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WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH 
I ROŚLINNYCH NA PROCES ROZPYLANIA 

PALIWA I CHARAKTERYSTYKI WYDZIELANIA 
CIEPŁA W SILNIKU ROLNICZYM  

O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wtrysku paliwa w silniku rolniczym PERKINS pra-

cującym według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej i zasilanym paliwami naturalnymi oraz pa-
liwami roślinnymi. Analiza otrzymanych wyników badań eksperymentalnych umożliwiła wykrycie wystę-
pujących różnic w przebiegu procesu wtrysku i jego spalania w silniku zasilanym różnymi paliwami.  

Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników o zapłonie samo-
czynnym wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania wystę-
pujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz 
bardziej rygorystycznych norm emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego użytkow-
nika silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oce-
ny jego stanu technicznego, a szczególnie stanu technicznego aparatury wtryskowej oraz jakości pro-
cesu spalania.  

Analiza eksperymentalnie sporządzonych wykresów ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym 
i wzniosów iglicy wtryskiwacza umożliwia wyznaczenie: prędkości wypływu paliwa z rozpylacza oraz 
rozpad strugi paliwa na krople. 

WSTĘP 
Metodyka rozwiązywania zagadnienia polegającego na analizie procesu rozpylania pali-

wa i charakterystyk wydzielania ciepła podczas procesu spalania w oparciu o eksperymental-
nie sporządzone wykresy indykatorowe silnika zasilanego paliwami o różnych właściwo-
ściach fizykochemicznych wymaga zastosowania dokładnych pomiarów wielkości charakte-
ryzujących rzeczywisty przebieg procesów roboczych w cylindrze [1]. 

Na prawidłowość procesu rozpylania i spalania paliwa w silniku o ZS mają wpływ nastę-
pujące właściwości fizykochemiczne paliwa: gęstość, lepkość, napięcie powierzchniowe, war-
tość opałowa, liczba cetanowa oraz skład frakcyjny [2].  

Lepkość i gęstość wpływa na jakość procesu rozpylenia paliwa. To z kolei decyduje o prze-
biegu procesu spalania i emisji toksycznych składników spalin. Napięcie powierzchniowe 
wpływa głównie na średnią średnicę kropel i zasięg strugi rozpylonego paliwa. Większe wy-
miary kropel i bardziej zwarty kształt strugi powodują wzrost jej zasięgu. Im większa lepkość 
i napięcie powierzchniowe tym większy jest zasięg strugi rozpylonego paliwa [8, 9]. 
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Proces wtrysku paliwa jest złożonym, okresowo powtarzającym się szybkozmiennym pro-
cesem zachodzącym w aparaturze wtryskowej. Jednym z dość łatwo uzyskiwanych i wiary-
godnych źródeł informacji o przebiegu procesu wtrysku są wykresy ciśnienia paliwa w prze-
wodzie wtryskowym oraz wzniosy iglicy wtryskiwacza [4, 5]. 

Ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne wskaźniki pracy silnika w bezpośredni sposób 
zależą od przebiegu wykresu indykatorowego, a ten z kolei od procesu spalania ocenianego za 
pomocą charakterystyk wydzielania ciepła. Pod pojęciem charakterystyk wydzielania ciepła 
rozumiemy względną ilość i prędkość względnej ilości ciepła wydzielającego się podczas 
procesu spalania z uwzględnieniem ciepła traconego do ścianek komory spalania. 

Paliwo przeznaczone do zasilania szybkoobrotowych silników o ZS powinno zapewniać [7]: 
− prawidłowe funkcjonowanie całego układu zasilania, w tym szczególnie układu wtrysko-

wego, 
− prawidłowy i efektywny proces spalania, 
− tworzenie możliwie jak najmniejszej ilości szkodliwych składników spalin. 

1. CEL BADAŃ 
Celem badań było przeprowadzenie i analiza badań eksperymentalnych i symulacyjnych, 

dotyczących oceny wpływu zasilania silnika o ZS pracującego według zewnętrznej charakte-
rystyki prędkościowej paliwem naturalnym oraz dwoma paliwami roślinnymi na:  
− ciśnienie wtrysku paliwa, 
− średnice krytyczne kropel paliwa dkr, 
− czasy rozpadu paliwa na krople, 
− zasięg rozpadu strugi paliwa na krople S1, 
− wyznaczenie i porównanie względnej ilości wydzielającego się ciepła, jak również 

względnej ilości ciepła przekazywanego do ścianek komory spalania xsc,  

2. OPIS METODY BADAŃ 
Do badań użyto handlowego oleju rzepakowego i lniankowego (rydzowego) ogólnie do-

stępnego na rynku. Jakość i jego właściwości porównano z wytycznymi zawartymi w normie 
DIN 51605 dla oleju rzepakowego. Porównawczo do zasilania silnika zastosowano handlowy 
olej napędowy EkoDiesel Plus - 50B dostępny na rynku. Pod względem, jakości olej ten speł-
nia normę PN-EN 590. 

