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S t r e s z c z e n i e  

W artykule opisano kryterium, za pomocą którego możliwe jest zdefiniowanie granicznego udziału pa-
liwa gazowego w ładunku dostarczanym do cylindra. Badania, na podstawie których opracowano kryte-
rium, przeprowadzono na jednocylindrowym silniku o zapłonie samoczynnym. Wyniki badań wykazały, 
że zbyt duży udział paliwa gazowego prowadzi do powstawania w procesie roboczym silnika zjawiska 
spalania stukowego. Zjawisko to jest odpowiedzialne za gwałtowny wzrost amplitudy drgań głowicy 
w okresie spalania. Wysoka korelacja amplitudy drgań głowicy ze zmianami ciśnienia w czasie wy-
stępowania zjawiska spalania stukowego umożliwiła opracowanie wskaźnika intensywności spalania 
stukowego, którego wartości mogą być wykorzystane do kontroli składu ładunku w cylindrze i kąta po-
czątku wtrysku dawki pilotującej oleju napędowego. 
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A b s t r a c t  

In the article the criterion was described by the means of which the border participation of the gas fuel in 
the charge/load delivered to the cylinder can be identified. The researches on the basis of which the crite-
rion was worked out, were carried on the one cylinder spontaneous ignition engine. The results of the re-
search showed that the gas fuel participation led to the intense knock combustion in the working engine. 
The knock combustion phenomenon had a huge influence on the head vibrations which in turn led to the 
sudden increase of the vibration amplitude during the combustion period. High correlation of the head vi-
bration amplitude with the pressure changes during the knock combustion phenomenon enabled the study 
of the knock combustion intensity indicator whose values can be used to control the load composition in 
the cylinder as well as the beginning of the injection angle of the dose that guides the diesel oil. 
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1. Wstęp 
 
Zmniejszające się zasoby ropy naftowej oraz coraz bardziej restrykcyjne normy zwią-

zane z ochroną środowiska powodują, że rozwój silników spalinowych jest ukierunkowany 
na dostosowywanie ich konstrukcji do zasilania paliwami alternatywnymi. Wśród różnego 
typu paliw alternatywnych coraz większego znaczenia nabierają paliwa gazowe LPG (liqu-
efied petroleum gas) i CNG (compressed natural gas). Ze względu na zbliżone właściwości 
fizykochemiczne paliw gazowych do etyliny zasilanie tymi paliwami silników ZI nie stwa-
rza większych problemów. Obecnie szeroko stosowane są już instalacje pozwalające zasilać 
silniki ZI paliwem gazowym LPG. Powstaje również coraz więcej rozwiązań dostosowują-
cych silnik ZI do zasilania paliwem CNG. 

Znacznie większe trudności występują przy zasilaniu paliwami gazowymi silników 
o ZS. W związku z dużym stopniem sprężania zasilanie silnika ZS czystym paliwem gazo-
wym jest niemożliwe ze względu na spalanie stukowe, które może doprowadzić do uszko-
dzenia silnika. Od dawna znane są rozwiązania, które umożliwiają zasilanie silnika ZS 
paliwami gazowymi. Polegają one na zainicjowaniu procesu spalania dawką pilotującą 
powietrza i paliwa gazowego. Z dotychczasowych badań nad tym sposobem zasilania wy-
nika, że w miarę wzrostu obciążenia udział paliwa gazowego w mieszance paliwowo-po-
wietrznej powinien się zmniejszać, ponieważ zbyt duży jego udział powoduje pojawianie 
się w kolejnych cyklach pracy spalania stukowego. Wyeliminowanie tego zjawiska może 
być realizowane przez  zwiększanie w mieszance oleju napędowego lub opóźnianie po-
czątku wtrysku dawki oleju napędowego inicjującej proces spalania. 

Wymienione powyżej zjawisko stuku było główną przyczyną zmniejszenia trwałości 
silnika ZS zasilanego olejem napędowym i LPG. Prace nad tego typu zasilaniem prowa-
dzone były w Zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej. Na 
rysunku 1 przedstawiono uszkodzenia tłoka spowodowane spalaniem stukowym [1].  

