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Wpływ zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku na przebieg powierzchniowych charakterystyk zewnętrznych
silnika z wirową komorą spalania w wersji wolnossącej i turbodoładowanej zasilanego RME

Tomasz Stoeck

Wprowadzenie
W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie zasila-
niem silników o zapłonie samoczynnym paliwami roślinnymi. Stymulo-
wane jest to szeregiem czynników, wśród których dominującą rolę od-
grywa konieczność ochrony środowiska naturalnego oraz potrzeba ogra-
niczenia zużycia paliw kopalnych. W dystrybucji najczęściej oferowane
są mieszaniny o różnym składzie procentowym, komponowane na ba-
zie oleju napędowego (ON) z dodatkiem estru metylowego oleju rzepa-
kowego (RME). Ze względu na niewielką zawartość wkładu roślinnego
wynoszącego zazwyczaj od 5% do 30%, paliwa tego typu posiadają
właściwości fizykochemiczne bardzo zbliżone do tradycyjnych olejów
ropopochodnych. Pomimo względów ekonomicznych i pewnych obaw
związanych z ich stosowaniem, w Unii Europejskiej jako samodzielne
paliwo sprzedaje się również czyste estry metylowe. Wynika to z gwa-
rancji udzielanych przez koncerny motoryzacyjne, które zastosowały
w pojazdach samochodowych materiały odporne na działanie przetwo-
rzonych olejów roślinnych, w tym nowe rodzaje elastomerów na uszczel-
nienia oraz dwuskładnikowe powłoki lakiernicze [1, 2, 3, 7].

Z badań prowadzonych w ośrodkach krajowych i zagranicznych
wynika, że zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym estrem metylo-
wym oleju rzepakowego, skutkuje znacznym obniżeniem zawartości
sadzy w spalinach. Obserwuje się również pogorszenie parametrów
dynamicznych, których wyznacznikiem są moment obrotowy i moc
użyteczna. Ze względu na mniejszą wartość opałową rośnie zużycie
paliwa roślinnego w porównaniu z olejem napędowym. W zależności
od systemu spalania jednostki napędowej, różnica ta mieści się w gra-
nicach od 5% do 10% [4, 6, 7, 8]. Celem zminimalizowania niekorzyst-
nych aspektów pracy silnika przy stosowaniu paliwa roślinnego, nale-
żałoby przeprowadzić zmianę jego nastaw fabrycznych. W niniejszym
opracowaniu przedstawiono wyniki badań prowadzonych na dwóch
silnikach z wirową komorą spalania, a regulowanym parametrem apa-
ratury wtryskowej był kąt wyprzedzenia wtrysku (αww).

Metodyka pomiaru
W badaniach stanowiskowych wykorzystano silniki o zapłonie sa-

moczynnym typu JK i CY firmy Volkswagen. Są to jednostki napędowe
z wtryskiem pośrednim do komory wirowej Ricardo Comet Mark V, po-
siadające identyczne cechy konstrukcyjne z wyjątkiem zastosowania
turbodoładowania w drugim przypadku. Producent wyposażył silnik
CY w turbosprężarkę III generacji, która charakteryzuje się m.in. od-
środkową sprężarką, dośrodkową turbiną oraz zastosowaniem ułoży-
skowania pływającego (ślizgowego) wirnika, co w konsekwencji przy-
czyniło się do poprawy jego własności dynamicznych [5]. W poszcze-
gólnych cyklach pomiarowych silniki zasilano dwoma rodzajami paliw:
RME i porównawczo ON. Wykorzystano do tego celu typowe stanowi-
sko hamowniane z dynamometrycznym hamulcem wodnym typu HH-1,
kompletnym układem sterującym, masową miernicą elektroniczną do
pomiaru zużycia paliwa oraz dymomierzem absorpcyjnym MDO 2 fir-
my MAHA do pomiaru zadymienia spalin.

Badania rozpoczęto przy maksymalnej wartości kąta wyprzedze-
nia wtrysku, a następnie zmniejszano tą nastawę co 7°OWK przed GMP
(górnym martwym położeniem) tłoka. W rezultacie regulację prowa-
dzono dla następujących wartości rozpatrywanego parametru: 40, 33,
26 (ustawienie fabryczne), 19 oraz 12°OWK przed GMP tłoka.

Wyniki badań
Wyniki badań przedstawiono w formie powierzchniowych charak-

terystyk zewnętrznych momentu obrotowego, jednostkowego zużycia
paliwa oraz zadymienia spalin, w funkcji prędkości obrotowej wału kor-
bowego silnika oraz parametru regulowanego.

