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BADANIA I OCENA PARAMETRÓW 
STRUGI PALIWA W SILNIKU 

Z WIELOETAPOWYM WTRYSKIEM PALIWA 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano wyniki badań i analizę procesu wtrysku paliwa w silniku z wieloeta-

powym wtryskiem paliwa. Przedstawiono podstawowe parametry strugi rozpylonego paliwa, tj. zasięg 
i prędkość przedniego czoła strugi, kąt rozwarcia stożka wypływającej z rozpylacza strugi paliwa, 
średnią objętościowo-powierzchniową średnicę kropli oraz wielkość dawki paliwa wtryskiwanego 
podczas cyklu pracy silnika. Badania przeprowadzono na hamownianym stanowisku silnikowym wy-
posażonym w system do pomiaru wielkości szybkozmiennych. 

WSTĘP 
Obecnie jednym z podstawowych kierunków rozwoju tłokowych silników spalinowych jest 

dążenie do uzyskania jak największej sprawności efektywnej silników o zapłonie samoczyn-
nym i zapewnienie emisji szkodliwych składników ze spalinami spełniającej normę EURO 5, 
a od 2014 r. normę EURO 6. Spełnienie ww. wymagań w bardzo dużym stopniu związane 
jest z zapewnieniem odpowiedniego przebiegu procesu wydzielania ciepła podczas procesu 
spalania, a szczególnie charakterystyki prędkości wydzielania ilości ciepła. Charakterystyka ta 
powinna odznaczać się dość intensywnym wydzielaniem ciepła w początkowej fazie spalania 
zachodzącego według mechanizmu kinetycznego – jednak bez wyraźnych pików [1, 2]. Spala-
nie zachodzące według mechanizmu dyfuzyjnego powinno charakteryzować się dość szybkim 
jednak łagodnym przebiegiem. Proces spalania powinien zachodzić w sposób całkowity i zu-
pełny przy możliwie niskich temperaturach i trwać stosunkowo krótko. Aby zapewnić taki 
przebieg procesu spalania, należy w odpowiedni sposób oddziaływać na przebieg procesu 
wtrysku paliwa. Parametrami regulacyjnymi i charakteryzującymi przebieg procesu wtrysku 
paliwa są: parametry strugi rozpylonego paliwa oraz fazy i wielkości etapowo wtryskiwanych 
dawek paliwa, ciśnienie wtrysku i prędkość wypływu paliwa z rozpylacza oraz kąt wyprze-
dzenia i czas trwania wtrysku. Powyżej wymienione wielkości i parametry w istotny sposób 
zależą od typu i konstrukcji rozpylacza oraz konstrukcji zastosowanego w silniku układu pa-
liwowego. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań i analizy wieloetapowego proce-
su wtrysku paliwa w silniku MultiJet 1.3. 
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1. STRUKTURA STRUGI ROZPYLONEGO PALIWA 
Rozpyloną strugę charakteryzują następujące parametry strugi: zasięg strugi Lstr, kąt roz-

warcia stożka strugi rozpylonego paliwa γstr oraz średnia średnica kropel rozpylanego paliwa d32 
[4, 5, 6]. Zasięg strugi definiuje się jako długość strugi w kierunku osiowym mierzona od 
otworka rozpylacza do czoła strugi. Drugim istotnym parametrem charakteryzującym kształt 
strugi jest kąt rozwarcia stożka strugi, który określa zewnętrzny wymiar strugi kropel. Średnia 
średnica kropel rozpylonego paliwa zwana jest również średnicą Sautera (SMD – Sauter Me-
an Diameter). Definiuje się ją jako średnicę jednorodnego zbioru zastępczego, o tej samej 
sumarycznej powierzchni i objętości co rzeczywisty zbiór kropel. Na wielkość kropel wpływ 
mają takie wielkości, jak: konstrukcja rozpylacza i właściwości fizykochemiczne paliw oraz 
turbulencja paliwa i jego drgania w kanale rozpylacza. Schemat strugi rozpylonego paliwa 
przedstawiono na rysunku 1.  

