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Badanie wtryskiwaczy paliwa w silnikach 
o zapłonie iskrowym 
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Artykuł przedstawia możliwości badawcze wtryskiwaczy paliwa 
zastosowanych w silnikach o zapłonie iskrowym. W referacie opisano 
rodzaje układów zasilania silników o zapłonie wymuszonym, ich 
budowę i działanie. Zostały opisane również sposoby tworzenia się 
mieszaniny palnej i spalanie w omawianych silnikach. Przedstawiono w 
jaki sposób można testować i ewentualnie przywracać parametry 
robocze wtryskiwaczy paliwa silników ZI. 
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Wstęp  

Paliwo do silników o zapłonie iskrowym ze względu na 
bardzo dobre cechy lotne (prężność par) charakteryzuje się 
bardzo dobrymi właściwościami do mieszania z powietrzem i 
tworzenia mieszaniny palnej [8]. Czynniki wpływające na ten 
proces można podzielić na: zależne od parametrów strugi 
wtryskiwanego paliwa, konstrukcji i warunków panujących w 
komorze spalania. Parametry kształtujące struge paliwa można 
przedstawić jako: ciśnienie panujące we wtryskiwaczu paliwa 
oraz na zewnątrz w komorze spalania albo kolektorze 
dolotowym, prędkość wylotową paliwa z rozpylacza, kształt 
stożka strugi, oraz rozdrobnienie paliwa w strudze. Z drugiej 
strony na proces tworzenia mieszaniny palnej wpływają takie 
czynniki jak konstrukcja komory spalania, sposób dostarczenia 
paliwa oraz ciśnienie i temperatura panujące w komorze 
spalania lub kanale dolotowym. Można zatem stwierdzić, że 
proces tworzenia się mieszaniny palnej po stronie układu 
zasilania paliwa przebiega w następujący sposób rozpylenie, 
rozprowadzenie i odparowanie [3]. 

Zadaniem wtryskiwacza paliwa jest rozprowadzenie i 
rozpylenie paliwa w komorze spalania albo w kolektorze 
dolotowym. Na rozprowadzenie i rozpylenie paliwa wpływają 
prędkość cieczy na wylocie z rozpylacza oraz ciśnienie 
panujące w komorze spalania lub kanale dolotowym. Na 
odparowanie na proces odparowywania paliwa wpływają 
wielkość kropli w strudze oraz temperatura doprowadzonego 
powietrza [7]. 

 

1. Proces tworzenia i spalania mieszaniny w silnikach 
ZI 

W silnikach ZI proces spalania mieszaniny palnej składa się 
z kilku etapów. Pierwszy okres tzw. etapem początkowym ma 
miejsce w czasie sprężania mieszaniny palnej w kolektorze 
dolotowym. Faza ta charakteryzuje się niską gwałtownością, 

zachodzą w niej reakcje przedpłomienne. Następny etap 
rozpoczyna się w momencie skoku iskry elektrycznej pomiędzy 
elektrodami świecy zapłonowej. Jest to czas spalania 
utajnionego czyli moment formowania się płomienia. Faza ta 
utrzymuje się do wzrostu ciśnienia w komorze spalania silnika. 
Obejmuje ona tzw. okres opóźnienia samozapłonu aż do 
momentu samoczynnego rozprzestrzeniania się płomienia. Na 
czas trwania tego etapu wpływają takie czynniki jak stopień 
sprężania silnika, energia iskry świecy zapłonowej, właściwości 
paliwa oraz temperatury powietrza doprowadzonego do 
kolektora dolotowego. W momencie, kiedy ciśnienie w komorze 
spalania zaczyna gwałtownie rosnąć rozpoczyna się moment 
spalania właściwego, z szybkim wywiązywaniem się ciepła. W 
tym etapie następuje rozprzestrzenianie się płomienia od 
obszaru początkowego orzez całą objętość mieszaniny palnej. 
Czynniki wpływające na tą fazę to stopień zawirowania 
mieszanki, parametry konstrukcyjne komory spalania, ułożenie 
świec zapłonowych, kąt wyprzedzenia zapłonu oraz właściwości 
fizyko – chemiczne paliwa [7]. Ostatnią faza procesu spalania 
mieszaniny palnej w silniku ZI jest etap dopalania resztek 
mieszanki przy maksymalnej temperaturze. Jest to moment od 
wystąpienia maksymalnego ciśnienia w komorze spalania do 
zakończenia wydzielania się ciepła [3]. 

W silnikach o zapłonie iskrowym istnieją dwa sposoby 
przygotowania struktury mieszaniny palnej: mieszanina 
jednorodna inaczej homogeniczna, która występuje w 
konstrukcjach z pośrednim wtryskiem paliwa (zasilanie 
gaźnikowe lub wtryskowe), mieszanka uwarstwiona 
występująca w systemach z bezpośrednim wtryskiem benzyny 
[3]. 

