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Streszczenie  
W artykule przedstawiono analizę wpływu kąta wyprzedzenia wtrysku 
na emisję toksycznych składników spalin silnika z zapłonem 
samoczynnym. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na 
silniku Star 359 zasilanym biodiesel (B20), przy różnych wartościach 
kąta wyprzedzenia wtrysku. W wyniku badań doświadczalnych zostały 
sporządzone charakterystyki przedstawiające emisję toksycznych 
składników spalin przez silnik z zapłonem samoczynnym.   

 
Wstęp  

Istotne znaczenie dla wskaźników pracy jednostki 
napędowej i niskiego poziomu emisji toksycznych składników 
spalin odgrywa kąt wyprzedzenia wtrysku paliwa, który wpływa 
na okres opóźnienia samozapłonu. 

Kąt wyprzedzenia wtrysku, odnosi się do położenia (kąta 
obrotu, wychylenia) wału korbowego w silniku spalinowym 
pomiędzy momentem, gdy rozpoczyna się wtrysk paliwa,  
a położeniem, gdy tłok osiągnie Górny Martwy Punkt (GMP). 
Wtrysk paliwa zawsze musi rozpoczynać się tuż przed 
osiągnięciem przez tłok GMP, by mieszanka paliwowo-
powietrzna miała wystarczająco dużo czasu, by w pełni się 
zapalić. Kąt ten powinien być tak ustawiony, aby w określonych 
warunkach pracy silnika, zapewnił rozwijanie maksymalnej 
mocy przy najmniejszym zużyciu paliwa [1,2,3]. 

Zmiana wartości kąta wyprzedzenia wtrysku w odniesieniu 
do wartości zalecanych przez producenta danego silnika 
wpływa na charakter pracy silnika. W przypadku jego 
zwiększania, wtrysk paliwa następuję zbyt wcześnie,  
co prowadzi do nagromadzenia się znacznie większej dawki 
paliwa w okresie opóźnienia zapłonu, co wywołuję zbyt 
gwałtowne narastanie ciśnienia w drugim okresie  czyli tzw. 
twardą prace silnika. Natomiast w przypadku obniżania wartości 
kąta wyprzedzenia wtrysku, skróceniu ulega okres opóźnienia 
samozapłonu co jest zjawiskiem pożądanym, jednak zbyt 
wielkie jego opóźnianie, przełożyć się może na spadek 
wskaźników pracy silnika gdyż, wywiązywanie się ciepła oraz 
narastanie ciśnienia w komorze roboczej będzie zbyt wolne  
w odniesieniu do ustawień zalecanych przez producenta. 
Zmiany te wpływają na wielkość emitowanych toksycznych 
składników spalin, wzrost tlenków węgla (CO) oraz 
węglowodorów (CH) w obu przypadkach, spadek emisji tlenków 
azotu (NOx) w przypadku opóźniania samozapłonu, natomiast 

poziom zadymienia spalin utrzymuje się na podobnym poziomie, 
wyraźna zmiana widoczna jest dopiero przy większych 
zmianach kąta wyprzedzenia wtrysku w stosunku do wartości 
zalecanych przez producenta [1,2,3]. 

. 
1. Metodyka badań eksperymentalnych 

Badania eksperymentalne zostały wykonane na hamowni 
silnikowej na silniku Star 359 zasilanym biodiesel (B20). 
Podczas badań eksperymentalnych silnik pracował przy stałej 
wartości ciśnienia wtrysku paliwa 22 MPa, lecz przy różnych 
wartościach kąta wyprzedzenia wtrysku 14o; 16o; 18,5o obrotach 
wału korbowego (OWK) przed GMP. Wartość kąta 
wyprzedzenia wtrysku zalecana przez producenta wynosi 18,5o. 

W trakcie trwania badań zostały odczytane parametry pracy 
silnika oraz wartości emisji toksycznych składników spalin  
za pomocą analizatora spalin IMR 1500.  

W wyniku przeprowadzonych badań doświadczalnych 
zostały sporządzone charakterystyki emisji toksycznych 
składników spalin. 

