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Wstęp  
Ciśnienie wtrysku paliwa jest bardzo istotnym parametrem 

pracy silnika spalinowego, ponieważ odpowiada za prawidłowy 
proces przetłaczania paliw przez elementy układu zasilania, 
nadaje odpowiednią prędkość przepływu oraz pośrednio wpływa 
na charakter rozprzestrzeniania  się strugi wewnątrz komory 
spalania. Ponadto wartość ciśnienia wtrysku odpowiada za 
wielkość dawki wtryskiwanego paliwa do komory spalania oraz 
za kąt wyprzedzenia wtrysku. Parametr ciśnienia wtrysku paliwa 
związany jest przede wszystkim z możliwościami pomp 
paliwowych (musi pracować z zakresie wartości podawanych 
przez producenta by pod wpływem zbyt intensywnej pracy nie 
spowodować przedwczesnej destrukcji urządzenia) ale również 
z rodzajem paliwa, a dokładniej z jego parametrami fizycznymi, 
a więc z gęstością i lepkością [1]. 

Obecnie na rynku dostępne są oprócz paliw tradycyjnych, 
ropopochodnych paliwa alternatywne, które charakteryzują się 
podwyższonymi parametrami fizycznymi, co ma istotny wpływ 
na prawidłową pracę silnika. Podwyższona lepkość wiąże ze 
sobą większe opory podczas przepływu paliwa przez elementy 
układu zasilania, co wymusza stratę energii na ich pokonanie,  
a tym samym spadek mocy silnika. Wpływa również na 
zmniejszenie zasięgu strugi paliwa, a więc paliwo będzie spalać 
się w pobliżu wylotów dyszy wtryskiwacza przy udziale 
niewielkiej ilości powietrza. To z kolei powoduje niepełne 
spalanie paliwa, a zjawisko to grozi spadkiem mocy silnika, 
obniżeniem jego sprawności oraz wzrostem emisji toksycznych 
składników spalin. Wraz ze zwiększaniem się tego parametru 
uzyskujemy mieszankę, która wolniej odparowuje ze względu na 
wyższą temperaturę wrzenia. Stosując paliwa o większej 
lepkości, należy zwiększyć ciśnienie wtrysku, by uzyskać lepszy 
stopień rozpylenia [2]. 
 
1. Metodyka badań eksperymentalnych 

Badania eksperymentalne zostały wykonane na hamowni 
silnikowej na silniku Star 359 zasilanym biodiesel (B20). 
Podczas badań eksperymentalnych silnik pracował przy dwóch 
wartościach ciśnienia wtrysku paliwa: 22 oraz 24 MPa.  

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 hamownianych zostały sporządzone 
charakterystyki prędkościowe oraz emisji toksycznych 
składników spalin. 

 
Tab. 1. Dane techniczne silnika Star 359. 

Układ cylindrów Rzędowy 

Liczba cylindrów 6 

Średnica cylindra  110 mm 

Skok tłoka 120 mm 

Pojemność skokowa  6840 cm3 

Stopień sprężania 17 (ZS) 

Moc maksymalna 150 KM 

Obroty mocy maks. 2800 rpm 

Maks. moment obrotowy 432 Nm 

Obroty maks. Momentu 1600 rpm 

Zasilanie Wtrysk bezpośredni 

Rodzaj rozrządu OHV 

Kolejność zapłonu 1-5-3-6-2-4 

Masa silnika suchego 510 kg 
 

2. Wyniki badań eksperymentalnych 
Przeprowadzone badania pozwoliły wyznaczyć różnice 

występujące podczas emisji toksycznych składników spalin przy 
różnych ustawienia ciśnienia wtrysku paliwa. Rys.1. przedstawia 
emisje toksycznych składników spalin silnika zarówno podczas 
ciśnienia wtrysku 22 i 24 MPa w całej rozpiętości prędkości 
obrotowej wału korbowego. Grupy tych samych składników 
spalin zostały przedstawione jedną barwą, różnią się one 
wyłącznie stylem linii, pełne linie odnoszą się do składników 
emitowanych przez silnik przy ciśnieniu wtrysku równym  
22 MPa, natomiast przerywane linie odnoszą się do tych 
samych składników emitowanych przy ciśnieniu wtrysku równym 
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24 MPa. Na wykresach zostały zaprezentowane następujące 
składniki spalin: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), 

dwutlenek węgla (CO2) oraz współczynnik absorpcji „k”.  

 
Rys. 1. Emisja toksycznych składników spalin silnika zasilanego B20 przy dwóch wartościach ciśnienia wtrysku: 22 i 24 MPa  
w funkcji prędkości obrotowej wału korbowego
 

 
Rys. 2. Procentowe przedstawienie emisji toksycznych składników spalin silnika zasilanego B20 przy dwóch wartościach ciśnienia 
wtrysku: 22 i 24 MPa (zakładając wielkość emisji toksycznych składników spalin przy ciśnieniu wtrysku 22 MPa za wzorcową -100%) 
w funkcji prędkości obrotowej wału korbowego 
 
 

 