 

  
Rys. 1. Uszkodzenia tłoka spowodowane spalaniem stukowym [1] 

Fig. 1. Piston damage caused by knock combustion [1] 
 
Podobne uszkodzenia tłoka związane ze spalaniem stukowym przedstawiono w pracy [2]. 
Z powyższych rozważań wynika, że zjawiskiem wykorzystywanym do sterowania pracą 

silnika zasilanego dwupaliwowo powinno być (podobnie jak w silniku o zapłonie iskro-
wym) spalanie stukowe. Cechą charakterystyczną tego typu spalania są silne pulsacje 
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ciśnienia w cylindrze pojawiające się w suwie pracy. Wielkościami, którymi można opisać 
te pulsacje są: częstotliwość, intensywność oraz gęstość widmowa [3]. 

Analizę wyników drgań głowicy uzyskanych podczas badań jednocylindrowego silnika 
o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo przedstawiono w [4, 5]. Wyniki koń-
cowe przeprowadzonych analiz wskazują na występowanie w okresie spalania częstotliwo-
ści drgań głowicy zawierającej się w granicach od 7–8 kHz niezależnie od rodzaju spalania. 
Wielkością, która zmienia się wyraźnie przy pojawianiu się spalania stukowego jest am-
plituda drgań. Biorąc pod uwagę fakt, że zjawisko spalania stukowego wywoływane było 
przez zwiększanie udziału paliwa gazowego w mieszance, amplituda drgań głowicy o czę-
stotliwości 7–8 kHz może być wykorzystywana do kontroli składu mieszanki.  

Wnioski końcowe sformułowane w pracach [4, 5] spowodowały, że do dalszych badań 
zastosowano zmodyfikowany układ zasilania. W miejsce fabrycznego układu wyposażo-
nego w rzędową pompę wtryskową zamontowano układ Common Rail umożliwiający pre-
cyzyjne dawkowanie paliwa oraz dokładne ustawianie kąta początku wtrysku dawki pilo-
tującej oleju napędowego. 

 
 

2. Stanowisko pomiarowe 
 
Badania przeprowadzono na stanowisku hamulcowym, wyposażonym w badawczy sil-

nik wysokoprężny 1HC102 i hamulec elektrowirowy Wibrometer 3WB15. Zasilanie silnika 
realizowane było przez wysokociśnieniowy układ wtryskowy typu common rail i wtry-
skowy układ zasilania gazem LPG. Do pomiaru parametrów szybkozmiennych użyto sys-
temu pomiarowego opisanego w [6], wyposażonego w kartę przetwornika analogowo- 
-cyfrowego KPCI 3110 o szybkości próbkowania równej 1,25 MHz firmy Keythley oraz 
w tory pomiarowe: ciśnienia w cylindrze silnika z piezokwarcowym czujnikiem 8Qp500c 
firmy AVL oraz drgań głowicy z czujnikiem DR 190 8092-2F firmy OPEL. Schemat sta-
nowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 2. 

 
 

3. Przebieg badań 
 
Badania silnika polegały na pomiarach parametrów pracy silnika, które wykorzystane 

zostały do sporządzenia charakterystyk obciążeniowych. Parametrem podlegającym regula-
cji był kąt początku wtrysku dawki pilotującej oleju napędowego. Na tym etapie badań 
ustawiane były dwie wartości wyprzedzenia wtrysku: 10°OWK i 20°OWK przed GMP.  

Wybór powyższych wartości kątów początku wtrysku opierał się na wynikach analiz, 
które były opisane w [7]. Były one podstawą do stwierdzenia, że największą sprawność 
silnika uzyskuje się przy kącie początku wtrysku wynoszącym 20°OWK przed GMP. Jed-
nak trwałość silnika jest niewielka z powodu dużej intensywności występowania spalania 
stukowego podczas pracy silnika w obszarze wyższych obciążeń i większych prędkości 
obrotowych. Obniżenie intensywności spalania stukowego osiągano przez zmniejszenie 
kąta początku wtrysku. Z tego powodu do badań przyjęto drugą wartość kąta początku 
wtrysku wynoszącą 10°OWK przed GMP. Mniejsze wartości kąta początku wtrysku pro-
wadzą jednak do nadmiernych strat cieplnych silnika. 