Przebieg momentu obrotowego charakteryzuje się występowaniem
dwóch maksimów, z których pierwsze obserwuje się w zakresie
1500÷1800 min-1 w zależności od regulacji kąta wyprzedzenia wtry-
sku, a drugie przy prędkości obrotowej 3000 min-1 (rys. 1). Zwiększa-
nie nastaw w odniesieniu do ustawień fabrycznych, skutkuje gwałtow-
nym wzrostem tego parametru pracy silnika JK. Przy kącie wynoszą-
cym 40oOWK przed GMP tłoka moment obrotowy osiągnął zdecydo-
wanie najwyższe wartości, tj. 78,2 Nm przy 1700 min-1 oraz 76,1 Nm
przy 3000 min-1. Wynika stąd, że maksymalna różnica w porównaniu
z wartością nominalną wynosi powyżej 11%, stąd taką regulację nale-
ży ocenić pozytywnie. Wzrosły również własności trakcyjne, gdyż mak-
symalny moment obrotowy wystąpił wcześniej niż to podaje produ-
cent dla prędkości obrotowej 2000 min-1. Lepsze napełnienie cylindra
w wyniku zjawisk falowych skutkowało wystąpieniem dwóch maksi-
mów momentu obrotowego, co z kolei korzystnie wpływa na własno-
ści dynamiczne badanego silnika, podnosząc jego elastyczność.
Natomiast dla nastawy 19oOWK obserwuje się już tylko nieznaczny
wzrost momentu obrotowego o ok. 2,0 Nm w rejonie wyższych pręd-
kości obrotowych, a dla pozostałego obszaru charakterystyki wartości
były porównywalne.

Z charakterystyki powierzchniowej przedstawionej na rys. 2 wyni-
ka, że nastawa zmniejszająca kąt wyprzedzenia wtrysku o 7°OWK
w stosunku do wartości nominalnej, skutkuje obniżeniem jednostko-
wego zużycia paliwa silnika zasilanego RME. Jest to szczególnie od-
czuwalne w rejonie wyższych prędkości obrotowych wału korbowego

Rys. 1. Powierzchniowa charakterystyka zewnętrzna momentu obro-
towego silnika JK zasilanego RME w funkcji zmiany kąta wyprzedze-
nia wtrysku
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silnika, gdzie największa różnica dochodziła do ok. 20 g/kWh. Taką
regulację można by uznać za najbardziej optymalną, gdyż przyniosła
co prawda tylko niewielki wzrost mocy użytecznej i momentu obroto-
wego, ale przy praktycznie niezmienionym poziomie zadymienia spa-
lin (rys. 3). Minimalne wartości jednostkowego zużycia paliwa wystę-
pują w zakresie niskich prędkości obrotowych, przy αww wynoszącym
40°OWK. Dla tej nastawy zaobserwowano wyraźny wzrost własności
dynamicznych badanego silnika, ale i współczynnik absorpcji promie-
niowania podczerwonego był zdecydowanie najwyższy. Przy maksy-
malnej prędkości obrotowej równej 3600 min-1, wzrósł on od wartości
0,60 m-1 przy 26°OWK do 2,40 m-1 przy 40°OWK. Biorąc pod uwagę
względy ekologiczne, nawet dla tak skrajnie niekorzystnej regulacji nie
przekroczono dopuszczalnego poziomu zadymienia spalin, którego
wartość graniczna dla silników wolnossących wynosi 2,5 m-1 (66%
w skali Hartridge,a) [9].

Analizując charakterystykę przedstawioną na rys. 4, można zauwa-
żyć, iż regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku w stosunku do ustawień
zalecanych przez producenta nie przyniosła korzystnych rezultatów.
Dla nastawy nominalnej 26oOWK uzyskano bowiem maksymalny mo-
ment obrotowy, który wyniósł 105,6 Nm przy prędkości obrotowej wału
korbowego silnika 3000 min-1. Podobną sytuację zaobserwowano
w przypadku, gdy jednostkę napędową zasilano porównawczo trady-
cyjnym olejem napędowym. Zmiana αww zawsze skutkowała zmniej-
szeniem omawianego parametru pracy, co było odczuwalne w rejonie
średnich i wyższych prędkości obrotowych, tj. 2100÷3600 min-1. Prze-
bieg przedstawionej charakterystyki wskazuje, że najbardziej intensyw-
ny spadek momentu obrotowego w odniesieniu do maksimum uzy-
skano dla nastawy 12oOWK przed GMP tłoka i wyniósł on 13,9 Nm
przy 3000 min-1. Natomiast różnice przy zwiększaniu kąta wyprzedze-
nia wtrysku w stosunku do ustawień fabrycznych nie były już tak wi-
doczne. Dla 40oOWK moment obrotowy wyniósł 104,2 Nm przy pręd-
kości obrotowej 3000 min-1. Biorąc pod uwagę przeprowadzoną anali-
zę niepewności pomiarowych, można przyjąć, że spadek ten mieści
się w granicach błędu pomiaru.