Paliwa stosowane w czasie badań: 
− Paliwa roślinne: 

− OR (olej rzepakowy - 100%), 
− OLN (olej lniankowy nazywany także rydzowym - 100%), 

− Paliwa mineralne:  
− ON - EkoDiesel Plus-50B (Ekologiczny Letni). 
W czasie pracy silnika wg zewnętrznej charakterystyki prędkościowej w przedziale pręd-

kości obrotowych silnika n = 1000-2200 obr/min, dla każdej pomiarowej prędkości obrotowej 
silnika, (co 200 obr/min) rejestrowano 100 kolejnych cykli ciśnień paliwa w przewodzie 
wtryskowym oraz wznios iglicy wtryskiwacza, jak również ciśnienie w komorze spalania. 
Wykresy indykatorowe zdejmowano za pomocą czujnika piezokwarcowego, cechowanego 
statycznie i dynamicznie w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych.  

W wyniku badań silnika otrzymano: 
− uśrednione ze stu cykli wzniosy iglic wtryskiwacza, 
− uśrednione ze stu cykli przebiegi ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym, 
− uśrednione ze stu cykli przebiegi ciśnienia w cylindrze. 
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Na podstawie zmierzonych wielkości wyznaczono: 
− ciśnienie w komorze spalania, 
− ciśnienie w przewodzie wtryskowym, 
− wznios iglicy wtryskiwacza. 

Zasięg strugi paliwa i krytyczne średnie średnice kropel zależą od: różnicy ciśnienia 
ΔP w końcówce rozpylacza Pw.max i ciśnienia w cylindrze Pc.max, gęstości czynnika roboczego 
w cylindrze ρg i gęstości paliwa ρp oraz od średnicy otworka rozpylacza do [6].  

ΔP = Pw.max – Pc.max [MPa] (1)
gdzie: 
Pw.max – uśrednione ciśnienie wtrysku paliwa, 
Pc.max – uśrednione ciśnienie w cylindrze, 
 Obliczenia średniej, krytycznej średnicy kropli dkr , dla badanych paliw prowadzono 
według wzoru [4]: 
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gdzie: 
σ - napięcie powierzchniowe [N/m], 
ρg – gęstość ośrodka gazowego [kg/m3], 
Wekr - krytyczna wartość liczby Webera [m/s], 
up – prędkość wypływu strumienia paliwa z wtryskiwacza [m/s]. 

Zasięg strumienia paliwa zależy przede wszystkim od gęstości ośrodka (przeciwciśnie-
nia), do którego paliwo to jest wtryskiwane, średnicy otworka rozpylacza i ciśnienia wtrysku. 
Lepkość paliwa czynnika roboczego w cylindrze oraz gęstość paliwa mają znaczenie drugo-
rzędne.  

Czas liczony od chwili wypływu paliwa do chwili rozpadu jego strugi tr, ms, można obli-
czyć z zależności [6]: 
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gdzie: 
ρp – gęstość paliwa, kg/m3, 
Wg Hiroyasu zasięgi strugi można wyrazić zależnościami [4]: 
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Po wstępnym przygotowaniu wykresu indykatorowego, do dalszej analizy należy wyzna-
czyć: 
− wartość dawki paliwa spalonego w czasie jednego cyklu pracy silnika, np. wg zależności [1]: 
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gdzie:  
Gh – godzinowe zużycie paliwa,  
n – prędkość obrotowa wału korbowego,  
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c – ilość cylindrów,  
ηv – stopień napełnienia cylindra, 
λ – współczynnik nadmiaru powietrza,  
R - uniwersalna stała gazowa,  
Vs – objętość skokowa cylindra,  
pd i Td – odpowiednie ciśnienie i temperatura w układzie dolotowym silnika,  
Mo – teoretyczna ilość moli powietrza potrzebnego do całkowitego i zupełnego spalenia 1 kg 
paliwa; 
 
