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Abstract
Original test stands for durability tests of injection system are presented. Every power systems, control systems
and check systems are described in detail. On this stand can be investigated eight completed injection systems
simultaneously. Using board computers programs the speed run and position of governor lever are programmed. The
temperatures of fuel are recorded from many points of injection system. Durability tests of injection systems from
selected military vehicles were made on this stand. Methodology of durability test of complete injection systems for
selected diesel engines was presented. Investigations are made in accordance with test AEP-5, defined in NATO
Standard STANAG 4195. Methods of current checking of technical condition of injection systems during
investigations. Components of the single segment of the research stand, Examples of propulsion systems of injection
pumps, Injectors sets, Fuel system of the investigation stand, Fuel flow measurement system, Investigation of
technical state of pressure sets, Fuel temperature in the first sections of injecting pumps of two engines are
demonstrated in the paper. Performed original stand for research durability injectionƍ systems of engines with the selfignition it realized all established requirements and remained prosperously put-upon during durability research.
Keywords: combustion engines, injection systems, durability test

METODYKA BADAē TRWAàOĝCIOWYCH UKàADÓW
WTRYSKOWYCH SILNIKÓW O ZAPàONIE SAMOCZYNNYM
Streszczenie
W referacie przedstawiono oryginalne stanowisko do badaĔ trwaáoĞciowych ukáadów wtryskowych silników o
zapáonie samoczynnym. Opisano poszczególne ukáady napĊdu, sterowania i bieĪącej kontroli pracy ukáadów
wtryskowych. Na stanowisku moĪna jednoczeĞnie badaü osiem kompletnych ukáadów wtryskowych. Programowane są
przebiegi prĊdkoĞci obrotowej i poáoĪenia dĨwigni regulatora pompy wtryskowej. W sposób ciągáy rejestrowana jest
temperatura w wielu miejscach ukáadu wtryskowego. Przedstawiono równieĪ metodykĊ badaĔ trwaáoĞciowych
ukáadów zasilania wybranych silników o zapáonie samoczynnym. Badania prowadzone są w oparciu o test AEP-5,
zdefiniowany w porozumieniu normalizacyjnym STANAG 4195. Opisano metody bieĪącej kontroli stanu technicznego
ukáadów wtryskowych podczas badaĔ. Zespoáy pojedynczego segmentu stanowiska badawczego, Rozwiązania
napĊdów pomp wtryskowych, Zespoáy wtryskiwaczy, Ukáad paliwowy stanowisk badawczego, Ukáad pomiaru
przepáywu paliwa, Badania stanu technicznego zespoáu táoczącego, Przebieg temperatury paliwa w pierwszej sekcji
pompie wtryskowej dwu silników są przedstawione w artykule. Wykonane, oryginalne stanowisko do badania
trwaáoĞci ukáadów wtryskowych silników o zapáonie samoczynnym speániáo wszystkie zaáoĪone wymagania i zostaáo z
powodzeniem wykorzystane podczas badaĔ trwaáoĞciowych wybranych ukáadów wtryskowych silników pojazdów
wojskowych.
Sáowa kluczowe: táokowe silniki spalinowe, badania trwaáoĞciowe, ukáady wtryskowe

