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WIZUALIZACJA WTRYSKU BENZYNY 
ZAWIERAJĄCEJ DODATEK BIOPALIWA 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono badania wizualizacyjne wtrysku benzyny oraz biopaliwa E85 zawiera-

jącego 70% etanolu i 30% benzyny do przeźroczystego przewodu dolotowego silnika spalinowego. Do 
badań użyto silnika C20LE Holden zasilanego układem sekwencyjnego wtrysku paliwa do kolektora 
dolotowego oraz kamerę do rejestracji procesów szybkozmiennych. Omówiono metodykę wyznaczania 
procentowego pokrycia paliwa w przewodzie dolotowym oraz analizę otrzymanych wyników. Zamiesz-
czono wybrane wyniki z badań dla jednego punktu pracy silnika (prędkość obrotowa 1500 obr/min, 
obciążenie 65 kPa) przy zasilaniu benzyną oraz bioetanolem E85. 

WSTĘP 
W ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania zastępczymi i alterna-

tywnymi paliwami do pojazdów samochodowych. Wzrost cen ropy naftowej na rynkach 
światowych skłania do poszukiwania nowych paliw, które częściowo lub całkowicie zastąpi-
łyby paliwa pochodzące z przeróbki ropy naftowej. Na stacjach benzynowych w ostatnim 
czasie pojawiło się nowe paliwo występujące pod nazwą Bio85. Paliwo to zawiera od 70-85% 
etanolu i stanowi alternatywę dla paliw ropopochodnych. Zastosowanie paliw alkoholowych 
do zasilania pojazdów samochodowych może przyczynić się m.in. do zmniejszenia wykorzy-
stania zasobów naturalnych (nowe źródło energii) oraz zmniejszenia zagrożenia środowiska 
(mniejsza emisja substancji szkodliwych). Zastosowanie etanolu do zasilania pojazdów wy-
maga jednak przystosowania układu wtryskowego oraz układu sterowania. Na polskim rynku 
są już także dostępne pojazdy FFV (Flexi Fuel Vehicles) przystosowane przez producentów 
do zasilania tego typu paliwem. 

Po wtrysku paliwa w układzie dolotowym silnika powstaje szkodliwe zjawisko osadzania 
się na ściankach części wtryśniętego paliwa. Paliwo tworzy tam tzw. film paliwowy stopnio-
wo parujący i ściekający do cylindra ze znacznym opóźnieniem. W przypadku zastosowania 
paliwa o innych właściwościach niż benzyna mamy do czynienia ze zmianą wielkości i szyb-
kości parowania filmu paliwowego. Zjawisko to musi być kompensowane w odpowiedni spo-
sób (wyznaczonymi współczynnikami) w algorytmie sterującym. W celu identyfikacji proce-
su tworzenia strugi paliwa oraz powstawania filmu paliwowego na ściankach układu doloto-
wego silnika dla benzyny oraz E85 przeprowadzono badania wizualizacyjne, podczas których 
wykorzystano kamerę do rejestracji procesów szybkozmiennych. 

Metody optyczne w badaniach silników spalinowych stosowane są już od kilkunastu lat 
i wciąż obserwowany jest ich rozwój [1], [2]. Istnieje kilka metod optycznych wykorzystywa-
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nych w badaniach silnikowych, które najogólniej można podzielić na dwie grupy: metody 
fotograficzne i laserowe. W metodzie fotograficznej do rejestracji obrazu wykorzystywane są 
kamery do wykonywania szybkich zdjęć lub technika wideo. Metoda ta charakteryzuje się 
różnym stopniem skomplikowania w zależności od miejsca rejestracji obrazu. W przypadku 
zastosowania kamery do rejestracji szybkich zdjęć (kilkadziesiąt tysięcy klatek na sekundę) 
należy liczyć się z utrudnieniem, jakim jest krótki czas rejestracji, który zależy od ilości kla-
tek na sekundę, długości filmu oraz pojemności kart pamięci. Jakość uzyskanego materiału 
oraz ilość zawartych na nim detali zależy przede wszystkim od czułości przetwornika pomia-
rowego CCD. Zastosowanie takich kamer w zależności od szybkości daje możliwość reje-
strowania różnych zjawisk, takich jak formowanie się strugi paliwa, rejestracja odparowanej 
i nieodparowanej strugi paliwa czy efekt rozpadania kropel. Rejestracja wtrysku paliwa moż-
liwa jest dzięki zastosowaniu ultra szybkiej fotografii, gdzie ilość rejestrowanych klatek na 
sekundę dochodzi do 1,25 mln. 

