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Abstract
In this article it was introduced the possibilities, wider than at present applied, the utilization of fuel rack's
adjustment index of the injector's pumps. It is then the parameter of work the combustion engine, which a
measurement is in simple way, and its meaning, in some supervising the work of engine arrangements, is marginal at
present. The registration of fuel rack's adjustment index of the injector's pumps permits to estimate in time the change
of load, to estimate the quantity the used fuel, to estimate the dynamics of changes of load and the reactions of engine
on these changes (after regard in the same time the changes of rotatory speed of engine) - it can serve to diagnostic
aims. Since the dose of fuel on cycle of work of engine depends from the fuel rack's adjustment index of the injector's
pumps, it marks this the strong relationship between quantity of injected fuel to engine and this index. Making
continuous measurement of this index (as well as after its periodical calibrating - for example in a result of real fuel
consumption measurement in the same time - during working with continuous speed engine), it was can mark through
engine specific, hourly and total fuel consumption - it can serve to indirect marking the fuel consumption. In case of
parallel work of engines, the index of the fuel rack's adjustment of the injector's pumps was can use to differentiating
of their loads in aim to achieve the lowering of total fuel consumption. Article suggests fuller utilization this index. It
was mentioned and justified, that it is possible.
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MOĩLIWOĝCI WYKORZYSTANIA WYNIKÓW POMIARU WSKAħNIKA
NASTAWY POMP WTRYSKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH
Streszczenie
W artykule przedstawiono moĪliwoĞci, szerszego niĪ obecnie stosowane, wykorzystania wskaĨnika nastawy pomp
wtryskowych. Jest to parametr pracy silnika spalinowego, który jest w prosty sposób mierzalny, a obecnie jego
znaczenie, w niektórych ukáadach nadzorujących pracĊ silnika, jest marginalne. Rejestracja wskaĨnika nastawy pomp
wtryskowych pozwala oceniü zmiany obciąĪenia w czasie, oszacowaü iloĞü zuĪytego paliwa, oceniü dynamikĊ zmian
obciąĪenia i reakcje silnika na te zmiany (po uwzglĊdnieniu zmian prĊdkoĞci obrotowej silnika w tym samym czasie) –
moĪe sáuĪyü do celów diagnostycznych. Skoro dawka paliwa na cykl pracy silnika zaleĪy od wskaĨnika nastawy pomp
wtryskowych, oznacza to silny związek miĊdzy iloĞcią wtryskiwanego paliwa do silnika, a tym wskaĨnikiem.
Dokonując ciągáego pomiaru tego wskaĨnika (oraz po jego okresowym skalowaniu np. w wyniku pomiaru w tym
samym czasie rzeczywistego zuĪycia paliwa przez silnik pracujący ze staáą prĊdkoĞcią obrotową), moĪna wyznaczaü
jednostkowe, godzinowe i sumaryczne zuĪycie paliwa przez silnik. – moĪe sáuĪyü do poĞredniego wyznaczania zuĪycia
paliwa. W przypadku pracy równolegáej silników na wspólną sieü, wskaĨnik nastawy pomp wtryskowych moĪna
wykorzystaü do róĪnicowania obciąĪeĔ w celu obniĪenia sumarycznego zuĪycia paliwa. Artykuá sugeruje peániejsze
wykorzystanie tego wskaĨnika.
Sáowa kluczowe: silniki spalinowe, pompa wtryskowa, wskaĨnik nastawy pomp, diagnostyka, zuĪycie paliwa
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1. WstĊp
Powszechnie stosowane są wskaĨniki nastawy pomp wtryskowych silników spalinowych.
WystĊpowaü mogą one w postaci:
x podziaáki, wzglĊdem której przesuwa siĊ dĨwignia (ciĊgno) nastawy pomp
wtryskowych;
x wychylenia dĨwigni sterującej nastawą pomp wtryskowych w regulatorze prĊdkoĞci
obrotowej;
x kąta obrotu dĨwigni jw.
Pomiar tego wskaĨnika moĪe odbywaü siĊ w sposób „rĊczny” - poprzez okresowy odczyt
ze wskaĨnika np. w centrali manewrowo-kontrolnej. W nowoczesnych siáowniach,
w których rejestruje siĊ parametry pracy silnika, zapisuje siĊ równieĪ wartoĞü wskaĨnika nastawy
pomp wtryskowych.