 
2. Wyniki badań eksperymentalnych 

Przeprowadzone badania pozwoliły wyznaczyć różnice 
występujące podczas emisji toksycznych składników spalin przy 
różnych ustawieniach kąta wyprzedzenia wtrysku..  

Rys.1. przedstawia emisje toksycznych składników spalin 
silnika w całej rozpiętości prędkości obrotowej wału korbowego. 
Na rys.1. zostały zaprezentowane następujące składniki spalin: 
tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), dwutlenek węgla (CO2) 
oraz współczynnik zadymienia/absorpcji „k”.  

Linie ciągłe odnoszą się do emisji spalin przy wartości kąta 
wyprzedzeniu wtrysku 18,5o, przerywane do 16o i kropkowane 
do 14o.  

Największe różnice występują dla krzywych opisujących 
CO. Najwyższe wartości zostały zaobserwowane dla CO(16)  
w prawie pełnej rozpiętości prędkości obrotowej silnika. 
Najniższe natomiast dla CO(14), gdzie spadki w początkowym 
zakresie prędkości obrotowej do 900 obr/min dochodzą do 
40%wstosunku do CO(18,5), a w późniejszym między 20-25%.  

Emisja CO2 najwyższa występuję dla krzywej CO2(16). 
Porównywalne wartości mają krzywe CO2(18,5) oraz CO2(14),  
z wyłączeniem początkowego zakresu prędkości obrotowej 
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silnika do 1200 obr/min, gdzie korzystniej wychodzi krzywa 
CO2(14). 

W przypadku emisji NOx najwyższe wartości odnotowane są 
dla najwyższej wartości kąta wyprzedzenia wtrysku, jednak wraz 
z obniżaniem tego parametru emisja NOx stopniowo malała  
i najniższe wartości zostały odnotowane dla NOx(14) do 25%  
w początkowym zakresie prędkości obrotowej do 900 obr/min, 
następnie wartość emisji nieco wzrosła i utrzymywała się na 
poziomie 15% poniżej emisji NOx(18,5). 
 

 
Rys. 1. Charakterystyka emisji toksycznych składników spalin 
silnika ZS Star 359 zasilanym biodiesel przy stałej wartości 
parametru ciśnienia wtrysku 22 MPa i trzech różnych 
wartościach kąta wyprzedzenia wtrysku 14o, 16o i 18,5o  
w funkcji prędkości obrotowej wału korbowego. 
 

Najwyższy poziom zadymienia spalin występuję dla k(18,5) 
oraz k(16). Przebieg tych krzywych jest bardzo zbliżony, 
występują niewielkie różnice wartości, jednak analizując cały 
zakres prędkości obrotowej wału korbowego można przyjąć,  
że nie mają one większego znaczenia. Najniższy poziom 
zadymienia spalin występuję przy kącie wyprzedzenia wtrysku 14o. 

 
Wnioski 

Powyższa analiza wykazała, że obniżenie wartości kąta 

wyprzedzenia wtrysku z 18,5o do 14o dla silnika ZS 
spowodowała spadek emisji wszystkich toksycznych składników 
spalin.  

Obniżenie wartości kąta wyprzedzenia wtrysku powoduję 
późniejszy wtrysk paliwa, a więc okres opóźnienia samozapłonu 
również się skraca, co jest zjawiskiem pożądanym. Należy 
jednak wyważyć wartość tego parametru roboczego silnika, 
gdyż zbyt długa zwłoka może wywołać zbyt małą wtryśniętą 
dawkę paliwa, zbyt wolne wywiązywanie się ciepła, narastanie 
ciśnienia w komorze co wpłynie na znaczny spadek mocy 
jednostki napędowej. 
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Influence of fuel injection timing on the exhaust 

toxicity Diesel engine 
Influence of fuel injection timing on the exhaust toxicity Diesel engine. 
Experimental tests were conducted on a Star 359 engine fuelled with 
biodiesel at different fuel injection timing values. As a result of engine 
test bench testing, the characteristic curves of toxic exhaust gas 
component emissions were made, being analyzed next. 
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