W artykule przedstawiono wyniki analizy badań stanowiskowych zjawiska powstawiania 
filmu paliwowego w układzie dolotowym silnika spalinowego zasilanym alkoholem etylo-
wym oraz benzyną. 

1. SYSTEM OBSERWACJI I REJESTRACJI FILMU PALIWOWEGO 
System przeznaczony do obserwacji i rejestracji wtrysku benzyny i biopaliwa E85 za-

montowano na silniku spalinowym Holden C20LE. W tym celu zdemontowano poszczególne 
elementy układu dolotowego łącznie z przepustnicą. W miejscu montażu przepustnicy za-
montowano adapter łączący kolektor dolotowy z przeźroczystym przewodem wykonanym z 
tworzywa polimerowego o średnicy wewnętrznej 36mm odpowiadającej przewodowi doloto-
wemu badanego silnika. W zamontowanym przewodzie dolotowym umieszczono wtryski-
wacz paliwa oraz przepustnicę do regulacji przepływu powietrza w silniku. Zbudowano układ 
paliwowy składający się z pompy paliwa, zbiornika na paliwo, regulatora ciśnienia oraz 
przewodów paliwowych. Silnik napędzany był za pomocą hamulca elektrycznego. Sterowa-
nie czasem wtrysku paliwa oraz pracą pompy paliwowej realizowane było za pośrednictwem 
sterownika laboratoryjnego oraz współpracującego z nim programu komputerowego (rys. 1). 
Widok przewodu dolotowego zastosowanego podczas badań przedstawiono na rys. 2. Do re-
jestracji wtrysku paliwa do przewodu dolotowego wykorzystano kamerę do rejestracji proce-
sów szybkozmiennych Phantom v9.1 (rys. 1). 

 
Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 2. Widok przewodu dolotowego na stanowisku badawczym oraz kamery do rejestracji procesów 

szybkozmiennych Phantom v9.1 
Źródło: Opracowanie własne 

2. SYSTEM DO PRZETWARZANIA ZAREJESTROWANYCH 
FILMÓW 
W celu wyeksponowania paliwa na materiale wideo wykorzystano oprogramowanie Ad-

obe After Effects. Dla każdej klatki, zdjęcia z wyeksponowanym paliwem została wygenero-
wana maska monochromatyczna (rys. 3), która przedstawia na czarnym tle różnicę pomiędzy 
wzorcowym zdjęciem bez paliwa, a tym aktualnie rozważanym. 

  
Rys. 3. Zdjęcie z wyeksponowanym paliwem (z lewej) oraz maska monochromatyczna zdjęcia 

(z prawej) 
Źródło: Opracowanie własne. 

Im większa różnica na zdjęciach (wzorcowym i aktualnie rozważanym) tym jaśniejszy 
jest kolor biały na masce. Na zdjęciach monochromatycznych kolor biały występuje także 
w odcieniach szarości. Do określenia procentowej zawartości paliwa na zdjęciu monochroma-
tycznym należy także wziąć pod uwagę piksele w odcieniach szarości, przy czym piksele ja-
śniejsze powinny być ważniejsze przy liczeniu od pikseli ciemniejszych. W tym celu należy 
zastosować funkcję wagową przy liczeniu pikseli.  

