B30) . 

Krzywe obrazujqce przebieg cisnienia w cylindrze silni
ka podczas procesu spr~zan ia i rozpr~zania przy zasilaniu 
silnika estrami i paliwami B20, B30 SC\ przesuniE;lte w lewo 
w stosunku do odpowiednich krzywych przedstawiajqcych 
zmianE;l cisnienia przy zasilaniu silnika olejem nap~dowym. 
Otrzymane r6znice SC\ skutkiem innych w!asnosci fizyko
chemicznych paliw zastosowanych do badan. Na tej pod
stawie mozemy wnioskowac, ze przy zasilaniu silnika es
trami FAME oraz paliwami B20 i B30, przy tym samym usta
wieniu ka,ta wyprzedzenia wtrysku paliwa, rzeczywisty po
cz(\tek wtrysku paliwa ma miejsce nieco wczesniej i samo
zap!on mieszanki paliwowo-powietrznej nast~puje wczesniej 
niz przy zasilaniu silnika olejem napE;ldowym. W celu doko
nania dok!adniejszej analizy wykres6w indykatorowych uzu
pe!nia si~ je o przebiegi innych wielkosci szybkozmiennych, 
miE;ldzy innymi: przebiegi cisnienia paliwa w przewodzie 
wtryskowym i przebiegi wzniosu iglicy wtryskiwacza. Na 
rys. 8 i 9 przedstawiono przebiegi cisnienia paliwa w prze
wodzie wtryskowym tuz przed wtryskiwaczem silnika 
AD3.152 UR zasilanego estrami metylowymi oleju rzepa
kowego FAME oraz czystym olejem napE;ldowym Ekodie
sel Ultra D i pracujqcego wed!ug charakterystyki obciqze
niowej dla pr~dkosci obrotowej 2000 obr/min. Na rys. 10 
i 11 pokazano por6wnanie przebieg6w cisnienia paliwa 
w przewodzie wtryskowym badanego silnika zasilanego pa
liwami: FAME, B20, B30 iON. Przy zasilaniu silnika paliwa
mi: FAME, B20 i B30 przyrost cisnienia paliwa w przewo
dzie wtryskowym nastE;lpuje nieco wczesniej niz przy jego 
zasilaniu olejem napE;ldowym. Maksymalne wartosci cisnie
nia w przewodzie wtryskowym przy zasilaniu silnika estra
mi SC\ wiE;lksze niz przy zasilaniu go olejem napE;ldowym. 



Wczesniejszy przyrost cisnienia paliwa w przypadku zasi
lania silnika estrami FAME jest przede wszystkim wynikiem 
wi~kszej g~stosci i lepkosci tego paliwa, a tym samym 
mniejszej scisliwosci i mniejszymi przeciekami tego paliwa 
w pompie wtryskowej i wtryskiwaczu, w por6wnaniu z ole
jem nap~dowym. 

R6znice przebieg6w zmiany cisnienia paliwa w przewo
dzie wtryskowym przy zasilaniu silnika badanymi paliwami 
skutkuja, tym, ze inne sa, r6wniez przebiegi wzniosu iglicy 
wtryskiwacza. Na rys. 12 i 13 przedstawiono przebiegi wznio
su iglicy wtryskiwacza silnika AD3.152 UR zasilanego es
trami metylowymi oleju rzepakowego FAME i olejem nap~
dowym Ekodiesel Ultra 0, pracuja,cego wedlug charaktery
styki obciqieniowej przy pr~dkosci obrotowej 2000 obr/min. 
Por6wnanie przebieg6w wzniosu iglicy wtryskiwacza przy 
zasilaniu si lnika estrami oleju rzepakowego FAME, miesza
ninami 820 i 830 oraz czystym olejem nap~dowym przed
stawiono na rys. 14 i 15. Zasilaja,c silnik paliwami FAME, 
820 i 830, iglica wtryskiwacza unosi si~ nieco wczesniej 
niz w przypadku zasilania silnika olejem nap~dowym. Swiad
czy to o tym, ze w analizowanych warunkach pracy silnika 
wtrysk paliw FAME, 820 i 830 nast~puje wczesniej niz wtrysk 
oleju nap~dowego. Poza tym paliwo roslinne ma wysoka, 
liczb~ cetanowa, oraz zawiera w skladzie elementarnym tlen, 
kt6ry jest bardziej aktywny chemicznie niz t len pochodza,cy 
z powietrza atmosferycznego. Wszystko to powoduje wcze
sniejsze rozpocz~cie procesu spalania estr6w metylowych 
oleju rzepakowego FAME, jak r6wniez paliw: 820 i 830 
w por6wnaniu z olejem nap~dowym . 

