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NOWOCZESNE SILNIKI DIESLA – UKŁAD 
STEROWANIA I ZASILANIA PALIWEM 

Streszczenie 
Konieczność spełnienia norm emisji spalin przy jednoczesnym wzroście kosztów materiałów eks-

ploatacyjnych, gdzie największą ich część stanowi koszt paliwa, zmuszają do opracowywania nowych 
rozwiązań z przeznaczeniem do zastosowania w konstruowaniu silników spalinowych. W artykule 
przedstawiono obecne oraz przyszłościowe rozwiązania stosowane konstrukcjach silników motoryza-
cyjnych. Dotyczą one procesu sterowania procesem spalania oraz konstrukcji wysokociśnieniowych 
układów wtryskowych.  

WSTĘP 

Większa sprawność silników o zapłonie samoczynnym w porównaniu z silnikami o zapłonie 
iskrowym oraz zdolność generowania większego momentu obrotowego sprawia, że silniki te 
montowane są w pojazdach samochodowych (osobowych, użytkowych i ciężarowych), ciągni-
kach, urządzeniach stacjonarnych oraz statkach morskich i powietrznych. Według analiz Insty-
tutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar udział samochodów osobowych z silnikami o za-
płonie samoczynnym ciągle się powiększa. W 2001 r. udział ogólnej sprzedaży samochodów 
z tymi silnikami wynosił jedynie 11%, natomiast w roku 2008 już 42%. Podobny trend można 
zaobserwować na rynkach Europy Zachodniej, gdzie udział ten wynosi ponad 50% [1]. 

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi najczęściej wykorzystywane są przez firmy, więc 
popyt na pojazdy uzależniony jest od kondycji gospodarki (rys. 1). W ostatnich latach, naj-
więcej samochodów dostawczych i ciężarowych zarejestrowano w 2008 r. – ok. 26 tys. [1]. 
W kolejnych latach rejestrowano znacznie mniej pojazdów, co spowodowane było świato-
wym kryzysem gospodarczym. Efektem kryzysu było spowolnienie rozwoju wszystkich sek-
torów gospodarki, w tym również branży motoryzacyjnej i transportowej. W 2009 roku 
w okresie największego załamania zarejestrowano o 74% mniej pojazdów (ok. 6,7 tys.) 
w porównaniu poprzedniego roku. W 2010 roku sytuacja gospodarcza zaczęła się powoli 
normować. Zarejestrowano wówczas ok. 12 tys. pojazdów. Stanowiło to jednak ok. 50% licz-
by pojazdów zarejestrowanych w 2008 roku. Firmy przedłużały okresy eksploatacyjne posia-
danej floty pojazdów, ograniczając tym samym zakupy nowych samochodów. 

W 2012 roku sytuacja finansowa przedsiębiorstw powinna się utrzymać, na co najmniej 
zeszłorocznym poziomie. Łącznie od początku roku liczba zarejestrowanych nowych pojaz-
dów osiągnęła poziom ok. 5,5 tys., tj. prawie 3 tys. więcej w porównaniu do analogicznego 
okresu z ubiegłego roku. 

Duży potencjał stanowią również pojazdy używane pochodzące z importu. W tabeli 1 ze-
stawiono liczbę rejestracji pojazdów nowych i używanych oraz procentową zmianę w porów-
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naniu do poprzedzającego roku. Jedynie w 2008 roku liczba rejestracji używanych pojazdów 
była porównywalna z nowymi. W pozostałych latach liczba pojazdów używanych była ok. 
dwukrotnie większa w porównaniu do nowych. 

 
Rys. 1. Rejestracja samochodów dostawczych i ciężarowych w latach 2007-2011 [1] 

Tab. 1. Rejestracja nowych i używanych pojazdów dostawczych i ciężarowych w latach 2007-2011 
oraz procentowa zmiana w porównaniu do poprzedzającego roku [1] 

Rok Pojazdy nowe Zmiana [%] Pojazdy używane Zmiana [%] 
2007 22 575 

14,63 
 

 
40 479 

-28,6 
 

2008 25 877 
-74 

28 908 
-31,9 

 
2009 6 729 

 91,68 
19 688  

27,8 
2010 12 898  25 161  
2011 5 511  10 395  

W przypadku pojazdów użytkowych badania wykazują, że w strukturze kosztów dominują 
koszty materiałów pędnych i eksploatacyjnych – ok. 37%. Średni koszt wynagrodzenia kie-
rowców (łącznie z kosztami delegacji) przekroczył 16%, koszty amortyzacji (lub utraty warto-
ści rynkowej taboru) – niecałe 7%, koszt leasingu – 9,0%, a koszt kredytu na zakup taboru wy-
niósł 2,7% [2, 3]. Wysokie koszty oleju napędowego generują grupę kosztów materiałów pęd-
nych i eksploatacyjnych, w wyniku czego firmy transportowe działają na granicy opłacalności. 