2. Wykorzystanie wyników pomiaru wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych
WskaĨnik nastawy pomp wtryskowych wykorzystywano powszechnie do poĞredniej oceny
obciąĪenia silnika, bowiem wartoĞü tego wskaĨnika jest wprost proporcjonalna (prawie liniowo
[2,3,9]) z dawką paliwa na cykl pracy silnika. W rezultacie istnieje silny związek miĊdzy
momentem obrotowym rozwijanym przez silnik a wskaĨnikiem nastawy pomp wtryskowych [3].
WskaĨnik sáuĪy do zabezpieczenia silników przed przeciąĪeniem momentem obrotowym.
W silnikach, w których nie mierzy siĊ bezpoĞrednio momentu obrotowego np. momentomierzami,
do celów tych wykorzystuje siĊ wskaĨnik nastawy pomp wtryskowych. Ustala siĊ poáoĪenie
wskaĨnika, które odpowiada 90%, 100% i 110% momentu nominalnego. Ponadto ustawia siĊ
maksymalne wychylenie dĨwigni regulacyjnej nastawy pomp wtryskowych tzw. zderzak.
Ogranicza to moĪliwoĞü przeciąĪenia silnika w stanach przejĞciowych, ale zarazem zmniejsza
dynamikĊ jego obciąĪeĔ (szybkoĞü reakcji na zmianĊ obciąĪenia) – silnik wolniej dostosowuje siĊ
do obciąĪenia.
3. Wykorzystanie diagnostyczne wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych
Skoro wskaĨnikiem nastawy pomp wtryskowych moĪna posáuĪyü siĊ do poĞredniego
wyznaczania momentu obrotowego rozwijanego przez silnik, a zarazem moment obrotowy (lub
równowaĪne mu Ğrednie ciĞnienie efektywne) jest podstawowym elementem oceny wskaĨników
obciąĪeĔ cieplnych (np. kryterium obciąĪeĔ cieplnych Kostina [5]) – w rezultacie, z pewnym
báĊdem i przybliĪeniem – do celów oceny obciąĪeĔ cieplnych wykorzystaü moĪna równieĪ
wskaĨnik nastawy pomp wtryskowych.
WskaĨnik nastawy pomp wtryskowych powszechnie rejestruje siĊ (jako jeden
z istotnych parametrów pracy silnika) podczas jego indykowania. WskaĨnik ten pozwala na
gáĊbszą analizĊ procesów cieplnych zachodzących w komorze spalania silnika. NiesprawnoĞci
zmniejszające sprawnoĞü silnika powodują koniecznoĞü zwiĊkszenia dawki paliwa na cykl pracy
silnika powodując zwiĊkszenie wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych.
WskaĨnik ten po remoncie pomp wtryskowych lub regulacji regulatora prĊdkoĞci obrotowej
moĪe ulec drobnym zmianom. W rezultacie czynnoĞci, które mogą wskaĨnik nastawy pomp
wtryskowych zmieniü, winny byü odnotowywane. W razie potrzeby moĪe on byü ponownie
skalowany, aby jego uĪytecznoĞü nie ulegaáa zmianie po przeprowadzonym remoncie.
Rejestracja w czasie wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych pozwala oceniü zmiany
obciąĪenia w czasie, oszacowaü iloĞü zuĪytego paliwa, oceniü dynamikĊ zmian obciąĪenia i
reakcje silnika na te zmiany (po uwzglĊdnieniu zmian prĊdkoĞci obrotowej silnika w tym samym
czasie).
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4. MoĪliwoĞci pomiaru zuĪycia paliwa poprzez pomiar wskaĨnika nastawy pomp
wtryskowych
Skoro dawka paliwa na cykl pracy silnika zaleĪy od wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych,
oznacza to silny związek miĊdzy iloĞcią wtryskiwanego paliwa do silnika, a tym wskaĨnikiem.