1. WstĊp
TrwaáoĞü zespoáów silników spalinowych zaleĪy od warunków pracy, czyli od przebiegu
zmian obciąĪenia i prĊdkoĞci obrotowej. Nie bez znaczenia są takĪe zmiany warunków wspóápracy
elementów silników, które mogą ulegaü zmianie przy demontaĪu i powtórnym montaĪu.
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OkolicznoĞci takie wystĊpują w przypadku badaĔ trwaáoĞciowych i niezawodnoĞciowych
ukáadów wtrysku paliwa. Badania takie prowadzone na stanowisku dynamometrycznym byáyby
niewątpliwie najbardziej powtarzalne i zbliĪone do warunków uĪytkowania silników, jednak
byáyby kosztowne, albowiem zawieraáyby one równieĪ cenĊ zuĪytych silników, awarii, spalonego
paliwa i wyposaĪenia hamowni. Dlatego uzasadnione wydaje siĊ prowadzenie takich badaĔ na
specjalizowanych stanowiskach symulujących w moĪliwie najbardziej dokáadny sposób pracĊ
ukáadu wtryskowego na silniku. Opracowanie metodyki badaĔ trwaáoĞciowych ukáadów
wtryskowych byáo celem przedstawionej pracy. OsiągniĊcie celu badaĔ wymagaáo rozwiązania
nastĊpujących problemów:
x okreĞlenie i odtworzenie zmian prĊdkoĞci obrotowej pompy wtryskowej i przebiegu
dawkowania paliwa, wystĊpujących w pojeĨdzie,
x koniecznoĞü realizacji wielu powtarzalnych cykli pracy ukáadu wtryskowego,
x dokonania wyboru metod oceny bieĪącego i okresowego zuĪycia elementów ukáadu
wtryskowego,
x prowadzenia kontroli wáaĞciwoĞci paliwa w trakcie prób i oceny ich zmian.
Obiektami badaĔ byáy ukáady zasilania silników stosowanych do napĊdu samochodów
ciĊĪarowych i pojazdów specjalnych.
2. Stanowisko badawcze
ZaáoĪono, Īe stanowisko badawcze powinno skáadaü siĊ z niezbĊdnej liczby oddzielnych
segmentów z ukáadami wtryskowymi, o niezaleĪnym napĊdzie i sterowaniu. KaĪdy segment o
zbliĪonej budowie skáadaá siĊ z nastĊpujących ukáadów:
x kompletnego ukáadu wtryskowego,
x ukáadu sterowania silnikiem elektrycznym napĊdzającym pompĊ wtryskową i paliwową,
x ukáadu sterującego poáoĪeniem dĨwigni regulatora,
x ukáadu kontroli pracy stanowiska skáadającego siĊ z mierników temperatury oraz ukáadów do
pomiarów przecieków paliwa z wtryskiwaczy.
Ogólny widok stanowiska przedstawiono na rysunku 1. Widoczne są na nim dwa rzĊdy
silników elektrycznych napĊdzających poszczególne ukáady wtryskowe
Pompa wtryskowa kaĪdego z tych
ukáadów byáa napĊdzana oddzielnym
silnikiem elektrycznym symulującym jej
napĊd od waáu korbowego silnika (rys. 2a).
Silniki
wyposaĪono
w
przemienniki
czĊstotliwoĞci, które umoĪliwiaáy páynną
regulacjĊ ich prĊdkoĞci obrotowej.
Dawkowanie paliwa byáo zmieniane za
pomocą drugiego silnika elektrycznego prądu
przemiennego z reduktorem, którego
dĨwigniĊ poáączono z regulatorem prĊdkoĞci
obrotowej pompy wtryskowej (rys. 2b).
Schemat poáączeĔ silników elektrycznych
przedstawiono na rys. 2c.
Rys. 1. Ogólny widok stanowiska badawczego
Fig. 1. View of test stand
Sterowanie prĊdkoĞcią obrotową pomp
wtryskowych oraz poáoĪeniem dĨwigni
regulatora odbywaáo siĊ za pomocą programowanych mikrokomputerów, z których kaĪdy
nadzorowaá pracĊ pojedynczego segmentu (rys. 2d). Wszystkie zespoáy sterowania silnikami
elektrycznymi znajdowaáy siĊ w szafie, w której takĪe umieszczono pulpity operatorskie,
umoĪliwiające programowanie pracy poszczególnych silników elektrycznych stanowiska. W trybie
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automatycznym mogáy byü realizowane zadane fazy pracy ukáadu wtryskowego, opisane przez czas
trwania fazy, prĊdkoĞü obrotową pompy i poáoĪenie dĨwigni regulatora. UmoĪliwiaáo to odtwarzanie
na stanowisku odpowiednio zaprogramowanego testu badawczego.
Poáączenie silników elektrycznych z pompami wtryskowymi wymagaáo odpowiednich
sprzĊgieá, albowiem poáączenia te są róĪne w róĪnych silnikach. Na przykáad w niektórych
pompach trzeba byáo ominąü rozbudowane przestawiacze kąta początku wtrysku paliwa oraz
wykonaü ukáady napĊdu pomp zasilających. NapĊd taki trzeba byáo wykonaü dla ukáadu
wtryskowego silnika W-46, który jest zasilany za pomocą pompy PLU-6, napĊdzanej w pojeĨdzie
od mechanizmu przekáadniowego silnika. TĊ pompĊ zasilającą przymocowano do ramy obok
pompy wtryskowej i napĊdzano za pomocą paska klinowego z waáu silnika elektrycznego napĊdu
pompy wtryskowej (rys. 3a). Jeszcze bardziej skomplikowany jest napĊd pompy wtryskowej i
zasilającej z silnika 4CT90. Pompa wtryskowa tego silnika jest mocowana koánierzowo do koĔca
obudowy, w której umieszczony jest waáek áączący zespóá kóá zĊbatych z przodu silnika z pompą
wtryskową. Waáek obraca siĊ na áoĪyskach Ğlizgowych, smarowanych z ukáadu olejenia silnika, a
jednoczeĞnie na waáku znajduje siĊ mimoĞród napĊdzający pompĊ paliwową. Dlatego trzeba byáo
wykonaü caáy nowy zespóá umoĪliwiający zamontowanie pompy wtryskowej i zasilającej oraz
smarowanie waáka (rys. 3b).
a)