Rozwiązaniem redukcji kosztów eksploatacyjnych jest zastąpienie w pewnej części lub w 
całości oleju napędowego paliwem tańszym. Alternatywę dla ciekłych paliw ropopochodnych 
stanowi mieszanina propanu butanu (LPG), gaz ziemny (NG), wodór oraz zasilanie elek-
tryczne. Jednak zasilanie paliwami gazowymi silników o zapłonie samoczynnym jest mało 
rozpowszechnione i ciągle stanowi źródło badań naukowych, natomiast pojazdy elektryczne 
ogranicza pojemność baterii magazynujących energię elektryczną. 

Spełnienie norm emisji spalin przy jednoczesnej redukcji kosztów materiałów eksploatacyj-
nych zmuszają do opracowywania nowych rozwiązań z przeznaczeniem do zastosowania 
w konstruowaniu silników spalinowych. W artykule przedstawiono obecne oraz przyszłościowe 
rozwiązania stosowane w konstrukcjach silników motoryzacyjnych. Dotyczą one sterowania 
procesem spalania oraz konstrukcji wysokociśnieniowych układów wtryskowych. 

1. STEROWANIE PROCESEM SPALANIA 

Rozwój konstrukcji układów sterowania silników samochodowych o zapłonie samoczyn-
nym jest wymuszany głównie względami ekologicznymi oraz ekonomicznymi mającymi na 
celu minimalizację zużycia paliwa. Względy te są ze sobą powiązane, gdyż zmniejszeniu zu-
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życia paliwa towarzyszy zmniejszenie ilości emitowanych spalin. Współczesny układ stero-
wania jest bardzo wrażliwy na zmienność warunków pracy silnika. Reaguje na zmiany obcią-
żenia silnika, jego prędkości obrotową, warunki cieplne a także warunki otoczenia. W silni-
kach doładowanych turbosprężarką dochodzi jeszcze znaczny zakres zmian ciśnienia i tempe-
ratury powietrza w układzie dolotowym, natomiast spełnienie norm toksyczności spalin moż-
liwe jest jedynie przy zastosowaniu układów oczyszczania spalin. 

Do połowy lat 80. ubiegłego stulecia stosowano mechaniczne, hydrauliczne i pneuma-
tyczne układy sterowania silnikiem. Z uwagi na prostotę konstrukcji regulacja dotyczyła 
w głównej mierze sterowania układami wtryskowymi. Wraz z rozwojem elektroniki w po-
czątkowym etapie zelektronizowano mechaniczne rozwiązania. Silnik doposażano w nie-
zbędne przetworniki pomiarowe natomiast rzędowe i rozdzielaczowe pompy oraz indywidu-
alne zespoły wtryskowe w elektromagnetyczne nastawniki i zawory sterowania. Pomimo tego 
krzywkowy napęd sekcji tłoczących wprowadzał ograniczenia dynamiczne i kinetyczne w 
kształtowaniu charakterystyk dawkowania paliwa. W drugiej połowie lat 80. XX w. wprowa-
dzono na rynek zasobnikowy układ zasilania (CR – Common Rail). Rozdzielono w nim funk-
cję wytwarzania wysokiego ciśnienia paliwa i sterowania procesem wtrysku. Elektroniczne 
sterowanie wtryskiwaczami zapewnia uzyskanie optymalnej dawki paliwa w chwili jej wtry-
sku oraz odpowiedniej charakterystyki dawkowania.  

W elektronicznym układzie sterowania silnikiem Diesla (EDC – Electronic Diesel Con-
trol) można wyróżnić następujące grupy (rys. 2): 
– elektroniczny moduł sterowania (ECU – Elektronic Control Unit, ECM – Elektronic Con-

trol Module), 
– czujniki i nadajniki wielkości fizycznych – sygnały wejściowe, 
– elementy wykonawcze i nastawniki – sygnały wyjściowe, 
– połączenie z innymi układami-sterownikami. 

czujniki i nadajniki
wielkosci znamionowych

(sygnaly wejsciowe)

Electronic Diesel Control

Elektronic Control Unit ECU
Electronic Control Module ECM 

nastawniki,
elementy wykonawcze

inne uklady

 
Rys. 2. Schemat układu sterowania EDC [4] 

 
W ciągu dziesięciu lat moc obliczeniowa, pamięć i funkcjonalność systemów sterowania 

wzrosła dziesięciokrotnie (rys. 3). Tak więc wg reguły Gordona Mooresa złożoność układów 
scalonych kontrolujących pracę silnika rośnie wykładniczo [5]. 

