
                             Wnioski
Powtarzalność  przebiegu  procesu wtryskiwania paliwa ma bardzo duże znaczenie ze względu na sterowanie procesami 
roboczymi  silnika  zachodzącymi  podczas  jego  pracy,  np. zmiana  chwilowej prędkości kątowej w cyklu pracy. Ponadto 
powtarzalność ta ma odbicie w stopniu emisji toksycznych składników spalin, hałasu i drgań.
Stwierdzona   powtarzalność  przebiegu   prądu   sterującego  cewką  zaworu  elektromagnetycznego  jest  bardzo  duża. 
Odchyłki występujące na zboczach opadających przebiegu prądu są praktycznie niezauważalne i nie wpływają istotnie na
pracę wtryskiwacza.
Czas  wtryskiwania  paliwa  jest  dłuższy,  aniżeli  czas sterowania cewki zaworu elektromagnetycznego, różnica w czasie 
jest  spowodowana  zjawiskiem  opróżnienia  komory  sterującej  podczas  otwierania  wtryskiwacza   oraz   napełnieniem 
komory sterującej przy jego zamykaniu. Czynności te trwają pewien okres czasu, na który komputer EDC nie ma wpływu. 
W  celu  porównania  ze  sobą  różnic  między długością trwania okresu sterowania cewką zaworu elektromagnetycznego 
a  długością  okresu  trwania  ciśnienia  obliczono  iloraz  czasu  sterowania wtryskiwacza i czasu trwania ciśnienia, wynik 
wyrażono  w  procentach.  Charakteryzuje  on,  w  jakim  stopniu  czas trwania sygnału sterującego pokrywa czas trwania 
ciśnienia. Największe rozbieżności (60%) między  obydwoma  czasami  miały  miejsce  w  przypadku  pracy wtryskiwacza  
z  bardzo  dużą  częstotliwością   (zdolność   podziałowa   wtryskiwacza).  Najmniejsze   różnice   (89%)  zaobserwowano  
w przypadku pracy wtryskiwacza przy realizacji mikro dawek.
Najmniejszą  powtarzalnością  cechuje  się  przebieg  ciśnienia  podczas  realizacji  mikro  dawek. Występują dosyć duże 
rozbieżności  między wartościami ciśnienia maksymalnego oraz między  dawką paliwa wtryskiwanego  podczas  każdego 
z  wtrysków.  Współczynnik  zmienności   osiąga   wartości:  6,24%  dla  objętości   wtryśniętej  dawki  paliwa,  7,80%  dla 
maksymalnej   wartości   ciśnienia.   Relatywnie   duże   rozbieżności   podczas   realizacji  małych  dawek  zadecydowały  
o   zastosowaniu   wtryskiwaczy   piezoelektrycznych,   które   umożliwiają   o  wiele  precyzyjniejsze  dawkowanie  paliwa  
w krótszych odcinkach czasu.
W  trakcie  badań  w  każdym  z  charakterystycznych  punktów  pracy wtryskiwacza ciśnienie maksymalne cechowało się 
większym współczynnikiem zmienności w odniesieniu do współczynnika zmienności objętości wtryśniętego paliwa.
Celowa  jest  kontynuacja  prac  nad  poprawą  powtarzalności  dawkowania  paliwa,  gdyż  daje to   możliwości   bardziej 
precyzyjnego  sterowania  czasem i wielkością  dawki paliwa. Daje to perspektywy do zwiększenia liczby faz wtrysku, czy 
nawet podziału np. dawki pilotażowej na dwie mniejsze dawki.