 
Rys. 1. Schemat strugi rozpylonego paliwa [1]: 1 – rozkład koncentracji paliwa, 2 – rozkład prędkości 

kropel paliwa w poprzecznym przekroju strugi, 3 – otoczka strugi, 4 – jądro strugi, γstr – kąt 
rozwarcia stożka strugi, Lstr – zasięg strugi, Bstr – szerokość czoła stożka strugi 

2. CEL I ZAKRES BADAŃ 
Celem badań było określenie wpływu ciśnienia wtrysku oleju napędowego ON na para-

metry strugi rozpylonego paliwa. W celu określenia rzeczywistego początku i końca wtrysku 
paliwa zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail wyposażono w pompę wysokociśnie-
niową. Badania wykonano dla wtryskiwacza elektromagnetycznego stosowanego w silniku 
FIAT MultiJet 1.3 i przeprowadzono je na stole probierczym Bosch EPS 815 wyposażonym 
w zespół służący do pomiaru wielkości dawki paliwa typu Bosch KMA 822 oraz wymiennik 
ciepła wyposażony w układ do wizualizacji przebiegu wtrysku paliwa [3]. Rozpylacz umiesz-
czony jest w specjalnej komorze wizualizacyjnej wypełnionej paliwem. Badania wykonano 
dla różnych ciśnień paliwa w zasobniku i dla różnych strategii wtrysku. Wykorzystanie efektu 
stroboskopowego do obserwacji rozwoju strugi paliwa pozwoliło na określenie rzeczywistego 
czasu wypływu paliwa z otworków rozpylacza. Podczas badań rejestrowano przebiegi zmiany 
ciśnień w układzie wtryskowym oraz przebiegi wielkości elektrycznych charakteryzujących 
pracę układu sterującego wtryskiwaczem. Rejestrowanymi wielkościami elektrycznymi było 
napięcie sterujące i prąd sterujący pracą wtryskiwacza. Badany wtryskiwacz zainstalowano 
w silniku MultiJet 1.3 i wykonano badania eksperymentalne, podczas których oprócz pomia-
rów typowych parametrów operacyjnych mierzono następujące wielkości szybkozmienne:  
– ciśnienia indykowane w cylindrze, 
– przebiegi natężenia prądu sterującego pracą wtryskiwacza, 
– wartości kąta obrotu wału korbowego silnika. 

Badania eksperymentalne przeprowadzono w hamowni silnikowej. Podczas badań silnik 
pracował wg zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. 
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3. OBIEKT BADAŃ I APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA 
Obiektem badań w prezentowanej pracy był czterocylindrowy silnik z wieloetapowym 

wtryskiem paliwa MultiJet 1.3 z bezpośrednim wtryskiem paliwa do komory spalania. Układ 
zasilania badanego silnika wyposażony był w zasobnikowy układ wtryskowy oraz elektroma-
gnetyczne wtryskiwacze paliwa z rozpylaczami sześciootworowymi o średnicy każdego 
otworka 12·10-6 m.  

4. WYNIKI POMIARÓW I ICH ANALIZA 
W celu określenia wpływu wielkości ciśnienia wtrysku na rzeczywisty początek i koniec 

wtrysku paliwa zbadano na stole probierczym Bosch ESP 815 wtryskiwacz elektromagne-
tyczny firmy Bosch stosowany w silniku FIAT MultiJet 1.3 SDE. Podczas badań zmieniano 
przebieg prądu sterującego otwarciem i zamknięciem wtryskiwacza. Na rys. 2 pokazano prze-
bieg zmiany prądu sterującego dwuetapowym wtryskiem paliwa. 
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Rys. 2. Przebieg prądu sterującego pracą wtryskiwacza Iw. 

Na podstawie przeprowadzonych wizualizacyjnych badań strugi paliwa określono począ-
tek i koniec rzeczywistego wtrysku paliwa do komory wizualizacyjnej przy różnych ciśnie-
niach w szynie zbiorczej kolektora paliwa, różnych czasach trwania sygnału wtrysku i różnym 
początku wtrysku drugiej dawki paliwa. Na rys. 3 przedstawiono przykładowe zdjęcia roz-
przestrzeniania się strugi dla ciśnienia w zasobniku paliwa wynoszącego 50·106 Pa oraz dla 
czasu 0,4; 05; 0,6 i 0,7 ms po sygnale inicjującym wtrysk paliwa. Na rys. 4 przedstawiono 
zestawienie zdjęć wykonanych dla paliwa, które było wtryskiwane pod różnym ciśnieniem 
wynoszącym 50·106 Pa, 100·106 Pa i 150·106 Pa w trzech fazach. Każdy z rzędów przedsta-
wia zdjęcia wykonane co 0,4; 0,55 i 0,7 ms po czasie wysłania impulsu sterującego do wtry-
skiwacza. Całkowity czas trwania sygnału wynosił 450·10-6 s. Z przeprowadzonych prób wy-
nika, że wartości opóźnień zależą od ciśnień wtrysku. W każdej z faz wtrysku strugi tworzo-
nej pod wyższym ciśnieniem otrzymano większy zasięg oraz kąt rozwarcia stożka strugi. 
Spowodowane jest to m.in. przyśpieszeniem początku wtrysku realizowanym przy wyższych 
ciśnieniach.  

