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BADANIA WIZUALIZACYJNE JAKO METODA OCENY  

PARAMETRÓW WTRYSKU PALIWA DO SILNIKÓW O ZS 

 

W artykule przedstawiono stanowisko oraz przykładowe wyniki badań wizualizacyjnych przebiegu procesu wtrysku wy-

branych paliw do silników o ZS. Stanowisko to zbudowano w oparciu o stół probierczy firmy Bosch EPS-815 ( z którego za-

adoptowany został napęd pompy wysokociśnieniowej) oraz komorę wizualizacyjną o stałej objętości umożliwiającą realizację 

procesu rozpylenia paliwa. Rejestracji rozwoju strugi paliwa realizowano przy użyciu systemu AVL VisioScope.  

 

WPROWADZENIE 

W silnikach o ZS przebieg procesu wtrysku ma istotny wpływ 
na przebieg procesu spalania i co za tym idzie, na wszystkie para-
metry silnika, zarówno operacyjne jak i  ekologiczne [3,5,10]. Na  
przebieg procesu wtrysku ma wpływ wiele czynników, począwszy 
od konstrukcji i precyzji wykonania samego wtryskiwacza, który jest 
w głównej mierze odpowiedzialny za proces wtrysku paliwa, a skoń-
czywszy na właściwościach fizykochemicznych paliwa, które mogą 
być zmienne, nawet w krótkim czasie, z uwagi na zmiany tempera-
tury prowadzące do zmiany gęstości i lepkości [2,3,4,5]. 

Ze względu na bardzo złożony przebieg procesów rozpylania 
paliw trudno oczekiwać, że w najbliższym czasie nastąpi znaczący 
postęp w rozwoju teorii rozpylenia, w związku z  tym wydaje się, że 
w dalszym ciągu będzie stosowana analiza wymiarowa. 

Na chwilę obecną szerokie możliwości oceny procesu rozpyla-
nia paliw dają badania optyczne, polegające na bezpośredniej 
obserwacji tych procesów. W badaniach optycznych często wpro-
wadza się podział na metody wizyjne (fotograficzne) i laserowe. 
W każdej z nich wyodrębnia się różne techniki rejestracji, charakte-
ryzujące się różnym stopniem skomplikowania oraz możliwościami 
łączenia kilku metod w jedną [5,7,9]. Badania wizualizacyjne umoż-
liwiają obserwację procesu wtrysku i jego zaburzeń, pozwalając na 
takie projektowanie aparatury wtryskowej i systemu spalania, by 
zachodzące w silniku procesy były bardziej efektywne, co w konse-
kwencji prowadzi do poprawy parametrów operacyjnych i ekologicz-
nych silnika spalinowego. Jak wiadomo, wykorzystanie stanowiska 
do badań wizualizacyjnych nie pozwala na jednoznaczne odwzoro-
wanie warunków panujących w  komorze spalania silnika, ale 
przyjmując określone założenia należy stwierdzić, że istnieje zwią-
zek pomiędzy wynikami dotyczącymi budowy strug na stanowisku 
pozasilnikowym, a  ich faktycznym kształtem w komorze spalania. 
Dodatkową korzyścią badań pozasilnikowych jest możliwość ich 
przeprowadzenia relatywnie niskim kosztem, co nie jest bez zna-
czenia przy pracach wymagających dużej ilości testów silnikowych.  

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań wizualizacyj-
nych, mające na celu określenie geometrii strug rozpylanych paliw 
przyjętych do analizy. 

1. STANOWISKO BADAWCZE I METODYKA BADAŃ 

Do wyznaczenia geometrii strugi rozpylanego paliwa wykorzy-
stano stanowisko badawcze układów wtryskowych typu Common 

Rail, zbudowane w oparciu o stół probierczy firmy Bosch EPS-815, 
z  którego zaadoptowany został napęd pompy wysokociśnieniowej. 
Stanowisko to umożliwia prowadzenie badań dla różnego rodzaju 
paliw ciekłych [1,4,5]. Widok tego stanowiska przedstawiono odpo-
wiednio na rys. 1. Podstawowe układy wchodzące w skład stanowi-
ska to: 
– obwód niskiego ciśnienia, 
– obwód wysokiego ciśnienia, 
– sterownik, 
– komputer nadzorujący. 