Dokonując ciągáego pomiaru tego wskaĨnika (oraz po jego okresowym skalowaniu np. w wyniku
pomiaru w tym samym czasie rzeczywistego zuĪycia paliwa przez silnik pracujący ze staáą
prĊdkoĞcią obrotową), moĪna wyznaczaü jednostkowe, godzinowe i sumaryczne zuĪycie paliwa
przez silnik (Rys.1., Rys.2.) [4]. Związek pomiĊdzy wskaĨnikiem nastawy pomp wtryskowych a
chwilowym (lub jednostkowym) zuĪyciem paliwa, który jest zaleĪnoĞcią zbliĪoną do liniowej, jest
wykorzystywany sporadycznie. MoĪe to ulec w przyszáoĞci zmianie ze wzglĊdu na prostotĊ
pomiaru i potrzebĊ wykorzystania informacji o aktualnym zuĪyciu paliwa.
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Rys. 1. Charakterystyka obciąĪeniowa godzinowego zuĪycia paliwa przez zespóá prądotwórczy CAT3304+SR4 wedáug
pomiarów na hamowni
Fig. 1. Fuel consumption characteristics by genset CAT3304+SR4 according to the measures on the test bed

Aproksymacja, godzinowego zuĪycia paliwa „B” w zaleĪnoĞci od obciąĪenia prądnicy mocą
czynną „N” wyraĪaną w [kW], wielomianem stopnia drugiego ma postaü:
B = 0,0005*N2 + 0,1854*N + 2,9487 [kg/h]
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Rys. 2. Godzinowe zuĪycie paliwa przez silnik CAT3304 w zaleĪnoĞci od wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych
Fig. 2. Fuel consumption by engine CAT 3304 depending on index of fuel rack adjustment
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Zakáadając staáą sprawnoĞü wolumetryczną pomp wtryskowych w zakresie obciąĪeĔ 20-100%
mocy znamionowej moĪna przyjąü liniową zaleĪnoĞü pomiĊdzy chwilowym (lub jednostkowym)
zuĪyciem paliwa [3], co pozwala posáugiwaü siĊ wartoĞcią wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych
zamiast bezpoĞredniego pomiaru zuĪycia paliwa. MoĪe to byü sáuszne zaáoĪenie, bowiem pomiar
wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych ze wzglĊdu na pomiar dáugoĞci lub kąta moĪe byü
dokonany z wiĊkszą dokáadnoĞcią (moĪna oceniü go na poziomie 0,1%) w stosunku do
dokáadnoĞci pomiaru chwilowego natĊĪenia przepáywu paliwa (przepáywomierze w warunkach
optymalnych osiągają dokáadnoĞü pomiaru rzĊdu 0,5%, w warunkach okrĊtowych naleĪy
oczekiwaü dokáadnoĞci rzĊdu 2%).
W przypadku wyskalowania wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych oraz zasilania silników
paliwem z tego samego zbiornika rozchodowego – oszacowanie zuĪycia paliwa poprzez pomiar
wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych i przeliczenie go na chwilowe zuĪycie paliwa – moĪe byü
dokonane ze znacznie wiĊkszą dokáadnoĞcią niĪ poprzez bezpoĞredni pomiar zuĪycia paliwa za
pomocą przepáywomierzy (metoda wagowa na statkach jest ze wzglĊdów praktycznych
niestosowana) [2,4,7].
5. MoĪliwoĞci zmniejszenia sumarycznego zuĪycia paliwa silników pracujących równolegle
W wyniku przeskalowania wskaĨnika nastawy pomp wtryskowych na chwilowe zuĪycie
paliwa przez badany silnik, moĪna pokusiü siĊ o próbĊ róĪnicowania obciąĪeĔ silników
pracujących równolegle, mające na celu zmniejszenie sumarycznego zuĪycia paliwa.
Obecną praktyką jest podziaá obciąĪeĔ miĊdzy silniki pracujące równolegle proporcjonalnie do
ich mocy znamionowej, co oznacza, Īe w przypadku silników o tej samej mocy – obciąĪa siĊ je
„po równo”.
Ma to uzasadnienie związane m.in. z dawniej stosowanymi ukáadami automatyki, które
proporcjonalnie do- lub odciąĪają silniki pracujące równolegle. Stosowane systemy zarządzania
mocą (z ang. Power Management System PMS) [1,8] z reguáy dobierają liczbĊ pracujących
silników do aktualnego sumarycznego obciąĪenia, ale powszechnie nie róĪnicują ich obciąĪeĔ.