 132

Zwiększanie obciążenia, przy ustalonej prędkości obrotowej, realizowane było poprzez 
zwiększanie udziału paliwa gazowego w mieszance. W każdym punkcie charakterystyki 
wykonywane były pomiary ciśnień w cylindrze i drgania głowicy w 30 kolejnych cyklach 
roboczych. 
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Rys. 2. Schemat stanowiska pomiarowego 

Fig. 2. Diagram of the test stand 
 
 

4. Wskaźnik intensywności spalania stukowego 
 
Analiza drgań głowicy w skrajnych punktach charakterystyk obciążeniowych wykona-

nych dla prędkości 1200 obr./min i 2200 obr./min oraz kątów zapłonu 10°OWK i 20°OWK, 
które zostały przedstawione na rys. 3, potwierdziły wcześniejsze wnioski dotyczące wyso-
kiej korelacji amplitudy drgań głowicy występującej w trakcie spalania ze zjawiskiem spa-
lania stukowego. 

Poziom amplitudy drgań głowicy jest stały w szerokim zakresie zmian parametrów 
pracy silnika. Dopiero nadmierne zwiększenie udziału paliwa gazowego w ładunku przy 
dużym kącie wyprzedzenia wtrysku dawki pilotującej i dużej prędkości obrotowej prowa-
dzi do wystąpienia spalania stukowego i w konsekwencji do gwałtownego wzrostu po-
ziomu amplitudy drgań głowicy (rys. 3d)). 
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Rys. 3. Zmiany ciśnienia w cylindrze i odpowiadające mu drgania głowicy dla skrajnych punktów 
charakterystyk obciążeniowych 

Fig. 3. Cylinder pressure changes and respective head vibrations for selected points of load 
characteristics 

 
Analiza zarejestrowanych amplitud drgań głowicy pozwoliła na zdefiniowanie wskaź-

nika intensywności stuku WS 

 
LC

CA 5_3
=WS  

gdzie: 
CA3_5 – liczba cykli pracy silnika o wartości amplitudy drgań głowicy większej 

od 3,5 volta, 
LC – liczba analizowanych cykli pracy. 
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Rys. 4. Zależność współczynnika intensywności stuku WS od obciążenia silnika w wybranych 

punktach charakterystyk obciążeniowych. Pole zakreskowane odpowiada dopuszczalnej 
intensywności występowania spalania stukowego 

Fig. 4. Knock intensity factor WS versus the engine load in selected points of load characteristics. 
Shaded area refers limited intensity of knocking combustion 
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Graniczny poziom sygnału z czujnika stuku wynoszący 3,5 V wynikał z przeprowadzo-
nych analiz, które wykazały, że powyżej tego poziomu następuje gwałtowny wzrost am-
plitudy drgań głowicy przy nieznacznym zwiększeniu obciążenia silnika lub zwiększeniu 
kąta początku wtrysku. Zależność wskaźnika WS od obciążenia dla warunków pracy 
silnika zdefiniowanych w punkcie 3 przedstawiono na wykresach (rys. 4). 

Na podstawie analizy zmian wskaźnika WS można sformułować wniosek, że poziom 
wskaźnika wynoszący 0,2 można uznać za graniczny. Podstawą tego stwierdzenia jest fakt, 
że dla kąta początku wtrysku wynoszącego 20°OWK przed GMP, praktycznie w całym 
zakresie obciążeń silnika wskaźnik intensywności stuku WS przekracza przyjętą wartość 
graniczną. W przypadku kąta początku wtrysku wynoszącego 10°OWK przed GMP 
wskaźnik WS przekracza w niewielkim zakresie obciążeń i prędkości zdefiniowaną powy-
żej wartość graniczną. 

Ustaloną na podstawie tych obserwacji wartość graniczną WS należy traktować jako 
podstawę do dalszych badań, które muszą wyjaśnić następujące zastrzeżenia: 
– czy kąt początku wtrysku dawki pilotującej 100OWK nie powoduje nadmiernego spadku 

sprawności cieplnej silnika, 
– czy możliwe jest ustalenie granicznej wartości kąta początku wtrysku dawki pilotującej 

uwzględniającego straty cieplne, 
– czy możliwe jest ustalenie wartości granicznej wskaźnika WS dla silników wielo-

cylindrowych pracujących przy wyższych prędkościach obrotowych, 
– czy ustalone granice pracy silnika uwzględniają w sposób wystarczający emisję toksycz-

nych składników spalin. 
Wynika z tego, że sterowanie silnika zasilanego dwupaliwowo powinno uwzględniać co 

najmniej dwa kryteria: graniczną wartość intensywności stuku WS oraz graniczną wartość 
obciążeń cieplnych. Opracowany na podstawie tych dwóch kryteriów algorytm sterownia 
powinien być skorygowany w sposób umożliwiający zagwarantowanie dopuszczalnego 
poziomu emisji. 