Rys. 3. Procentowe przedstawienie emisji toksycznych 
składników spalin silnika zasilanego B20 
Rys. 2. przedstawia procentowe zestawienie emisji toksycznych 
składników spalin zakładając, że wartość emisji przy ciśnieniu 
wtrysku paliwa 22 MPa stanowi 100% (czarna pozioma 
przerywana linia) w funkcji prędkości obrotowej wału 
korbowego. Ma to na celu ukazać o ile spada lub wzrasta emisji 
w różnym zakresie prędkości obrotowej silnika względem emisji 
przy ciśnieniu wtrysku 22 MPa. Łatwo zauważyć, że prawie 
wszystkie składniki spalin osiągają znacznie niższe wartości, 
CO osiąga nawet 30% niższą emisję w początkowym zakresie 
prędkości obrotowej do około 1100 obr/min, podobnie jest  
w zakresie wyższych prędkości obrotowych (2000-2400 
obr/min) gdzie jej emisja waha się w zakresie 75-90% emisji CO 
przy niższym ciśnieniu wtrysku. Współczynnik absorpcji „k” 
również wychodzi znacznie korzystniej w stosunku do punktu 
odniesienia w całym zakresie prędkości obrotowej wału 
korbowego, a szczególnie przy prędkości 2100 obr/min gdzie 
osiąga swoje minimum i zadymienie jest na poziomie 65% 
zadymienia wzorcowego. Emisja CO2 również jest na niższym 
poziomie choć ten przedział jest znacznie mniejszy w stosunku 
do pozostałych. Jedyny niewielki wzrost emisji został 
zaobserwowany dla NOx który, może wynikać z niewielkiego 
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wzrostu temperatury paliwa pod wpływem zwiększenia ciśnienia 
wtrysku. 
Rysunek 3 przedstawia również procentowe zestawie emisji 
toksycznych składników spalin, przy dwóch wartościach 
ciśnienia wtrysku paliwa, gdzie punktem odniesienia jest 
również emisja przy niższej wartości ciśnienia wtrysku paliwa. 
Rysunek 3 różni się od powszedniego tym, że ukazuje on 
wartość sumaryczną emitowanych spalin podczas pracy silnika. 
Na tej podstawie można łatwo wywnioskować jakie wystąpiły 
różnice podczas emisji spalin przy dwóch różnych wartościach 
ciśnienia wtrysku paliwa. Największe spadki notuje CO ponad  
17%, współczynnik absorpcji ponad 14%. Najmniejszy spadek 
występuje przy emisji CO2 niecałe 3%, natomiast niewielki 
wzrost występuje przy emisji NOx nieco ponad 1%. 

Rys. 4. Charakterystyka prędkościowa silnika spalinowego Star 
359 przy dwóch wartościach parametru ciśnienia wtrysku paliwa 
22 i 24 MPa. 

 
Sposób oznaczeń linii na rys. 4 jest analogiczny do rys. 1.  
Na podstawie dwóch charakterystyk prędkościowych można 

stwierdzić, że zmiana ciśnienia wtrysku paliwa znacznie nie 
wpłynęła na przebieg parametrów pracy silnika. Krzywe mocy 
(Ne) i godzinowego zużycia paliwa (Ge) są prawie identyczne, 
występuję jednak niewielki spadek momentu obrotowego silnika 
(Mo) w całej rozpiętości prędkości obrotowej wału korbowego, 
który związany jest ze zmianą wartości jednostkowego zużycia 
paliwa (ge), gdyż pod wpływem zmiany wartości ciśnienia 
wtrysku następuję również niewielka zmiana dawki i czasu 
wtryskiwanego paliwa do komory spalania. 

 
Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych  
a następnie analizy wyników tych badań, można jednoznacznie 
stwierdzić, że zmiana wartość ciśnienia wtrysku paliwa wpływa 
pozytywnie na emisję toksycznych składników spalin. 
Zaobserwowano prawie 15% spadek współczynnika absorpcji 
podczas pracy silnika (chwilowe wartości dochodziły miejscami 
nawet do 40%), prawie 18% spadek tlenku węgla oraz 3% 
dwutlenku węgla. Jedyny zanotowany wzrost zaobserwowano 
dla tlenków azotu jednak wyłącznie na poziomie 1%. Zmiana 
ciśnienia wtrysku paliwa nie wpłynęła niekorzystnie na 
charakterystykę prędkościową, zostały co prawda zanotowane 
pewne spadki dotyczące momentu obrotowego silnika i wzrost 
jednostkowego zużycia paliwa, jednak te wartości nie 
przekraczają 3-4%. Reasumując, korzyści uzyskane na 
podstawie zwiększenia ciśnienia wtrysku paliwa są znaczące, 
należy jednak pamiętać, że zbyt duża zmiana ciśnienia wtrysku 
może niekorzystnie wpłynąć na pracę silnika ale również na 
żywotność elementów układu zasilania, gdyż będą one 
narażone na większe oddziaływanie sił występujących wewnątrz 
nich. 
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Influence of fuel injection pressure on the exhaust toxicity 

diesel engine 

 
Abstract 

 
Article describes fuel injection pressure analysis influence on exhaust toxicity Diesel engine. Experimental studies were carried out on the 

engine Star 359 powered by biodiesel (B20) with two injection pressures 22 and 24 MPa. Results engine test has been made speed external and 
ecological what has been analyzed. 
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