− ilość czynnika roboczego realizującego cykl pracy [1]: 
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− ilość składników spalin powstałych ze spalenia 1 kg paliwa oblicza się wg wzorów zna-
nych w teorii silników spalinowych, zaś teoretyczny μo i rzeczywisty μ współczynnik 
zmian molowych jest [1]: 
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gdzie:  
γ – współczynnik resztek spalin; 
 
− chwilowe wartości współczynnika zmian molowych w czasie procesu spalania obliczano z 

zależności [1]: 
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gdzie:  
x jest względną ilością wydzielonego ciepła podczas procesu spalania; 
 
− chwilowa ilość czynnika roboczego w czasie procesu spalania [1] jest:  

Mx = gobieg·λ·Mo·μx (9)

− chwilową wartość wykładnika adiabaty czynnika roboczego podczas procesu spalania pa-
liw węglowodorowych obliczano ze wzoru [1]: 
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zaś ciepło właściwe przy stałej objętości ze wzoru [1]: 
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1k

R
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Powyższe zależności wykorzystywane w obliczeniach świadczą o tym, że opracowana 
metodyka analizy wykresu indykatorowego uwzględnia wpływ zmienności w czasie procesu 
spalania takich wielkości jak: temperatura i postęp reakcji spalania oraz zmieniające się liczby 
moli czynnika roboczego. 
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Wyznaczenie względnej ilości wydzielonego ciepła w czasie procesu spalania przepro-
wadzano w oparciu o równanie I zasady termodynamiki i równanie stanu w postaci [1]: 
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Dzieląc tę zależność przez całkowitą ilość wydzielonego ciepła ze spalenia dawki paliwa 
o wartości opalowej Wu otrzymamy: 

dx = dxi + dxsc + dxdys (13)

lub w postaci całkowej: 

x = xi + xsc + xdys (14)

Całkowitą ilość ciepła wydzielonego ze spalania dawki paliwa obliczano ze wzoru: 

dQx = ξ·gobieg·Wudx; Qx = ξ·gobieg·Wu (15)

gdzie:  
ξ – współczynnik wydzielania ciepła podczas procesu spalania. 
Ciepło przekazane do ścianek komory spalania wyznaczano ze wzoru: 

dQsc = αg·F·dt (16)

Wielkość αg obliczano według znanych, wybranych przez prowadzącego obliczenia za-
leżności empirycznych podawanych w literaturze specjalistycznej [1]. Wielkość F jest po-
wierzchnią wymieniającą ciepło, zaś wartość dt można zastąpić wielkością skończoną:  
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w której α jest kątem obrotu wału korbowego liczonego w oOWK. 
W prezentowanej w artykule metodyce założono, że zjawisko dysocjacji podczas procesu 

spalania jest nieznaczne i można przyjąć, że Qdys = 0. Wielkość dU+pdV po przekształceniach 
termodynamicznych i zastąpieniu różniczek różnicami skończonymi przyjmuje postać [1]: 
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stosując zależność Woschniego na obliczanie αg oraz dokonując przekształceń z wykorzysta-
niem powyższych zależności otrzymano: 
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gdzie:  
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Tsr – temperatura gazów w cylindrze,  
Tsc – temperatura ścianek cylindra, 
F – powierzchnia wymieniającą ciepło,  
s – skok tłoka.  
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Wielkość prędkości względnej ilości wydzielającego się ciepła wyznaczamy ze wzoru [1]: 
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3. STANOWISKO BADAWCZE ORAZ PARAMETRY 
FIZYKOCHEMICZNE PALIW 
Prace badawcze wykonano na silniku badawczym Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpo-

średnim, wyposażonym w system do pomiarów ciśnień szybkozmiennych oraz czujnik do 
pomiarów przemieszczeń wzniosu iglicy wtryskiwacza, przy wykorzystaniu aparatury pomia-
rowej firmy Schenck i firmy AVL. 

W tabeli 1, przedstawiono wybrane właściwości fizykochemiczne badanych paliw. 
Schemat blokowy stanowiska badawczego przedstawiono na rys. 1.  