W tabeli 1 przedstawiono wartości wielkości ciśnienia w zasobniku paliwa pw, kąta po-
czątku wtrysku paliwa αpw oraz kąta końca wtrysku paliwa αkw. Początek sygnału sterującego 
następował przy -105°OWK, natomiast jego koniec odpowiadał -99,6°OWK. 
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Rys. 3. Rozprzestrzenianie się strugi przy ciśnieniu wtrysku 75 MPa 
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Rys. 4. Rozprzestrzenianie się strugi przy ciśnieniu w szynie zbiorczej kolektora wynoszącym 
odpowiednio: 50·10-6 Pa, 100·10-6 Pa i 150·10-6 Pa 

Tab. 1. Początek i koniec wtrysku paliwa dla różnych ciśnień w zasobniku paliwa 
pw [MPa] αpw [°OWK] αkw [°OWK] 

50 -100,5 -96,9 
75 -101,0 -94,8 

100 -101,3 -93,9 
125 -101,5 -92,8 
150 -101,7 -92,1 
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W tabeli 2 przedstawiono ciśnienie w szynie zbiorczej paliwa pw, kąt początku wtrysku 
pierwszej dawki paliwa αpw1 i drugiej dawki αpw2 oraz kąt końca wtrysku pierwszej dawki 
paliwa αkw1 i drugiej dawki αkw2. Czas trwania sygnału sterującego pierwszą dawką paliwa 
wynosił αw1 = -99,6°OWK + 105,0°OWK = 5,4°OWK, natomiast czas trwania sygnału steru-
jącego wtryskiem drugiej dawki paliwa wynosił αw1 = 88,6°OWK + 94,0°OWK = 5,4°OWK. 
Tab. 2. Początek i koniec wtrysku pierwszej i drugiej dawki paliwa dla różnych ciśnień w zasobniku 

paliwa 
pw [MPa] αpw1 [°OWK] αkw1 [°OWK] αpw2 [°OWK] αkw2 [°OWK] 

50 -100,3 -97,4 -89,9 -85,3 
75 -100,9 -95,2 -90,7 -83,5 
100 -101,2 -94,0 -91,0 -82,5 
125 -101,5 -93,2 -91,1 -81,4 
150 -101,6 -92,6 -91,1 -80,6 

Znajomość właściwości fizycznych paliwa i danych technicznych badanego silnika, 
w tym wymiarów geometrycznych rozpylacza oraz eksperymentalnie sporządzonych wykre-
sów indykatorowych ciśnień w cylindrze i przebiegów natężenia prądu sterującego pracą 
wtryskiwacza pozwoliła na obliczenie prędkości i wydatku paliwa wypływającego z rozpyla-
cza, a tym samym dawki paliwa wtryskiwanego do cylindra w czasie jednego cyklu pracy 
silnika. Prędkość wypływającego paliwa z rozpylacza obliczono ze wzoru [4, 5, 6]: 

pal

pw
ρ

μ Δ⋅= 2 ,   m/s    (1) 

gdzie: 
μ – współczynnik wydatku wypływu paliwa z rozpylacza 
Δp = pw-pc – różnica ciśnienia w otworku rozpylacza i ciśnienia czynnika roboczego w cylin-
drze, ρpal – gęstość wtryskiwanego paliwa. 

Wydatek paliwa wypływającego z rozpylacza i dawkę paliwa wtryskiwanego w czasie 
cyklu pracy silnika obliczono odpowiednio według wzorów:  

palwfm ρ⋅⋅=& ,   kg/s     (2) 
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gdzie: 
f – geometryczny przekrój przelotowy otworków rozpylacza, m2; 
w – prędkość wypływu paliwa z rozpylacza, m/s; 
αpw i αkw – odpowiednio kąt początku i końca procesu wtrysku paliwa; 
n – prędkość obrotowa wału korbowego silnika, obr/min. 