Układ niskociśnieniowy umieszczony został w mobilnej kon-
strukcji wraz z elementami systemu chłodzenia paliwa oraz prze-
pływomierzami (rys. 2). 

Układ wysokociśnieniowy umieszczony jest na stanowisku pro-
bierczym, które wykorzystywane jest do napędu pompy wysokiego 
ciśnienia. W skład tego układu wchodzą: pompa wysokiego ciśnie-
nia, zasobnik paliwa, wtryskiwacz (który zamontowany jest w  komo-
rze wizualizacyjnej) oraz przewody wysokociśnieniowe.  

Pompa tłoczy paliwo do zasobnika, w którym następuje pomiar 
ciśnienia, na podstawie którego sterowane są modulatory ciśnienia 
w pompie i szynie. Z zasobnika paliwo tłoczone jest do wtryskiwa-
cza, który wtryskuje je do specjalnie zaprojektowanej dla potrzeb 
stanowiska komory wizualizacyjnej z systemem oświetlenia strobo-
skopowego. Proces rozwoju strugi wtryskiwanego paliwa do komory 
rejestrowany jest za pomocą systemu wizualizacyjnego AVL Visio-
Scope. Do rejestracji przebiegów szybkozmiennych zastosowano 
system akwizycji danych oparty na karcie pomiarowej AT-MIO-16E-1 
firmy National Instruments [5]. 

Systemem VisioScope i systemem akwizycji przebiegów szyb-
kozmiennych, sterowany za pomocą nadajnika impulsów AVL 365C, 
zapewnia filmowanie rozwoju strugi z  rozdzielczością kątową wy-
noszącą 0,1° obrotu wałka pompy (OWP). Impulsy z tego nadajnika 
wykorzystywane były także jako sygnały sterujące elektronicznym 
sterownikiem wtryskiwacza. W tym wypadku rozdzielczość kątowa 
wynosiła 720 impulsów na obrót, co zapewniało bardzo dużą precy-
zję sterowania początkiem wtrysku [1,5]. 

Do pomiaru przepływu wtryskiwanego paliwa oraz wielkości 
przelewu zastosowano przepływomierze z czujnikami Coriolisa typu 
MicroMotion firmy Emmerson. Przepływomierze te pozwalają rów-
nież na pomiar gęstości przepływającego paliwa. Sterowanie prze-
pływem wody w chłodnicach odbywa się za pomocą elektrozaworów 
kontrolowanych przez sterownik stanowiska badawczego. 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

762 AUTOBUSY 6/2016 
 

Nadzór nad pracą stanowiska realizowany jest za pomocą 
komputera wyposażonego w  oprogramowanie umożliwiające 
wprowadzanie do sterownika nastawów i zapisywanie na dysk 
parametrów całego układu. Odczyt informacji z przepływomierzy 
odbywa się za pomocą portów RS485, a pozostałe informacje prze-
kazywane są za pomocą portów RS232. Widok komory wizualiza-
cyjnej na stanowisku przedstawiono na rys. 3 [1,4,5].  

Stanowisko badawcze, w połączeniu z systemem wizualizacyj-
nym oraz systemem pomiarowym przebiegów szybkozmiennych, 
pozwala na prowadzenie badań procesu wtrysku i pomiar oraz 
rejestrację następujących parametrów: 
– dawki wtryskiwanego paliwa, 
– wielkości przelewu z wtryskiwacza, 
– gęstości paliwa, 

– temperatury paliwa w różnych punktach układu, 
– ciśnienia w szynie, 
– parametrów sygnału sterującego wtryskiwaczem, 
– przebiegów szybkozmiennych: 

– ciśnienia za szyną oraz w przewodzie wtryskowym przed 
wtryskiwaczem, 

– wzniosu iglicy wtryskiwacza (z wykorzystaniem wtryskiwa-
cza z czujnikiem wzniosu), 

– sygnałów sterujących wtryskiwaczem, 
– napięcia i prądu wtryskiwacza, 

– makrostruktury strugi poprzez filmowanie procesu jej rozwoju, 
co pozwala na określenie: 
– rzeczywistego początku i końca wtrysku, 
– zasięgu i kąta strug wtryskiwanego paliwa. 