b)

c)

d)

Silnik
przestawiacza

Szafa sterująca

Pompa wtryskowa

Silnik napĊdowy
Wtryskiwacz

Rys. 2. Zespoáy pojedynczego segmentu stanowiska badawczego:
a -pompa wtryskowa z silnikiem elektrycznym, b – silnik z reduktorem do napĊdu dĨwigni regulatora,
c- schemat poáączeĔ stanowiska, d- sterownik silników elektrycznych
Fig. 2. Components of the single segment of the research stand
a – injection pump with electric motor, b – electric motor with reduction gear for governor level propulsion,
c – scheme of stand connection, d – electric motor controller
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Paliwo táoczone przez pompy wtryskowe przepáywaáo do wtryskiwaczy umieszczonych
w zbiorniczkach uspokajających, wypeánionych paliwem (rys. 4a). Byáy to szklane pojemniki z
zanurzonymi w nich rozpylaczami. Pojemniki te pozwalaáy na obserwacjĊ i kontrolĊ wtrysku
paliwa oraz ewentualne uchwycenie powaĪniejszych niesprawnoĞci pracy wtryskiwaczy, a wtrysk
paliwa do zbiorniczka wypeánionego paliwem zapobiegaá jego rozpyleniu w powietrzu. Paliwo
odpáywaáo ciągáą strugą ze zbiorniczków do cháodnic i dalej do centralnego zbiornika.
a)

b)

Rys. 3. Rozwiązania napĊdów pomp wtryskowych: a) silnika W-46, b)silnika 4CT90
Fig. 3. Examples of propulsion systems of injection pumps: a) for engine W-46, b) for engine 4CT90

Zbiorniczki byáy umieszczone w dwóch rzĊdach obok pomp wtryskowych, ze wzglĊdu na
stosowane standardowe przewody wtryskowe. W kaĪdym zbiorniczku znajdowaá siĊ
termoelement.
Paliwo przepáywające miĊdzy iglicą i korpusem rozpylacza byáo odprowadzane do menzurek.
UmoĪliwiaáo to pomiar iloĞci przepáywającego paliwa, a tym samym pozwalaáo na bieĪącą ocenĊ
zuĪycia rozpylacza (rys. 4b).
a)
b)

Rys. 4. Zespoáy wtryskiwaczy: a) zbiorniczki uspokajające z termoelementami, b) menzurki do pomiarów przecieków z
wtryskiwaczy,
Fig 4. Injectors sets: a) cushion bulbs with thermelements, b) glass cylinders for fuel linkages measurements from
injectors