Otrzymane podczas badań wyniki pomiarów wielkości szybkozmiennych w układzie 
wtryskowym silnika pozwoliły wyznaczyć również podstawowe parametry strugi rozpylone-
go paliwa, takie jak: prędkość i zasięg czoła strugi, kąt rozwarcia stożka strugi oraz średnią 
średnicę kropli. W tym celu konieczne jest obliczenie następujących liczb kryterialnych [5, 6]: 
– liczby Webera charakteryzującej stosunek sił napięcia powierzchniowego i sił bezwładności: 

pal

palrśr dw
We

σ
ρ⋅⋅

=
2

     (4) 
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– kryterium M, charakteryzujące stosunek sił napięcia powierzchniowego, bezwładności 
i lepkości: 

palrpal

pal

d
M

σρ
μ

⋅⋅
=

2

      (5) 

– liczbę E, określającą kryterium niestacjonarności procesu wypływu paliwa z rozpylacza: 

3

2

rpal

pal

d
E

⋅
⋅

=
ρ

στ
      (6) 

– stosunek gęstości powietrza do gęstości paliwa:  

pal

pow

ρ
ρ

ρ =        (7) 

W powyższych wzorach: 
w – prędkość wypływu paliwa z rozpylacza, m/s; 
dr – średnica otworka rozpylacza, m; 
ρpal – gęstość paliwa, kg/m3; 
σpal – współczynnik napięcia powierzchniowego paliwa, N/m; 
μpal – współczynnik lepkości dynamicznej paliwa, N·s/m2; 
τ – czas liczony od początku wtrysku, s; 
ρpow – gęstość powietrza, kg/m3. 

Zasięg wierzchołka stożka strugi obliczano według wzoru [4, 6, 7 ,11]: 

5,0

35,008,052,0
max067,0

ρ
EMWedl rstr ⋅⋅=      (8) 

Kąt rozwarcia stożka strugi rozpylonego paliwa dla jego podstawowego odcinka w zależ-
ności od czasu liczonego od początku wtrysku obliczano według wzoru [4, 6]: 

( )5,007,032,0
max2 ρα ⋅⋅⋅⋅= −MWeFarctg wg      (9) 

gdzie, zgodnie z [4] stała empiryczna Fw = 0,00751. 

Średnią objętościowo-powierzchniową średnicę kropli obliczono według wzoru: 

( ) 266,0

0733,0

32 We
MdASMDd r ⋅

⋅⋅==
ρ

     (10) 

gdzie, według [4] stała empiryczna A dla wtryskiwaczy zamkniętych jest A = 1,445.  

Przykładowe obliczone według powyższych wzorów wartości przedstawiono w tabeli 3 
dla silnika zasilanego olejem napędowym ON.  
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Tab. 3. Wyniki pomiarów i obliczeń parametrów wtrysku paliwa w silniku MultiJet 1.3 pracującego 
według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej, zasilanego handlowym olejem napędowym 

Lp. n αp1 αk1 αp2 αk2 αp3 αk3 pw wmax lmax αg d32
[obr/min] [°OWK] [°OWK] [°OWK] [°OWK] [°OWK] [°OWK] [MPa] [m/s2] [m] [°] [μs] 

1. 1000 315,0 317,1 359,7 361,2 362,4 368,7 39,4 229 0,183 7,2 15,29
2. 1200 315,6 318,0 359,7 360,6 363,0 369,6 57,5 273 0,196 8,4 13,37
3. 1400 315,9 318,6 359,7 361,8 363,6 371,7 73,3 300 0,197 9,4 12,34
4. 1700 357,9 362,7 363,3 377,7 -------- -------- 85,7 384 0,179 15,0 9,16 
5. 1800 357,6 363,1 362,7 377,4 -------- -------- 91,5 412 0,187 15,7 8,80 
6. 2000 355,8 361,2 361,8 378,0 -------- -------- 99,9 387 0,176 15,3 9,03 
7. 2200 353,7 359,4 360,0 377,4 -------- -------- 103,3 390 0,178 15,3 9,03 
8. 2400 351,3 358,8 359,4 377,4 -------- -------- 108,5 388 0,176 15,3 9,06 
9. 2600 348,6 356,7 357,3 376,8 -------- -------- 112,3 392 0,179 15,2 9,07 