Tab. 1. Wybrane własności fizykochemiczne stosowanych paliw [10] 
Właściwości Ekodiesel Plus-50B OR- 100% OLN-100% 

Gęstość [kg/m3] 848 914 921 
Lepkość kinematyczna ~40°C [mm2/s] 3,0 32,56 29,98 
Wartość energetyczna [MJ/kg] 43 37,5 38,9 
Napięcie pow. 10 –2 [N/m] 3,47 3,38 3,28 
 

 
Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego: 1 – silnik PERKINS 1104-C44; 2 – wlot powietrza;  

3 – wylot spalin; 4 – hamulec SCHENCK W450; 5 – wtryskiwacze paliwa Delphi;  
6 – rejestrator kąta obrotu wału korbowego; 7 – rozdzielaczowa pompa paliwa z regulatorem 
mechanicznym BOSCH R927; 8 – kompleksowy system indykowania AVL IndiSmart;  
9 – wzmacniacz sygnałów czujników piezokwarcowych; 10 – analizator spalin AVL CEB II; 
11 – droga grzana; 12 – zestaw gazów wzorcowych; 13 – komputer pomiarowy wraz z kartą 
pomiarową, 14 – czujnik ciśnienia w przewodzie wtryskowym, 15 – piezoelektryczny czujnik 
ciśnienia AVL GH 13P [3] 

4. GRAFICZNE PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ 
Porównanie graficzne wyników badań procesu rozpylania paliwa i wydzielania się cie-

pła dotyczy przykładowo wybranego z charakterystyki prędkościowej zewnętrznej punktu 
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pomiarowego wskaźnika efektywnego pracy silnika, tj: punktu maksymalnego momentu ob-
rotowego przy n = 1400 [obr/min]. 

4.1. Wyniki badań procesu rozpylania paliwa 
Na rys. 2 przedstawiono porównanie średnich średnic kropel dkr, [μm] tworzących się 

przy wypływie paliwa z otworu rozpylacza o stałym przekroju przelotowym wyznaczonych 
wg. Sautera w przedziale prędkości obrotowych wału korbowego silnika n = 1400 obr/min dla 
3-paliw i przy kącie wyprzedzenia wtrysku paliwa αww = 17oOWK zaś na rys. 3 porównanie 
chwilowej penetracji strugi paliwa S1, mm dla t≤trozpadu przy ustawieniu kąta wyprzedzenia 
wtrysku αww – 17o OWK dla wszystkich badanych paliw w przedziale prędkości n = 1000- 
2000 obr/min. Na rys. 4 przedstawiono porównanie czasów rozpadu trozpadu [ms] strug bada-
nych paliw przy n = 1400 obr/min. 
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Rys. 2. Porównanie średnich krytycznych średnic kropel badanych paliw dkr, μm dla maksymalnego 

momentu obrotowego silnika przy n = 1400 obr/min  
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Rys. 3. Porównanie chwilowej penetracji strugi paliwa S1, mm dla t≤trozpadu badanych paliw 

przy maksymalnym momencie obrotowym silnika pracującego z prędkością obrotową wału 
korbowego n = 1400 obr/min  
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Rys. 4. Porównanie czasów rozpadu trozpadu [ms] strug badanych paliw przy n = 1400 obr/min  

4.2. Wyniki badań procesu wydzielania ciepła 
Na rys.5. pokazano przebiegi uśrednionych otwartych wykresów indykatorowych wyzna-

czone przy sporządzaniu prędkościowej charakterystyki zewnętrznej przy n = 1400 obr/min. Na 
rys. 6 przedstawiono uśrednione ze stu cykli wykresy prędkości x&  wydzielającego się ciepła 
podczas procesu spalania w funkcji kąta obrotu wału korbowego w silniku PERKINS 1104-C44 dla 
prędkości maksymalnego momentu obrotowego n = 1400 obr/min i przy zasilaniu silnika pa-
liwem EKODIESEL Plus 50 oraz OR i OLN, zaś rys. 7 zilustrowano przebieg względnej ilo-
ści x wydzielającego się ciepła podczas procesu spalania, indykatorowy współczynnik wy-
dzielania ciepła xi oraz względną ilość ciepła przekazywanego do ścianek komory spalania xsc. 

 
Rys. 5. Uśrednione otwarte wykres indykatorowy – charakterystyka zewnętrzna przy n = 1400 obr/min 

 
Rys. 6. Prędkość x&  względnej ilości wydzielającego się ciepła podczas procesu spalania w funkcji 

kąta obrotu wału korbowego w silniku PERKINS 1104-C44 przy n = 1400 obr/min 
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Rys. 7. Względna ilość x wydzielającego się ciepła podczas procesu spalania, indykatorowy współ-

czynnik wydzielania ciepła xi oraz względna ilość ciepła przekazywanego do ścianek komory 
spalania xsc przy n=1400 obr/min) 