W wyniku przeprowadzonej analizy napotkano pewne utrudnienia. Przewód dolotowy na 
filmie w pewnych momentach unosi się i wraca do poprzedniego stanu kilkukrotnie. Zdarze-
nie to w pewnym stopniu generuje szumy na zdjęciu i powoduje, iż nie jest możliwe dokładne 
wyliczenie procentowej ilości paliwa na niektórych zdjęciach. Dla niektórych materiałów 
wideo generowane maski nie osiągają koloru białego, a jedynie odcień szarości np. kolor 
(150, 150, 150) w wyniku czego dla dokładniejszego wyznaczenia procentowego pokrycia 
paliwa na zdjęciu do dalszej analizy wybrano maksymalne wartości odcienia szarości koloru. 
Wykorzystano następujące funkcje wagowe: 
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Funkcja pierwiastkowa =  
 

(1)

Funkcja liniowa =  
 

(2)

Funkcja kwadratowa = 2
 (3)

gdzie:  
WMax jest maksymalnym numerem odcienia szarości koloru (WMax, WMax, WMax), jaki 

wystąpił we wszystkich maskach danego materiału wideo.  
Pierwsza funkcja, waga pierwiastkowa, będzie zawierać największe wartości, ponieważ 

jej wypukłość do góry sprawia, że przykłada większą wagę dla ciemniejszych odcieni szaro-
ści, dlatego też funkcja ta jest słabo odporna na szumy na zdjęciu. Co w rezultacie może w 
przypadku niektórych zdjęć zaszumionych przyjmować za wysoki współczynnik procentowy. 

Wagowa funkcja kwadratowa, ponieważ jest funkcją wypukłą w dół w bardzo niewielkim 
stopniu bierze pod uwagę piksele o ciemnym odcieniu. W tym przypadku szumy na zdjęciu są 
eliminowane w dużym stopniu przy zliczaniu pikseli, ale także ciemniejsze odcienie paliwa 
w mniejszym stopniu są brane pod uwagę. 

Liniowa funkcja wagowa jest funkcją pośrednią pomiędzy pierwszą i trzecią funkcją wa-
gową. Jest też odporna na zaszumione zdjęcia. 

W celu obliczenia procentowego pokrycia paliwa na zdjęciu w pierwszej kolejności przy 
pomocy funkcji „ReadImage” programu Adobe After Effects wczytujemy maskę monochro-
matyczną, następnie konwertujemy ją do formatu monochromatycznego zdjęcia używając 
funkcji „RGB2Gray”. Tak przygotowane zdjęcie trafia jako parametr do funkcji tworzącej 
histogram w wyniku czego powstaje wektor 256-elementowy, którego wartości informują o 
liczbie pikseli o odpowiednich odcieniach szarości na danej masce, np. wartość wektor [1] 
jest liczbą pikseli w kolorze (0, 0, 0), wektor[k] liczbą pikseli w kolorze (k-1, k-1, k-1), wek-
tor [256] liczbą pikseli w kolorze (255, 255, 255). Współczynnik procentowy ilości paliwa na 
zdjęciu jest obliczany przy pomocy ilorazu sum: = ∑ [ + 1]255=0∑ [ + 1]255=0  

 
(4)

gdzie: fw jest funkcją wagową. 
 
Do dalszych analiz wybrano liniową funkcję wagową. W dalszej części pracy udział gra-

ficzny paliwa w zarejestrowanym obrazie fragmentu układu dolotowego oznaczono jako W. 

3. WYNIKI BADAŃ WIZUALIZACYJNYCH 
Pomiary wykonano dla czterech różnych punktów pomiarowych. Prędkość obrotowa sil-

nika wynosiła n = 1500-3900 obr/min, natomiast ciśnienie w układzie dolotowym pd = 45 kPa 
i pd = 85 kPa. Ciśnienie wtrysku paliwa wynosiło 0,3 MPa, natomiast temperatura powietrza 
w kolektorze dolotowym wynosiła 20±3°C. Badania wykonano dla niezmiennych warunków 
otoczenia. Wyznaczono czasy otwarcia wtryskiwacza paliwa dla badanych punktów pomia-
rowych, tak aby współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1. Podczas eksperymentu w każdym z 
punktów pomiarowych wykonano od 7 do 10 kolejnych wtrysków paliwa do suchego prze-
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wodu dolotowego. Utrzymywano na stałym poziomie ciśnienie w układzie dolotowym pd 
oraz czas wtrysku paliwa twtr i jednocześnie rejestrowano wtrysk paliwa oraz powstawanie 
filmu paliwowego w przewodzie dolotowym. Badania przeprowadzono dla benzyny silniko-
wej Pb95 oraz bioetanolu E85. 