 
 

5. Charakterystyki uniwersalne dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym 
 
Przeprowadzone badania były podstawą do sporządzenia dwóch charakterystyk uniwer-

salnych jednostkowego zużycia energii dla dwóch kątów początku wtrysku oleju napędo-
wego wynoszących 10°OWK i 20°OWK przed GMP (rys. 5 i 6). Zgodnie z wynikami 
analiz przedstawionymi w [1] sprawność ogólna silnika (wyrażona za pomocą jednostko-
wego zużycia energii) dla kąta początku wtrysku dawki pilotującej wynoszącej 20°OWK 
przed GMP jest wyższa w zakresie obciążeń częściowych i maksymalnych. Jednak po 
naniesieniu na charakterystyki uniwersalne granicy spalania stukowego okazuje się, że 
intensywność występowania spalania stukowego dla tego kąta początku wtrysku jest mniej-
sza od granicznej w obszarze obciążeń silnika poniżej 35 Nm i prędkości obrotowych nie 
większych od 1200 obr./min. 

Zastosowanie kąta początku wtrysku wynoszącego 10°OWK przed GMP umożliwia 
pracę silnika w całym zakresie obciążeń i prędkości obrotowych przy niskiej intensywności 
występowania spalania stukowego, ale przy dużo mniejszej sprawności ogólnej wynikają-
cej ze zbyt wysokich strat cieplnych spowodowanych przedłużeniem okresu spalania. 
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Rys. 5. Charakterystyka uniwersalna jednostkowego zużycia energii dla kąta początku wtrysku 

20°OWK z naniesioną granicą spalania stukowego WS = 0,2  

Fig. 5. General characteristic of specific energy consumption for injection timing 20°BTDC with 
marked limit of knocking combustion WS = 0,2 

 

 
Rys. 6. Charakterystyka uniwersalna jednostkowego zużycia energii dla kąta początku wtrysku 

10°OWK z naniesioną granicą spalania stukowego WS = 0,2 

Fig. 6. General characteristic of specific energy consumption for injection timing 10°BTDC with 
marked limit of knocking combustion WS = 0,2 

Charakterystyka uniwersalna jednostkowego zużycia energii 

Charakterystyka uniwersalna jednostkowego zużycia energii 
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6. Wnioski 
 
Przeprowadzone badania silnika ZS zasilanego dwupaliwowo potwierdziły wcześniej-

sze spostrzeżenia, że zjawiskiem mogącym doprowadzić do do uszkodzenia tego typu sil-
nika jest spalanie stukowe. Spostrzeżenie to jest na tyle istotne, że przy konwencjonalnym 
sposobie zasilania silnika o zapłonie samoczynnym spalanie stukowe nie występuje. 
Z przeprowadzonych w powyższym artykule rozważań wynika, że: 
– sposób sterowania silnika zasilanego dwupaliwowo powinien uwzględniać zjawisko 

spalania stukowego, 
– do określania występowania spalania stukowego w silniku jednocylindrowym wystarczy 

analiza wartości amplitudy drgań głowicy występujących w czasie suwu pracy, 
– zdefiniowany wskaźnik intensywności stuku WS wydaje się być poprawnym kryterium 

do określania zakresu regulacji kąta początku wtrysku dawki pilotującej przy zmieniają-
cych się udziałach paliwa gazowego w ładunku dostarczanym do cylindra, 

– dokładne ustalenie kąta początku wtrysku dawki pilotującej oraz udziału ilości oleju 
napędowego w ładunku dostarczanym do cylindra powinno uwzględniać również straty 
cieplne spowodowane wydłużeniem procesu spalania, 

– zdefiniowany współczynnik intensywności spalania stukowego dla przyjętego obiektu 
badań (badawczy silnik jednocylindrowy) powinien być zweryfikowany na wielocylin-
drowym silniku użytkowym. 
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