10. 2800 345,3 354,3 355,2 376,5 -------- -------- 116,9 376 0,178 14,4 9,39 
11. 3000 343,8 376,2 -------- -------- -------- -------- 120,5 357 0,155 15,3 9,20 
12. 3200 342,3 377,7 -------- -------- -------- -------- 128,1 337 0,149 14,7 9,50 
13. 3400 351,6 377,7 -------- -------- -------- -------- 134,1 485 0,196 18,4 7,90 
14. 3600 350,7 377,7 -------- -------- -------- -------- 141,1 471 0,197 17,6 8,08 
15. 3800 349,8 378,6 -------- -------- -------- -------- 150,9 447 0,196 16,5 8,45 
16. 4000 348,9 378,6 -------- -------- -------- -------- 156,5 438 0,192 16,6 8,50 
17. 4200 347,1 377,7 -------- -------- -------- -------- 156,5 439 0,194 16,2 8,55 
18. 4400 345,3 376,5 -------- -------- -------- -------- 156,7 422 0,192 15,6 8,82 
19. 4600 343,5 375,6 -------- -------- -------- -------- 159,1 384 0,183 14,4 9,36 
20. 4800 342 374,7 -------- -------- -------- -------- 157,3 388 0,189 14,3 9,43 

PODSUMOWANIE 
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski: 

– podczas badań stwierdzono, że podczas trwania wtrysku zmienia się kształt strugi tj. kąt 
rozwarcia stożka strugi. Zjawisko to mogło być spowodowane przemieszczeniem iglicy 
w trakcie jej unoszenia i opadania, 

– wartość opóźnienia rzeczywistego wtrysku paliwa ulega zmianie w zależności od ciśnienia 
panującego w szynie zbiorczej kolektora. Im wyższe ciśnienie tym czas opóźnienia rzeczy-
wistego wtrysku paliwa względem sygnału inicjującego wtrysk jest krótszy. Zwiększanie ci-
śnienia paliwa pozwala na zmniejszenie niepożądanego zjawiska opóźnienia wtrysku paliwa,  

– podwyższanie ciśnienia powodowało, że koniec wtrysku następował później. Powodowało 
to, wydłużenie wtrysku paliwa, 

– początek wtrysku dawki drugiej był wyraźnie wcześniej w porównaniu z początkiem wtry-
sku dawki pierwszej względem sygnału inicjującego wtrysk. Wynikać to mogło z tego, że 
czas pomiędzy dwiema dawkami był na tyle krótki, że igła dokładnie nie osiadła w stu-
dzience. Gdy znajdowała się jeszcze w ruchu pojawiał się impuls inicjujący wtrysk drugiej 
dawki i igła wprawiona w ruch podnosiła się szybciej, 

– strugi paliwa przy wyższych ciśnieniach były dłuższe w każdej z badanych faz, 
– średnia średnica kropli dla ciśnienia wtryskiwanego przy ciśnieniu 75 MPa jest wyraźnie 

mniejsza od kropel, gdy paliwo wtryskiwane jest przy ciśnieniu wyższym niż 75 MPa, 
– w silniku wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wału korbowego ciśnienie w szynie 

zbiorczej kolektora było coraz wyższe i dla silnika pracującego według zewnętrznej cha-
rakterystyki prędkościowej przy n = 1000obr/min wynosiło pw = 39,4 MPa, natomiast przy 
n = 4800obr/min wynosiło pw = 157,3 MPa. Różnica ta wynosi prawie 120 MPa, 

– wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wału korbowego silnika maksymalna prędkość 
wypływu paliwa z rozpylacza była coraz większa, 

– kąt rozwarcia stożka strugi paliwa był najmniejszy dla prędkości od 1000 obr/min do 
1400 obr/min i wynosił 7,2÷9,4°OWK. Dla prędkości powyżej 1700 obr/min kąt ten był 
większy od 14°OWK. 
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INVESTIGATIONS AND EVALUATION 
OF THE FUEL JET PARAMETERS 

IN ENGINE WITH MULTISTAGE INJECTION 

Abstract  
The paper presents the results of investigations and the analysis of the fuel injection process in 

the engine with multistage fuel injection. The basic parameters of the fuel spray are given, namely the 
range and velocity of the forward front of the fuel jet, the spreading angle of the fuel jet discharged 
from the nozzle, droplet Sauter mean diameter and the size of the fuel charge injected in the engine 
working cycle. The investigations were conducted at the engine test stand equipped with the system for 
measurements of fast-varying quantities. 
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