Wzrost częstotliwości procesora zwiększa możliwości obliczeniowe sterownika w jedno-
stce czasu. W efekcie możliwe jest zastosowanie sterowania w czasie rzeczywistym. Pomiary 
silnikowe zbliżają się coraz bardziej do przestrzeni roboczej. Na przestrzeni kilku lat nieunik-
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nionym będzie obserwacja i sterowanie na podstawie ciśnienia w komorze spalania i ciśnienia 
paliwa indywidualnie w każdym z wtryskiwaczy. 

 
Rys. 3. Rozwój układów sterowania EDC [5] 

Usprawnienie procesu spalania w silniku spalinowym możliwe jest poprzez pomiar ci-
śnienia w komorze spalania [6, 7]. Pomiar jest realizowany za pomocą indywidualnych czuj-
ników umieszczonych np. w świecy żarowej. Przykładowe rozwiązanie konstrukcji świecy 
żarowej z czujnikiem ciśnienia przedstawia rysunek 4.  

 
Rys. 4. Czujnik ciśnienia w świecy żarowej [6] 
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Na podstawie sygnału czujnika obliczane jest średnie ciśnienie indykowane, wartość ci-
śnienia maksymalnego i kąt wystąpienia ciśnienia maksymalnego. Głównymi zaletami takie-
go rozwiązania jest kompensacja nierównomierności dawkowania wtryskiwaczy, kompensa-
cja tolerancji produkcyjnych i zużycia podzespołów. W efekcie możliwa jest redukcja emisji 
toksycznych składników spalin z uwzględnieniem jakości zastosowanego paliwa. 

Korekcja nierównomierności dawkowania wtryskiwaczy możliwa jest dzięki wykorzysta-
niu siłownika piezokwarcowego wtryskiwacza w funkcji czujnika (rys. 5). Algorytm NCD 
(Needle Closing Detection) analizuje czas zamknięcia iglicy rozpylacza wtryskiwacza piezo-
elektrycznego. W przypadku wtryskiwaczy elektromagnetycznych algorytm VCC (Valve Clo-
sing Control) analizuje obwód magnetyczny i odpowiednio koryguje zamknięcie armatury 
wtryskowej [8]. 

 

Rys. 5. Wtryskiwacz Common Rail z czujnikiem ciśnienia [8] 

2. UKŁAD ZSILANIA PALIWEM 

Sprostanie obecnym wymaganiom dotyczących osiągnięć silników i norm emisji spalin 
możliwe jest jedynie przy zastosowaniu wysokociśnieniowych układów wtryskowych. Ci-
śnienie wtrysku rzędu 200 MPa zapewniają jedynie dwa układy paliwowe. Jednym z nich jest 
elektronicznie sterowany układ indywidualnych zespołów wtryskowych (pompowtryskiwa-
czy). Napędzane od wałka rozrządu sprężają oraz wtryskują paliwo do poszczególnych komór 
spalania. Jednak wytworzenie tak wysokiego ciśnienia wprowadza obciążenia dynamiczne 
wałka rozrządu, powodując duże zapotrzebowanie energii i przyspieszone zużycie wałka. 
Z tego też powodu zrezygnowano z tego rozwiązania. 

Drugim układem jest zasobnikowy układ Common Rail. Rozdzielono w nim funkcję wy-
twarzania wysokiego ciśnienia paliwa i sterowania procesem wtrysku z zastosowaniem elek-
tromagnetycznych lub piezokwarcowych wtryskiwaczy. Obecnie uzyskiwane ciśnienie wtry-
sku w układach Bosch wynosi do 240 MPa i pozwala spełnić normy emisji Euro 5 i zwięk-
szyć moc silnika o ok. 4% w porównaniu do uprzednio stosowanego ciśnienia 160 MPa. 

Firma DENSO prowadzi prace rozwojowe systemu wtryskowego Common Rail w celu 
osiągnięcia ciśnienia wtrysku do 250 MPa, a docelowo układ o podobnej konstrukcji ma za-
pewniać ciśnienie wtrysku do 300 MPa. System ma być wdrożony do zastosowania w techni-
ce silnikowej już w 2013 roku [8]. Zwiększanie ciśnienia wtrysku przy zachowaniu geometrii 
końcówki rozpylacza zwiększa prędkość rozpylanej strugi paliwa, a tym samym zwiększa się 
zasięg penetracji strugi i powierzchnia kontaktu paliwa z powietrzem. 
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Prace obejmują również konstrukcją wysokociśnieniowych elektromagnetycznych wtry-
skiwaczy. Zrezygnowano z czujnika ciśnienia w zasobniku paliwa, natomiast każdy z wtry-
skiwaczy wyposażono w indywidualny czujnik ciśnienia paliwa umieszczony w górnej części 
wtryskiwacza (rys. 5). Rozwiązanie to zwiększa możliwości precyzyjnego sterowania dawką 
wtryskiwanego paliwa i umożliwia zastosowanie do dziewięciu dawek na jeden cykl roboczy. 