Pod rzĊdem segmentów z pompami wtryskowymi umieszczono zbiorniki z paliwem oraz
cháodnice paliwa (rys. 5). DziĊki temu zmniejszono powierzchniĊ zabudowy stanowiska.
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Cztery pojedyncze segmenty z ukáadami wtryskowymi byáy zasilane z jednego gáównego
zbiornika paliwa. Do zbiornika dodatkowego odprowadzano paliwo z rynienek Ğciekowych. Byáy
to niewielkie iloĞci paliwa z tzw. przelewów lub innych nieszczelnoĞci, czĊsto zmieszane z olejem
smarującym i innymi zanieczyszczeniami. Jako zbiorniki zastosowano ustawione pionowo
metalowe beczki na paliwo. W miejscu oryginalnego korka w Ğrodku beczki wkrĊcono korek z
otworem umoĪliwiającym podáączenie przewodów zasilających odpowiednie ukáady wtryskowe.
Paliwo odpáywające ze zbiorniczków uspokajających spáywaáo do cháodnic i po scháodzeniu byáo
kierowane do zbiorników (rys. 5a). Zastosowano aluminiowe cháodnice z dwoma wentylatorami
kaĪda. Wentylatory cháodnic byáy wáączane rĊcznie po przekroczeniu zaáoĪonej temperatury
paliwa. Dodatkowa pompa paliwa, napĊdzana silnikiem elektrycznym, wymuszaáa cyrkulacjĊ
paliwa znajdującego siĊ w zbiorniku (zasysaáa paliwo z dna beczki i wlewaáa je przez otwór w
korku górnym) w celu ujednolicenia rozkáadu jego temperatury.
Caáe stanowisko zostaáo zbudowane z dwóch czterosegmentowych zespoáów, zasilanych z
oddzielnych zbiorników paliwa.
Podczas badaĔ stanowisko byáo nadzorowane przez zespóá kamer umieszczonych ponad
stanowiskiem na statywach. Obraz z tych kamer przekazywano do kabiny sterowniczej, w której
znajdowaá siĊ równieĪ komputer, do którego byáy doáączone mierniki temperatury ze wszystkich
punktów pomiarowych stanowiska. Parametry te byáy rejestrowane na bieĪąco oraz wyĞwietlane
na monitorze, co pozwalaáo na szybką reakcjĊ w przypadku jakichkolwiek nieprawidáowoĞci w
funkcjonowaniu zespoáów stanowiska.
a)

do stanowisk

zbiornik

b)

powrót paliwa

pompa paliwowa

cháodnica

Rys. 5. Ukáad paliwowy stanowisk badawczego: a) schemat ukáadu, b) zbiornik paliwa oraz jego ukáad cháodzenia
Fig. 5. Fuel system of the investigation stand: a) scheme of the system, b) fuel tank and its cooling system

BieĪący stan ukáadów wtryskowych okreĞlano na podstawie pomiaru temperatury paliwa i
oleju w wybranych miejscach tych ukáadów.
Do pomiaru temperatury zastosowano wielokanaáowy system pomiarowy skáadający siĊ z
czujników oporowych rozmieszczonych w 77 punktach stanowiska i 7 wzmacniaczy
wyposaĪonych w wyĞwietlacze oraz moduáy umoĪliwiające poáączenie ich z komputerem
pomiarowym, rejestrującym bieĪące zmiany temperatury. KaĪdy tor pomiarowy wyposaĪony byá
w ukáad autodiagnostyki, a stwierdzone awarie byáy sygnalizowane za pomocą sygnaáów
dĨwiĊkowych i Ğwietlnych. Termoelementy byáy rozmieszczane w kaĪdym zbiorniczku
uspokajającym, w kanaáach paliwowych pomp wtryskowych, w ukáadach smarowania pomp,
mierzono równieĪ temperaturĊ otoczenia w pobliĪu stanowiska. Wyniki pomiarów temperatury
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paliwa przedstawiane byáy w tabeli na ekranie komputera i rejestrowane okresowo podczas pracy
stanowiska.
3. Metodyka badaĔ
Warunki pracy ukáadów wtryskowych na stanowisku badawczym mogą byü dowolnie
programowane, takĪe zgodnie z wymaganiami niezawodnoĞciowego testu badawczego AEP-5.
Jest to test wprowadzony w paĔstwach NATO na podstawie porozumienia normalizacyjnego
STANAG 4195 i przeznaczony do oceny porównawczej niezawodnoĞci táokowych oraz
turbinowych silników spalinowych. Charakteryzuje siĊ zdefiniowanymi okresowymi zmianami
obciąĪenia silnika i jego prĊdkoĞci obrotowej, w ciągu 400 godzinnej pracy silnika, podzielonej na
10-cio godzinne cykle. Cykle te muszą byü realizowane w caáoĞci i oddzielone kilkugodzinną
przerwą na obniĪenie temperatury badanego silnika do temperatury otoczenia. MoĪna áączyü, co
najwyĪej po dwa cykle pracy silnika bez jego wystudzania. KaĪdy dziesiĊciogodzinny cykl pracy
dzieli siĊ na 10 faz pracy silnika o róĪnym czasie trwania (tab. 1). Są one wykonywane kolejno na
stanowisku dynamometrycznym (rys. 6a).
Aby odtworzyü te cykle na stanowisku, na którym byáy zamontowane tylko ukáady wtryskowe,
wykorzystano fakt, Īe kaĪdej fazie pracy silnika odpowiada okreĞlone poáoĪenie dĨwigni
regulatora i prĊdkoĞü obrotowa pompy wtryskowej (rys. 6b). Wykorzystując charakterystyki
zuĪycia paliwa przez silnik okreĞlono poáoĪenie dĨwigni regulatora dla punktów 1, 3, 7 i 10. W
tym celu w ukáadach wtryskowych zamontowano przepáywomierz i przy zadanych prĊdkoĞciach
obrotowych zmieniano poáoĪenie dĨwigni regulatora przy odpowiednim przepáywie paliwa.
Dotyczy to punktu czĊĞciowego obciąĪenia silnika w punkcie 10. Pozostaáe punkty byáy
umieszczone na zewnĊtrznej charakterystyce dawkowania i do ich realizacji wystarczyáo
ustawienie dĨwigni regulatora w maksymalne poáoĪenie oraz sprowadzenie prĊdkoĞci obrotowej
silnika elektrycznego do zadanej wartoĞci.
a)