 
Rys. 1. Widok ogólny stanowiska wykorzystanego do badań wizualizacyjnych 
 

 
Rys. 2. Rozmieszczenie elementów części niskociśnieniowej układu wtryskowego: 1 chłodnica paliwa, 2 - zawór regulacyjny, 3 - przepły-
womierz CMF 025, 4 - przepływomierz CMF 010, 5 - zbiornik paliwa, 6 - pompa paliwa, 7 - pokrywa zbiornika, 8 - filtr paliwa, 9, 10 - wspor-
nik filtra paliwa, 11 - manometr, 12 - trójnik, 13 - końcówka przewodu elastycznego, 14 - reduktor do wody z manometrem, 15 - rama, 17  - 
kółko ramy mobilnej, 21 - złączka, 22 - zaślepka, 23 - elektrozawór, 24 - końcówka przewodu elastycznego 
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Program badań realizowanych na stanowisku badawczym wy-
posażonym w  komorę wizualizacyjną oraz kamerę do filmowania 
przebiegu rozwoju strugi wtryskiwanego paliwa wykonywano według 
następującej kolejności: 
– napełnienie układu badanym paliwem, 
– zamontowanie wtryskiwacza (W189 - wtryskiwacz typu Bosch 

0445110189) do komory wizualizacyjnej,  
– przeprowadzenie badań rozpylenia paliwa dla następujących 

ustawień: prędkość obrotową 800 obr/min, co odpowiada 
1600 obr/min silnika, ciśnienie wtrysku 100 MPa oraz czas wtry-
sku 1800 μs. 

– po przeprowadzeniu badań opróżnienie układu z testowanego 
paliwa. 

Zgodnie z założonym programem poddano analizie następują-
ce paliwa: ONH (olej napędowy), ONHB15E5 (mieszaninę oleju 
napędowego z dodatkiem 15% FAME i 5% etanolu) oraz OR40 
(mieszanina oleju napędowego z dodatkiem 40% oleju rzepakowe-
go). 

Zarejestrowane przebiegi rozwoju strug wtryskiwanych paliw 
pozwoliły określić ich makrostrukturę (w naszym przypadku dotyczy-
ło to zasięgu oraz kąta wierzchołkowego). 

2. WYNIKI BADAŃ 

Badania wizualizacyjne zostały przeprowadzone zgodnie 
z przyjętym programem. Dla wytypowanych paliw zarejestrowane 
zostały filmy przebiegu rozwoju wtryskiwanych strug do komory 
wizualizacyjnej, na podstawie których, przy wykorzystaniu oprogra-
mowania AVL VisioScope, określono kąty oraz zasięgi strug. Za 
początek wtrysku uznano kąt ze zdjęcia, dla którego na następnej 
fotografii można było zaobserwować strugę paliwa wypływającą z 
któregokolwiek otworka rozpylacza. Zasięg strugi określono po 
uzyskaniu 4° obrotu wałka pompy, licząc od rzeczywistego począt-
ku wtrysku. W tym punkcie określono zasięg dla każdej strugi od-
dzielnie i obliczono wartość średnią zasięgu (rys. 7). W podobny 
sposób określony został kąt wierzchołkowy strugi (rys. 8). Wybrane 

zdjęcia z wizualizacji rozpylenia paliw zaprezentowano na rys. 46.  

 
Rys. 4. Widok rozpylenia paliwa ONH (4°OWP od początku wtry-
sku) 

 

 
Rys. 5. Widok rozpylenia paliwa ONHB15E5 (4°OWP od początku 
wtrysku) 

 
Zaprezentowane wyniki wyznaczonych zasięgów strug oraz ką-

tów wierzchołkowych rozpylanego paliwa stanowią uśrednioną 
wartość dla wszystkich strug wtryskiwacza (liczba otworków w 
rozpylaczu). 