W wyniku przeprowadzonych badań wizualizacyjnych uzyskano graficzny przebieg 
wtrysku benzyny Pb95 i biopaliwa E85 do przewodu dolotowego. Przedstawiono wybrane 
wyniki dla jednego punktu badawczego. Na rys. 4-5 przedstawiono wizualizację boczną i 
dolną wtrysku benzyny Pb95 i biopaliwa E85 dla prędkości obrotowej n = 1500 obr/min 
i ciśnienia w przewodzie dolotowym pd = 65 kPa. Na rysunku 5 zaznaczono początek wtry-
sku, strugę paliwa, uderzenie kropel paliwa o ściankę przewodu dolotowego oraz tworzenie 
się filmu paliwowego, natomiast na rys. 6 i 7 przebiegi czasowe graficznego udziału paliwa. 

Rys. 4. Wizualizacja boczna wtrysku benzyny Pb95 (z lewej) i biopaliwa E85 (z prawej)  
dla n = 1500 obr/min i pd = 65 kPa 
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Rys. 5. Wizualizacja dolna wtrysku benzyny Pb95 (z lewej) i biopaliwa E85 (z prawej)  
dla n = 1500 obr/min i pd = 65 kPa 

 
Rys. 6. Przebieg czasowy graficznego udziału paliwa W dla obu badanych paliw  

dla n = 1500 obr/min, pd = 65 kPa (wizualizacja boczna) 
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Rys. 7. Przebieg czasowy graficznego udziału paliwa W dla obu badanych paliw  

dla n = 1500 obr/min, pd = 65 kPa (wizualizacja dolna) 
Analiza przebiegów czasowych graficznego udziału paliwa W dla obydwu badanych pa-

liw w przypadku wizualizacji bocznej pozwala stwierdzić, że jest on bardziej wrażliwy na 
obecność alkoholu w paliwie. Wynika to z przyjętej metody badawczej, dla której obliczano 
obecność paliwa w postaci powierzchniowej, bez możliwości pomiaru głębokości kolejnych 
warstw filmu paliwowego. W przypadku wizualizacji bocznej wtrysku E85 zauważyć można, 
że wielkość filmu paliwa dla wtrysku benzyny jest mniejsza aniżeli wielkość filmu przy wtry-
sku paliwa alkoholowego. Jednocześnie struga dla E85 jest bardziej rozproszona niż w przy-
padku wtrysku benzyny. Udział czasowy graficznego udziału paliwa W jest mniejszy dla 
benzyny zaś większy dla etanolu. Amplituda zmian graficznego udziału paliwa W jest więk-
sza dla etanolu w stosunku do benzyny, co świadczy o wpływie paliwa na stopień zmian za-
równo strugi jaki i wielkości filmu paliwowego.  

PODSUMOWANIE 
Przeprowadzone badania wizualizacyjne wtrysku benzyny oraz E85 do przewodu dolo-

towego silnika pozwalają na dokładniejsze poznanie zjawisk zachodzących podczas wtrysku 
takich jak: formowanie się strugi paliwa, udział odparowanej i nieodparowanej strugi paliwa 
czy efekt rozpadania kropel. Badania wykazały istnienie znacznych różnic w zachowaniu 
strugi oraz powstawaniu filmu paliwowego w zależności od wtryskiwanego paliwa. Zmiana 
charakterystyki formowania strugi oraz powstawania filmu paliwowego na ściankach prze-
wodu dolotowego powoduje konieczność uwzględnienia tych zjawisk w algorytmie sterownia 
w przypadku konwersji systemu zasilania silnika benzyną na zasilanie mieszanką zawierającą 
dodatek biopaliwa (E85). 

THE INJECTION VISUALIZATION 
OF PETROL CONTAINING BIOFUELS ADDED 

Abstract 
The article presents a study of injection visualization of gasoline and biofuel E85 contains 70% 

ethanol and 30% gasoline to transparent intake pipe of internal combustion engine. Holden C20LE 
engine powered by sequential fuel injection system to the intake manifold and a camera to record fast-
changing processes were used to test. Methodology of determining the percentage coverage of the fuel 
in intake pipe and an analysis of the obtained results were discussed. Selected results from studies for 
one engine operating point (speed 1500 rpm / min, load 65 kPa) on petrol and bioethanol E85 were 
presented. 
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