b)
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Rys. 6. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w 400 – godzinnym teĞcie AEP-5 a – we wspóárzĊdnych moment
obrotowy – prĊdkoĞü obrotowa silnika ns, b – we wspóárzĊdnych godzinowe zuĪycie paliwa – prĊdkoĞü
obrotowa pompy wtryskowej np
Fig. 6. The arrangement of measurement points during individual AEP–5 test cycles a – at coordinates: torque – engine
speed ns , b – at coordinates: fuel consumption – injecting pump speed np

Pomiar przepáywu paliwa wykonano w ten sposób, Īe do jednej sekcji pompy podáączono
wtryskiwacz pomiarowy, z którego paliwo odprowadzane byáo do przepáywomierza, za
pomocą, którego mierzono natĊĪenie przepáywu paliwa wtryskiwanego przez tĊ sekcjĊ (rys.
7). OkreĞlone wartoĞci poáoĪenia dĨwigni regulatora zapisywano do pamiĊci sterownika
sterującego okreĞlonym segmentem stanowiska. Przykáad ustawianych parametrów dla caáego
cyklu 10-godzinnego przedstawiono w tabeli 1.
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Do zespoáów, których zuĪycie w czasie eksploatacji silnika wpáywa najbardziej istotnie na
proces wtrysku paliwa do komory spalania silnika zaliczono:
x zespóá táoczek i cylinderek,
x zaworek odcinający (korektor hydrauliczny dawki paliwa),
x zespóá korpus i iglica rozpylacza.
KaĪdy z tych zespoáów byá sprawdzany okresowo.
Stan techniczny zespoáu táoczek – cylinderek sprawdzano podáączając do króüca pompy
wtryskowej przewód wtryskowy z rozpylaczem wzorcowym, jakim byá odpowiednio
przygotowany rozpylacz fabryczny o starannie wyregulowanym ciĞnieniu otwarcia (rys. 8).
Tab. 1. Cykle pracy silnika SW 680 wedáug testu AEP-5
Tab. 1. Engine operation cycles SW 680 according to the AEP–5 test

Warunki pracy silnika
Lp.
1
2
3
4

PrĊdkoĞü
[obr/min]
500
2200
2380
1650

5

500-2200

6
7
8
9
10

1320
500
1268
1400
1320

Moment
[Nm]
0
770
0
880
0 –907
4min - 6min
890
0
625
907
445

Czas pracy
silnika

Warunki pracy ukáadu
wtryskowego
P [%] lub
n p [obr/min]
G e [dm³/h]