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Rys. 3. Przykáad róĪnicowania obciąĪeĔ dwóch silników zespoáów prądotwórczych przy pracy równolegáej,
wykorzystujący moĪliwoĞci zmniejszenia sumarycznego zuĪycia paliwa
Fig. 3. An example of two gensets load differentation during parallel work to make use possibilities of total fuel
consumption decreasing

W wypadku elektronicznego sterowania silników poprzez przystawki elektroniczne
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tradycyjnych regulatorów prĊdkoĞci obrotowej lub elektroniczne regulatory prĊdkoĞci obrotowej
moĪliwa jest „natychmiastowa” analiza (w czasie rzeczywistym) obciąĪeĔ i taki podziaá obciąĪeĔ
miĊdzy silniki pracujące równolegle, Īe zapewni to zminimalizowanie sumarycznego zuĪycia
paliwa. Takie rozwaĪania byáy juĪ podejmowane [4,6].
Przykáad zastosowania tej metody przedstawiono na rys.3.
Metoda przynosi korzyĞci związane ze zmniejszeniem sumarycznego zuĪycia paliwa, ale
moĪliwoĞci jakie ona stwarza mogą byü wykorzystane do innych celów np. utrzymywania
okreĞlonego obciąĪenia na wybranym silniku, natomiast pozostaáe przejmują obciąĪenia związane
ze zmianami sumarycznego obciąĪenia.
6. Uwagi koĔcowe
WskaĨnik nastawy pomp wtryskowych zawiera bardzo wiele informacji, szczególnie
w poáączeniu z innymi parametrami pracy silnika. MoĪna uznaü, Īe nie jest dotychczas doceniana
jego wartoĞü informacyjna. MoĪliwoĞci poszerzenia jego wykorzystania przedstawiono w
referacie i są one moĪliwe do wykorzystania praktycznego. Jest to jedna
z najprostszych i najtaĔszych (praktycznie bezinwestycyjnych) metod poszerzenia dostĊpnych
danych do analizy pracy silnika, jak równieĪ jego aspektów energetycznych, w tym sumarycznego
zuĪycia paliwa na wykonanie zaáoĪonej iloĞci pracy (energii).
Literatura
[1] Balcerski, A., Niektóre problemy wáaĞciwego doboru okrĊtowych zespoáów prądotwórczych,
IV Sympozjum Siáowni OkrĊtowych, Politechnika SzczeciĔska, Szczecin 1981.
[2] Balcerski, A.. Siáownie okrĊtowe, Wydawnictwo Politechniki GdaĔskiej, GdaĔsk 1990.
[3] Grzywacz, S., StĊpniak, A., Ocena zmian sprawnoĞci ogólnej silnika wysokoprĊĪnego w
oparciu o wskaĨnik napeánienia pomp wtryskowych, X Sympozjum Paliw Páynnych i
Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej, Jarosáawiec 1993.
[4] Herdzik, J., Metoda zmniejszenia zuĪycia paliwa przez elementy okrĊtowego ukáadu
energetycznego pracujące równolegle, praca doktorska, Politechnika GdaĔska, GdaĔsk 2001;
[5] Piotrowski, I., Witkowski, K., OkrĊtowe silniki spalinowe, Trademar , Gdynia 1996.
[6] Siewastianow, R. A., Optimizacja reĪimow parallelno rabotajuszczich sudovych dizielnych
ustanovok, praca doktorska, Odiesskoje WyĪszeje InĪeniernoje Morskoje Ucziliszcze im.
Leninskogo Komsomoáa, Odessa 1984.
[7] Szczagin, et al, Kontrol effektivnosti ispolzowanija i normirowanije topliva na sudach i
priedprijatiach promysáowogo fáota, Ministerstwo Rybnogo Choziajstwa ZSRR, Kaliningrad
1979.
[8] Takagi, H., Irie, Y., Matsuura, S., Power Management System by Microcomputer, Bulletin of
Marine Engineering, Vol. 10 No. 2/1982 Society in Japan, 1982.
[9] Wáodarski, J. K., OkrĊtowe silniki spalinowe, WyĪsza Szkoáa Morska w Gdyni, Gdynia 1999.

159