W aspekcie ekonomicznym zmiana kąta wyprzedzenia wtrysku sil-
nika CY również nie jest wskazana (rys. 5). Zdecydowanie najniższe
jednostkowe zużycie paliwa wynoszące 303,5 g/kWh uzyskano dla

nastawy nominalnej przy 1600÷1700 min-1, ale i dla pozostałych pręd-
kości obrotowych wartości omawianego parametru pracy były bardzo
niskie. Podobnie jak w przypadku momentu obrotowego, najbardziej
niekorzystną okazała się regulacja zmniejszająca αww o 14oOWK. Dla
takiego ustawienia jednostkowe zużycie paliwa wzrosło do 363,5 g/kWh
przy 1200 min-1 oraz do wartości maksymalnej 440 g/kWh przy
3600 min-1. Warto nadmienić, że w przypadku silnika zasilanego ON
taka nastawa była również najmniej efektywna. Nie zmienia to jednak
faktu, że stosowanie RME mającego mniejszą wartość opałową, skut-
kowało większym zużyciem paliwa, blisko o 10%. Z kolei zwiększanie
kąta wyprzedzenia wtrysku powodowało znacznie mniej intensywny
wzrost danego parametru pracy. Dla nastawy 40oOWK przed GMP
tłoka największa wartość jednostkowego zużycia paliwa wyniosła
382,8 g/kWh przy prędkości obrotowej wału korbowego 3600 min-1.

Rys. 2. Powierzchniowa charakterystyka zewnętrzna jednostkowego
zużycia paliwa silnika JK zasilanego RME w funkcji zmiany kąta wy-
przedzenia wtrysku

Rys. 3. Powierzchniowa charakterystyka zewnętrzna współczynnika
zadymienia spalin silnika JK zasilanego RME w funkcji zmiany kąta
wyprzedzenia wtrysku

Rys. 4. Powierzchniowa charakterystyka zewnętrzna momentu obro-
towego silnika CY zasilanego RME w funkcji zmiany kąta wyprzedze-
nia wtrysku
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Należy równocześnie podkreślić, że silnik w wersji turbodoładowanej
na skutek poprawy sprawności mechanicznej w porównaniu z wersją
wolnossącą, charakteryzował się mniejszym zużyciem paliwa. Stąd
zmiana kąta wyprzedzenia wtrysku w celu poprawy jego ekonomicz-
ności wydaje się być w tym przypadku nieuzasadniona.

Korzyści wynikające zarówno z prowadzonej regulacji, jak i zasi-
lania silnika turbodoładowanego paliwem rzepakowym, dają się za-
uważyć przy analizie charakterystyki przedstawionej na rys. 6. Zmniej-
szanie kąta wyprzedzenia wtrysku w stosunku ustawień zalecanych
przez producenta, skutkuje widocznym ograniczeniem zadymienia
spalin. Przy nastawie 12oOWK przed GMP tłoka współczynnik ab-
sorpcji był zdecydowanie najniższy w całym zakresie prędkości ob-
rotowych wału korbowego silnika i zawierał się w granicach od 0,12
do 0,59 m-1. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku zwiększania
αww od wartości nominalnej. Dla regulacji 40oOWK zaobserwowano
dwa maksima, tj. 1,64 m-1 przy 1200 min-1 oraz 1,56 m-1 przy
3600 min-1. Jednak bez względu na zmianę ustawień prowadzonych
w poszczególnych cyklach pomiarowych, zasilanie silnika estrem me-
tylowym oleju rzepakowego w porównaniu z olejem napędowym,
skutkowało blisko 40÷50% spadkiem zadymienia spalin. Przykłado-
wo stosowanie paliwa ropopochodnego i zmiana ustawienia na
40oOWK przed GMP tłoka, spowodowały wzrost współczynnika ab-
sorpcji promieniowania podczerwonego do wartości 3,07 m-1 przy
prędkości obrotowej 1200 min-1.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań hamownianych można

wnioskować, że regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku przyniosła wy-
mierne korzyści w przypadku wersji wolnossącej silnika zasilanego
RME. Przy zmianie nastawy nominalnej na 19oOWK przed GMP tłoka
uzyskano nieznaczny wzrost właściwości dynamicznych, ale przy bar-
dzo małym zużyciu paliwa i wyjątkowo niskim współczynniku absorp-
cji. Taki rodzaj regulacji wydaje się być najbardziej celowy, biorąc
pod uwagę najistotniejsze wady wtrysku komorowego. Z kolei w przy-
padku silnika turbodoładowanego zmiana kąta wyprzedzenia wtry-
sku nie jest wskazana, gdyż wpłynęła na pogorszenie większości
parametrów jego pracy. Już sam efekt doładowania pozwolił zwięk-

szyć sprawność mechaniczną jednostki napędowej, a tym samym
widocznie ograniczyć zużycie paliwa i zadymienie spalin. W aspek-
cie ekologicznym wpływ na taki stan rzeczy miały niewątpliwie wła-
ściwości fizykochemiczne paliwa roślinnego, które charakteryzuje się
dodatkowymi wiązaniami tlenu w cząsteczkach oraz śladową zawar-
tością siarki.
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Rys. 5. Powierzchniowa charakterystyka zewnętrzna jednostkowego
zużycia paliwa silnika CY zasilanego RME w funkcji zmiany kąta wy-
przedzenia wtrysku

Rys. 6. Powierzchniowa charakterystyka zewnętrzna współczynnika
zadymienia spalin silnika CY zasilanego RME w funkcji zmiany kąta
wyprzedzenia wtrysku