 
Rys. 3. Widok komory wizualizacyjnej z zamontowanym systemem oświetlenia stroboskopowego na stole probierczym 
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Rys. 6. Widok rozpylenia paliwa OR40 (4°OWP od początku wtry-
sku) 

Na rys. 7 przedstawiono wyniki wyznaczonych zasięgów strug 
rozpylanych paliw. Z  analizy wykresów wynika, że im paliwo posia-
da większą lepkość, tym ma większy zasięg. Analizując rys. 8, na 
którym zaprezentowano uśrednione wartości kątów wierzchołko-
wych strug paliw dla czasu wtrysku twtr=1800  [μs] i ciśnienia pw=100 
[MPa], widać wyraźną różnicę w kątach wierzchołkowych dla po-
szczególnych paliw. Głównym powodem tej różnicy jest lepkość 
paliw [27,70], ponieważ im paliwo ma większą lepkość, to w trakcie 
rozpylania struga jest bardziej zwarta, a tym samym kąt strugi jest 
mniejszy. Dla paliwa cechującego się największą lepkością (OR40) 
kąt ten wyniósł ok. 14°, natomiast dla paliwa o najmniejszej lepkości 
(ONHB15E5), ok. 25°. 

 
 

 

 
Rys. 7. Porównanie średnich zasięgów strug dla badanych paliw w funkcji kąta OWP dla wtryskiwacza W189 (pwtr=100 MPa, twtr=1800 μs) 
 

 
Rys. 8. Porównanie średnich kątów strug dla badanych paliw w funkcji kąta OWP dla wtryskiwacza W189 (pwtr=100 MPa, twtr=1800 μs) 
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PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania wizualizacyjne miały przede wszyst-
kim na celu określenie geometrii strugi rozpylanego paliwa na pod-
stawie kąta wierzchołkowego i jej zasięgu. 

Na kąt wierzchołkowy oraz zasięg strugi paliwa decydujący 
wpływ ma jego lepkość, napięcie powierzchniowe oraz gęstość 
(wzrost tych parametrów powoduje zwiększenie zasięgu i zmniej-
szenie kąta wierzchołkowego strugi), co potwierdziły uzyskane 
wyniki badań. Paliwo o zbyt dużej lepkości jest przyczyną gorszego 
rozpylenia (większe średnice kropel), co może powodować osiąga-
nie ścianek cylindra i denka tłoka i następnie, nie ulegając spaleniu, 
przemieszczać się do skrzyni korbowej, co skutkuje pogorszeniem 
własności smarnych oleju silnikowego. Niewłaściwe rozpylenie 
paliwa może mieć decydujący wpływ na pogorszenie parametrów 
silnika, jak również zwiększenie emisji toksycznych składników 
spalin. Polepszenie procesu rozpylenia paliw o dużej lepkości moż-
na uzyskać zwiększając ciśnienie wtrysku, stosując rozpylacze 
o mniejszej średnicy i  większej liczbie otworków oraz podwyższając 
temperaturę wtryskiwanego paliwa.  

Badania wizualizacyjne nie pozwalają na jednoznaczne odwzo-
rowanie warunków panujących w  komorze spalania silnika, ale 
przyjmując określone założenia należy stwierdzić, że istnieje zwią-
zek pomiędzy wynikami dotyczącymi budowy strug na stanowisku 
pozasilnikowym, a  ich faktycznym kształtem w komorze spalania. 
Korzyścią badań pozasilnikowych jest możliwość ich przeprowa-
dzenia stosunkowo niskim kosztem, co nie jest bez znaczenia przy 
pracach wymagających dużej ilości testów silnikowych dla oceny 
rzeczywistej rozwoju przebiegu strugi. 
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Visualization research as a method of parameters estimation 
of fuel injection for diesel engines  

The article presents the test stand and sample visualiza-

tion results of injection process for selected fuels used in 

diesel engines. The test stand was built based on the Bosch 

EPS-815 test bench and the constant volume visualization 

chamber which allows the fuel spraying.  From test bench the 

drive of high-pressure pump was adapted. Using the AVL 

VisioScope system the spray formation was recorded.  
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