Podsumowanie 
Przeprowadzone badania i analizy wykazaly wplyw za

stosowania estr6w metylowych kwas6w tluszczowych ole
ju rzepakowego FAME i ich mieszanin z olejem nap~do
wym Ekodiesel Ultra D na przebieg cisnienia czynnika ro
boczego w cylindrze, cisnienia paliwa w przewodzie wtry
skowym i wznios iglicy wtryskiwacza w por6wnaniu z zasi
laniem silnika czystym olejem nap~dowym. Przyczyna, otrzy
manych r6znic w wynikach badan silnika AD3.152 UR pra
cuja,cego wedlug charakterystyk obciqzeniowych Sq inne 
wlasnosci fizykochemiczne paliw zastosowanych do zasi
lania silnika. Wi~ksza g~stos6 oraz lepkos6 estr6w oleju 
rzepakowego FAME powoduje, ze przy zasilaniu si lnika 
estrami FAME i paliwami 820 i 830 nast~puje wczesniejszy 
wzrost cisnienia w przewodzie wtryskowym, a tym samym 
iglica unosi si~ wczesniej w por6wnaniu z zasilaniem silni
ka olejem nap~dowym. Powoduje to, ze wtrysk paliw: FAME, 
820 i 830 do cylindra silnika nast~puje wczesniej. Wcze
sniejszy wtrysk tych paliw oraz wysoka ich liczba cetanowa 
powodujq, ze proces spalania tych paliw rozpoczyna si~ 
nieco wczesniej niz proces spalania oleju nap~dowego. 
Zasilajqc silnik estrami metylowymi oleju rzepakowego 
FAME, jak r6wniez ich mieszaninami z olejem nap~dowym 
otrzymano wi~ksze maksymalne cisnienia paliwa w prze
wodzie wtryskowym. R6znice te sq widoczne zwlaszcza 
w zakresie wi~kszych obciqzen silnika. Najprawdopodob
niej jest to wynikiem wtrysku wi~kszych dawek paliwa 
do cylindra silnika przy duzych obciqzeniach. Maksymalne 

wartosci wznios6w iglicy wtryskiwacza byly wi~ksze przy za
silaniu silnika paliwami: FAME, 820 i 830. R6wniez maksy
malne wartosci cisnien podczas procesu spalania, przy zasi
laniu silnika estrami FAME oraz paliwami 820 i 830 i jego 
pracy wedlug charakterystyk obciqieniowych sa, nieznacz
nie wi~ksze niz przy jego zasilaniu olejem nap~dowym. 

Wyznaczone rzeczywiste cykle pracy silnika AD3.152 UR 
oraz przebiegi cisnienia paliwa w przewodzie wtryskowym 
i wzniosu iglicy wtryskiwacza, zasilanego estrami metylo
wymi oleju rzepakowego FAME i mieszaninami estr6w 
z olejem nap~dowym, nie r6znia, si~ znaczqco od przebie
g6w badanych wielkosci szybkozmiennych wyznaczonych 
przy zasilaniu silnika olejem nap~dowym. Z otrzymanych 
analiz wynika jednak, ze inne powinno bye ustawienie kqta 
wyprzedzenia wtrysku paliwa dla oleju nap~dowego a inne 
dla estr6w metylowych oleju rzepakowego FAME i ich mie
szanin z olejem nap~dowym. Zasilajqc silnik estrami mety
lowymi oleju rzepakowego FAME, nalezaloby nieznacznie 
zmniejszy6 ka,t wyprzedzenia wtrysku pal iwa. Celowym 
byloby przeprowadzenie dalszych badan i analiz, kt6re do
tyczylyby okreslenia wplywu kqta wyprzedzenia wtrysku pa
liwa przy zasilaniu silnika estrami i ich mieszaninami z ole
jem nap~dowym , na efektywne, ekologiczne i ekonomicz
ne wskazniki pracy silnika. 
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