Zmniejszenie ilości ruchomych części i zastosowanie zaworu sterującego 3-drożnego 
(zamiast 2-drożnego) zmniejsza straty przecieków statycznych i dynamicznych, a tym samym 
zmniejszenie strat wynikających z napędu pompy wysokiego ciśnienia. Porównanie zaworów 
przedstawia rysunek 6. 

 
Rys. 6. Porównanie zaworów sterujących wtryskiwacza Common Rail [8] 

Obecnie realizacja wtrysku odbywa się przez otwarcie zaworu 2-drożnego. Powoduje to 
spadek ciśnienia w komorze sterującej i uniesienie iglicy rozpylacza. Ponieważ dopływ pali-
wa nie jest zamykany (paliwo napływa przez zwężkę) powstają straty przepływu paliwa 
z przestrzeni wysokiego ciśnienia do przestrzeni niskociśnieniowej. Nowe rozwiązanie z za-
worem 3-drożnym pozwala zamknąć dopływ paliwa do komory sterującej. Powstają tylko 
niewielkie straty dynamiczne w wyniku odprowadzenia i ponownego napełnienia komory 
sterującej, stanowiące do 10% objętości wtryskiwanego paliwa. Rysunek 7 przedstawia po-
równanie strat przecieków zaworu sterującego 2 i 3-drożnego [8]. 

 
Rys. 7. Porównanie strat przecieków zaworu sterującego 2 i 3-drożnego [8] 

Ograniczono również straty przecieków w pompie wysokiego ciśnienia (300 MPa) po-
przez zwiększenie tolerancji wykonawczych oraz zastosowano system chłodzenia cylindra 
sekcji tłoczącej celem obniżenia temperatury paliwa i komponentów pompy. Wysoka tempe-
ratura pogarsza właściwości paliwa, zmniejsza jego gęstość, co powoduje wzrost strat prze-
cieków. Zastosowane rozwiązania zwiększają sprawność wolumetryczną pompy o 9% w po-
równaniu do pompy wytwarzającej ciśnienie wtrysku 200 MPa [8]. 
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W celu zmniejszenia emisji składników spalin zmniejszono szkodliwą objętość studzienki 
końcówki rozpylacza o ok. 48% w porównaniu do poprzedniej konstrukcji (rys. 8). Pozwoliło 
to zmniejszyć emisję HC o około 32% [9].  

 
Rys. 8. Porównanie rozpylaczy wtryskiwaczy Common Rail [9] 

Zmniejszeniu emisji sadzy i tlenków azotu sprzyja zwiększanie ciśnienia wtrysku do 300 
MPa. W efekcie można zrezygnować z zastosowania filtra cząstek stałych (DPF – Diesel Par-
ticulate Filter) i zmniejszyć zużycie mocznika o połowę w wyniku zmniejszenia wydajności 
układu SCR (Selective Catalytic Reduction) z 90 do poniżej 70% [8]. 

PODSUMOWANIE 

Silniki o zapłonie samoczynnym pomimo wzrostu ceny oleju napędowego stanowią kon-
kurencyjne źródło napędu pojazdów samochodowych. Rozwija się również sektor samocho-
dów napędzanych w układzie hybrydowym silnika diesla i elektrycznego. Z tego względu 
ciągle trwają prace wnoszące innowacyjne rozwiązania konstrukcji silników. Kierunkiem 
rozwoju jest starowanie w czasie rzeczywistym procesem spalania na podstawie obserwacji 
parametrów czynnika w komorze spalania. Zastosowanie znajdują czujniki ciśnienia umiesz-
czone w obudowie świecy żarowej i czujnika ciśnienia paliwa bezpośrednio w wtryskiwaczu 
paliwa. W przypadku układów zasilania paliwem dąży się do zwiększania ciśnienia wtrysku 
paliwa. W najbliższym czasie wprowadzone zostaną układy Common Rail zapewniające ci-
śnienie wtrysku na poziomie ok. 300 MPa. Wzrost ciśnienia paliwa sprzyja atomizacji paliwa 
oraz zwiększa zasięg strugi paliwa, a tym samym zwiększa się powierzchnia kontaktu paliwa 
z powietrzem. Jednocześnie dąży się do zmniejszania strat mechanicznych i strat przecieków 
zaworów sterujących pracą wtryskiwaczy. 
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MODERN DIESEL ENGINES – A CONTROL 
SYSTEM AND A FUEL SUPPLY SYSTEM 

Abstract 
Emissions standards and higher costs of consumables materials where the greatest part is fuel cost 

are forcing to develop new solutions to improve the construction of internal combustion engines. The 
paper overviews the current and future solutions used in automotive engine designs. They are related 
to the control of combustion and a design process of high-pressure injection systems. 
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