WNIOSKI 
Wnioski dotyczące średnic krytycznych kropel paliwa oraz chwilowego zasięgu rozpadu 

strugi paliwa na krople: 
− porównanie średnich średnic kropel dkr, μm powstałych z rozpadu strugi paliwa w komorze 

spalania wykazało, że mniejsze średnice występują dla ON w stosunku do paliw roślinnych 
OR i OLN. Bezwzględne różnice procentowe pomiędzy stosowanymi paliwami wynoszą 
od 3,7% do 18,1%; 

− zasięg strugi paliwa S1, mm dla t≤trozpadu dla wszystkich badanych paliw jest większa dla 
paliwa ON w porównaniu z paliwami roślinnymi OR i ONL od 4,1 do 5,5%, przy prędko-
ści obrotowej wału korbowego silnika 1400 obr/min; 

− porównanie czasów rozpadu strugi kropel paliwa trozpadu [ms] w komorze spalania wykaza-
ło, że mniejsze czasy występują dla paliw roślinnych OR i OLN i są porównywalne. Więk-
sze czasy rozpadu występują przy zasilaniu paliwem ON. Bezwzględne różnice procentowe 
pomiędzy stosowanymi paliwami wynoszą około 13%. 
Wnioski dotyczące wyznaczenia i porównania ilości oraz prędkości względnej ilości wy-

dzielającego się ciepła, jak również względnej ilości ciepła przekazywanego do ścianek ko-
mory spalania: 
− największe maksymalne ciśnienia Pc.max. podczas procesu spalania zapewnia olej lnianko-

wy OLN w badanym zakresie prędkości obrotowej oraz najmniejsze kąty opóźnienia sa-
mozapłonu. Miało to wpływ na maksymalne ciśnienia podczas procesu spalania. Mniejsze 
maksymalne ciśnienia spalania wykazał olej rzepakowy OR zaś najmniejsze ciśnienie wy-
stąpiło przy zasilaniu olejem napędowym ON; 

− największą wartość prędkości wydzielającego się ciepła uzyskuje się przy zasilaniu silnika 
paliwem OLN w porównaniu z pozostałymi paliwami w badanym zakresie prędkości obro-
towej (1400 obr/min); 

− ilość ciepła przekazywanego do ścianek komory spalania jest większa dla paliwa OLN 
w porównaniu z OR i EKODIESEL Plus 50B,  

− w przypadku oceny indykowanej wielkości względnej ilości wydzielającego się ciepła, jest 
ona większa dla paliwa EKODIESEL Plus 50 w porównaniu z OLN i OR; 

− przedstawiona metodyka badań umożliwia analizę rzeczywistych wykresów indykatoro-
wych z uwzględnieniem wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem roboczym, a ściankami 
komory spalania; 

− zmiany składu czynnika roboczego podczas procesu spalania jak również zależność ciepeł 
właściwych czynnika roboczego zależy od temperatury i jego składu. 
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Celowym jest prowadzenie dalszych badań: wyznaczenia i porównania ilości oraz pręd-
kości względnej ilości wydzielającego się ciepła, jak również względnej ilości ciepła przeka-
zywanego do ścianek komory spalania oraz procesów wtrysku paliwa silnika zasilanego za-
równo paliwami pochodzenia węglowodorowego jak i roślinnego posiadającymi różne wła-
ściwości fizykochemiczne. 

THE INFLUENCE OF NATURAL AND PLANT 
PROPERTIES OF FUELS ON THE PROCESS  

OF SPRAYING FUEL AND CHARACTERISTICS 
OF GIVING THE WARMTH OFF  

IN THE AGRICULTURAL ENGINE  
ABOUT THE SELF-IGNITION 

Abstract 
The article presents the results of the fuel injection engine running agricultural PERKINS by ex-

ternal characteristics of velocity and fuel-powered fuel-natural and plant-mi. Analysis of experimental 
results obtained allowed the detection of existing differences in the injection process and its combus-
tion in the engine powered by different fuels. 

Using fuels about different physicochemical properties to engines about the self-ignition requires 
the great accuracies of the measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing 
differences in injection processes and the burn of engines fed with these fuels. Meeting more and more 
rigorous norms in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the contemporary user of 
internal-combustion engines about the self-ignition to have fast and precise methods of estimation of 
his technical condition, particularly a technical condition of injection apparatus and a quality of the 
combustion process. 

Analysis of the obtained diagrams of fuel pressure in the injection pipe and injection needle lift 
allows determining fuel outlaw rate from the atomizer and fuel stream disintegration info drops. Ex-
perimentally obtained indicator diagrams of cylinder pressure were also applied. 
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