Ocena powtarzalności dawkowania paliwa przez układy zasilania paliwem typu                    
.                                                                                   Common Rail.
Wprowadzenie:Liczba pojazdów napędzanych silnikami wysokoprężnymi stale rośnie. Wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin zmusza konstruktorów 
do   ciągłego   usprawniania   układu   zasilania   paliwem  w  celu  ograniczenia  emisji  toksycznych  składników  spalin.  Czystość  spalin  w  dużej  mierze  zależy  od  precyzji oraz 
powtarzalności  dawkowania  wtryskiwanego  paliwa.  W  pracy  podjęto  się  zbadania  powtarzalności   dawkowania   paliwa  przez  wtryskiwacz elektromagnetyczny.  W  tym 
celu  zbudowano  stanowisko  badawcze  i  przeprowadzono  badania  wtryskiwacza  w  wybranych,   charakterystycznych   punktach   pracy.  Następnie  wyznaczono  niezbędne 
charakterystyki i zestawiono ze sobą parametry wtrysku z każdej próby. 
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Stanowisko badawcze Pełne obciążenie silnika

Mikro dawki

Schemat    stanowiska    badawczego    (linia gruba  –  przewody  hydrauliczne,  linia  cienka  –  przewody 
elektryczne):  1 – stół   probierczy   STPiW-2,   2 – pompa  wysokiego  ciśnienia,   3 – szyna Common Rail,
4   –   zawór    regulacyjny    ciśnienia,    5   –   wtryskiwacz,     6   –   cęgi   prądowe,    7  –  czujnik   ciśnienia, 
8 – wzmacniacz    prądowy,  9 – oscyloskop, 10 – komputer przenośny, 11 – rura pomiarowa, 12 – zawór 
dławiący, 13 – rura   odprowadzająca, 14 – manometr, 15 – zawór upustowy, 16 – naczynie pomiarowe, 
17 – sterownik pracy wtryskiwacza, 18 – sterownik pracy pompy.

Rys. 3. Przebieg prądu sterującego otwarciem zaworu elektromagnetycznego
            wtryskiwacza.

Rys. 4. Przebieg przyrostu ciśnienia paliwa w odcinku pomiarowym indykatora.

Rys. 5. Charakterystyka wtryskiwania paliwa w postaci różniczkowej. Rys. 6. Charakterystyka wtryskiwania paliwa w postaci całkowej.

Rys. 1. Stanowisko badawcze.

Zestawienie wyników

Rys. 7. Przebieg prądu sterującego otwarciem zaworu elektromagnetycznego
            wtryskiwacza.

Rys. 8. Przebieg przyrostu ciśnienia paliwa w odcinku pomiarowym indykatora.

Rys. 9. Charakterystyka wtryskiwania paliwa w postaci różniczkowej Rys. 10. Charakterystyka wtryskiwania paliwa w postaci całkowej.

Tabela 1. Zestawienie parametrów statystycznych przebiegu wtrysków w poszczególnych punktach pracy wtryskiwacza.

Zestawienie współczynników zmienności dawki wtrysku i wielkości ciśnienia wtrysku w zależności od obciążenia silnika.Rys. 11.

Rys. 2.
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Parametr Wielkość Bieg jałowy silnika 
Pełne obciążenie 

silnika 
Pełne obciążenie 

wtryskiwaczy 
Zdolność podziałowa 

wtryskiwaczy 
Mikro dawki 

Wartość średnia 

Dawka 0,0647 0,2715 0,1786 0,1502 0,0080 

Ciśnienie 2,667 5,376 5,468 5,671 0,863 

Odchylenie 
standardowe 

Dawka 0,0004 0,0012 0,0007 0,0011 0,0012 

Ciśnienie 0,027 0,078 0,117 0,120 0,067 

Różnica między 
największą a 

najmniejszą wartością 

Dawka 0,0013 0,0036 0,0018 0,0032 0,0031 

Ciśnienie 0,078 0,230 0,339 0,353 0,179 

Współczynnik 
zmienności 

Dawka 0,69 0,43 0,42 0,72 6,24 

Ciśnienie 1,02 1,451 2,143 2,116 7,806 

Czas sterowania/czas 
narastania 

ciśnienia*100% 
 72 72 62 60 89 
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