Cechą mieszaniny jednorodnej jest jej jednakowy skład w 
całym zakresie roboczym komory spalania. Tak więc 
mieszaniny jednorodne charakteryzują się stałym 
współczynnikiem nadmiaru powietrza λ. Mieszaniny 
homogeniczne powstają w kolektorze dolotowym w czasie suwu 
dolotu. Właściwością mieszaniny jednorodnej o 
stechiometrycznym składzie jest bardzo szybkie spalania przy 
niskiej emisji produktów spalania niezupełnego w wyniku dużej 
zawartości tlenu [3]. 

Proces tworzenia mieszaniny palnej w silnikach ZI z 
bezpośrednim wtryskiem podobny jest do silników ZS 
(wielofazowy). Pierwszy etap rozpoczyna się w momencie 
otwarcia zaworu dolotowego w momencie suwu dolotu. 
Powstaje wtedy mieszanina homogeniczna bardzo uboga [7]. 
Mieszaniana ta nie posiada zdolności samozapłonu. Drugi etap 
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wtrysku paliwa do komory spalania następuje przed 
pojawieniem się iskry między elektrodami tuż przed GMP. 
Niewielka dawka paliwa wtryskiwana jest w okolice swiecy 
zapłonowej. Celem tego procesu jest uwarstwienie mieszaniny 
palnej. W momencie zapłonu w komorze spalania znajduje się 
mieszanka uboga, a w okolicy świecy zapłonowej 
stechiometryczna. Komora spalania tak jest skonstruowana, że 
w silniku występuje takie zawirowanie ładunku, że paląca się 
mieszanina palna rozprowadzana jest po niej umożliwiając 
dopalenie pozostałej ubogiej mieszanki [3]. 

 
2. Rodzaje układów zasilania w paliwo w silnikach o 
zapłonie wymuszonym 

Układy zasilania w paliwo silników ZI dzieli się na: 
gaźnikowe oraz wtryskowe. W układach gaźnikowych 
mieszanina palna wytwarzana jest poza przestrzenią roboczą 
silnika. Paliwo dostarczane jest przez dysze paliwa, rozpylane i 
miesza się z doprowadzonym powietrzem. Wadą tego typu 
rozwiązań jest niska możliwość sterowania precyzja 
wytwarzania mieszaniny palnej [1]. 

Układy wtryskowe silników ZI dzieli się na jednopunktowe, 
wielopunktowe z pośrednim wtryskiem paliwa oraz bezpośredni 
wtrysk benzyny [3]. Systemy z pośrednim wtryskiem paliwa 
charakteryzują się wytwarzaniem mieszaniny palnej poza 
komorą spalania silnika. Paliwo dostarczane jest do kanałów 
dolotowych silnika za pomocą wtryskiwaczy paliwa. Ze względu 
na sposób dostarczenia paliwa do kolektorów dolotowych 
można podzielić je na jednopunktowe oraz wielopunktowe. W 
układach jednopunktowych paliwo dostarczane jest przed 
przepustnicą. W rozwiązaniu tym jest jeden wtryskiwacz paliwa. 
W systemach wielopunktowych paliwo wtryskiwane jest za 
pomocą wtryskiwaczy zamontowanych w kolektorze dolotowym 
przed zawór dolotowy każdego cylindra. Liczba wtryskiwaczy 
paliwa odpowiada liczbie cylindrów danego silnika. W 
rozwiązaniach z bezpośrednim wtryskiem benzyny paliwo 
wtryskiwane jest bezpośrednio do komory spalania. Silniki ZI z 
bezpośrednim wtryskiem pracują na uwarstwionej mieszance 
paliwowo – powietrzne [3]. Dzieli się je na dwie generacje ze 
względu na sposoby wytworzenia mieszaniny palnej [1].  

Znane są rózne rozwiązania konstrukcyjne rozwiązań 
budowy i działania wtryskiwaczy paliwa silników ZI. Ilość 
wtryskiwanego paliwa zależna jest od czasu wtrysku. Wielkość 
dawki wtrysku zależy od wielkości masy doprowadzonego 
powietrza. W układach ZI z pośrednim wtryskiem jakość 
rozpylenia nie ma istotnego znaczenia. Ważna jest ilość 
dostarczanego paliwa [3].  

 
 

3. Możliwości badawcze wtryskiwaczy paliwa silników 
ZI 

Wtryskiwacze paliwa silników ZI można przetestować oraz 
wewnętrznie wyczyścić. Nie istnieje technologia ich naprawy ale 
jest możliwość dokładnego przetestowania oraz wyczyszczenia. 
Badania można przeprowadzić na urządzeniu do testowania 
wtryskiwaczy paliwa silników ZI Zapp Carbon – Tech GS4 (rys. 1). 

Pierwszym etapem procedury badania jest wstępny test 
rezystancji w cewce. Poprawna wartość tego parametru 
powinna wynosić około 1,5 Ω. Istnieje mozliwość zbadania od 1 
do 4 wtryskiwaczy paliwa i porównania wartości. 

 

 
Rys. 1. Urządzenie Zapp Carbon – Tech GS4 do czyszczenia i 

testowania wtryskiwaczy paliwa silników ZI 

 

Celem testu jest sprawdzenie wartości rezystancji, przerwy 
w obwodzie cewki oraz czy występuje zwarcie w obwodzie 
cewki. Kolejnym etapem jest test przepływu. Badanie 
przeprowadza się wg kilku programów pracy silnika: tryb biegu 
jałowego, tryb średnich obrotów, tryb wysokich obrotów, wtrysk 
ciągły, przyśpieszenie – hamowanie przy bogatej mieszance, 
przyśpieszenie – hamowanie przy normalnej mieszance oraz 
tryb kalibracji wtryskiwacza paliwa [2]. Na rys. 2 przedstawiono 
proces badania wtryskiwaczy paliwa. Celem wykonywanych 
testów jest zbadanie czy wtryskiwacze pracują poprawnie pod 
kątem ilościowym i jakościowym. 

 

 
Rys. 2. Proces badania wtryskiwaczy paliwa na urządzeniu 

Zapp Carbon – Tech GS4 

 

Kolejnym etapem jest procedura czyszczenia 
ultradźwiękowego badanych wtryskiwaczy paliwa. Proces ten 
odbywa się w myjce ultradźwiękowej przy wysterowaniu 
wtryskiwaczy paliwa wg trybów powyższych testów. Przewodem 
doprowadzającym paliwo jest wpuszczany płyn z myjki 
ultradźwiękowej, który przepływa wewnątrz przez kanały 
wtryskiwaczy paliwa czyszcząc je. Kolejnym krokiem procedury 
czyszczenia jest płukanie wsteczne wtryskiwaczy paliwa. Tryb 
ten polega na odwrotnym przepłukaniu wtryskiwaczy przy ich 
wysterowaniu. Zadaniem tego etapu jest usunięcie pozostałości 
brudu i resztek płynu z wtryskiwacza paliwa. Następnie 
przeprowadza się końcowe testy rezystancji, przepływu oraz 
szczelności. Celem testów końcowych jest zbadanie czy 
parametry pracy wtryskiwaczy paliwa uległy zmianie. Test 
szczelności wykonywany jest pod ciśnieniem ale bez 
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wysterowania wtryskiwaczy paliwa. Bardzo ważnym krokiem 
jest sprawdzenie szczelności wtryskiwaczy paliwa na samym 
końcu po ich czyszczeniu i badaniu. Na rys. 3 przedstawiono 
wtryskiwacze paliwa wyczyszczone i przetestowane gotowe do 
montażu w silniku [2]. 

 

 
Rys.3. Wtryskiwacze paliwa gotowe do montażu w silniku 

 
Podsumowanie 

Istnieje możliwość zbadania wtryskiwaczy paliwa 
stosowanych w silnikach ZI. Wtryskiwacze paliwa silników o 
zapłonie wymuszonym ze względu na swoją budowę można 
wyczyścić w kilku etapach oraz przetestować. Nie ma 
możliwości przeprowadzenia ich regeneracji. Podczas testów 
należy zwrócić uwagę na kąt rozwarcia stożka strugi 
wtryskiwanego paliwa. Bardzo często w wyniku 
zanieczyszczenia wtryskiwaczy paliwa kąt ulega zmniejszeniu 
co wpływa na rozprowadzenie i rozpylenie paliwa w kanale 
dolotowym. Proces czyszczenia usuwa wewnętrzne osady, co 
wpływa na poprawę parametrów strugi wtryskiwanego paliwa i 
poprawia jej wymieszanie się z powietrzem. Procedurę 
czyszczenia i przetestowania stosuje się do wtryskiwaczy paliwa 
wtrysku pośredniego, bezpośredniego i zasilania gazem. 
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Spark ignition fuel injectors research 
 

Article presents the research possibilities of spark ignition fuel injectors. 
Paper describes types of spark ignition systems, construction and 
work. There has been presented the methods of rising combustible 
mixture and combustion process in spark ignition engines. There has 
been dicussed the test and work parameters reset methods spark 
ignition engines fuel injectors. 
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