30 min
2 hrs
30 min
60 min

250
1100
1190
825

0%
100 %
100 %
100 %

2 hrs

250/1100

0/100 %

30 min
30 min
30 min
2 hrs
30 min

660
250
1134
700
660

100 %
0%
100 %
100 %
2.67 dm³/h

PomiĊdzy przewód wtryskowy i króciec wtryskiwacza
wstawiono dokáadny tensometryczny czujnik ciĞnienia w
przewodzie wtryskowym, a przebiegi ciĞnienia
rejestrowano przy maksymalnej dawce paliwa oraz przy
prĊdkoĞci obrotowej waáka pompy wtryskowej:
a) rozruchowej prĊdkoĞci obrotowej np = 150 obr/min,
b) prĊdkoĞci momentu maksymalnego silnika lub 60 %
Wtryskiwac
prĊdkoĞci znamionowej silnika,
z
c) znamionowej prĊdkoĞci obrotowej silnika.
Na podstawie tych przebiegów okreĞlano szczelnoĞü
sekcji wtryskowej pompy oraz dziaáanie zaworka
odcinającego bĊdącego jednoczeĞnie hydraulicznym
korektorem dawki paliwa.
Po zatrzymaniu pompy wtryskowej i podáączeniu
manometru do przewodu wtryskowego, zwiĊkszeniu
Przepáywomi
ciĞnienia do ok. 40 MPa oraz ustawieniu badanej sekcji
er
w górnym poáoĪeniu mierzono czas spadku ciĞnienia w
przewodzie wtryskowym, bĊdący miarą szczelnoĞci
Rys. 7. Ukáad pomiaru przepáywu paliwa
Fig 7. Fuel flow measurement system
zaworka odcinającego. Po podniesieniu ciĞnienia do
zaáoĪonej wartoĞci, odcinano sekcjĊ táoczącą próbnika od
ukáadu paliwowego tak, aby ewentualne wycieki paliwa odbywaáy siĊ jedynie przez badane
záoĪenie, a nie przez wewnĊtrzne ukáady próbnika.
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Miarą zuĪycia rozpylacza są przecieki paliwa przez szczelinĊ miĊdzy iglicą rozpylacza i jego
korpusem. Paliwo to jest nastĊpnie odprowadzane z korpusu rozpylacza przez tzw. przewody
przelewowe. SzczelnoĞü tego poáączenia sprawdzano podobnie jak szczelnoĞü zaworka
odcinającego, wytwarzając w ukáadzie zwiĊkszone ciĞnienie paliwa i obserwując jego spadek na
manometrze kontrolnym. Do wytworzenia ciĞnienia celem sprawdzenia szczelnoĞci poáączenia
wykorzystano próbnik ciĞnienia PRW-1 z doáączonym dokáadnym manometrem sprĊĪynowym.
SzczelnoĞü poáączenia iglicy i korpusu rozpylacza byáa na bieĪąco kontrolowana na podstawie
pomiarów iloĞci paliwa zgromadzonego w menzurkach pomiarowych stanowiska. IloĞü paliwa w
tych menzurkach byáa mierzona po zakoĔczeniu kaĪdego dziesiĊciogodzinnego cyklu pracy
stanowiska.
a)
b)
Przebieg ciĞnienia w przewodzie wtryskowym
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Rys. 8. Badania stanu technicznego zespoáu táoczącego: a) urządzenia pomiarowe, b) przebieg ciĞnienia paliwa
Fig. 8. Investigation of technical state of pressure set: a) equipment, b) fuel pressure

a)

b)

Rys. 9. Metodyka oceny zuĪycia elementów ukáadu wtryskowego: a) aparatura, b) schematy poáączeĔ
Fig 9. Methodology of wear measurements of injection system elements: a) apparatus, b) connection schema

W trakcie badaĔ kontrolowano na bieĪąco i rejestrowano temperaturĊ w kilku miejscach
poszczególnych ukáadów wtryskowych:
x w przewodzie, którym paliwo dopáywaáo do pompy zasilającej,
x w filtrach paliwa,
x w kanale paliwowym pompy wtryskowej,
x w zbiorniczkach uspokajających, w których znajdowaáy siĊ rozpylacze paliwa.
ZaáoĪono, Īe wartoĞci tej temperatury zaleĪą od stanu energetycznego paliwa w tych miejscach, a
stan ten jest pochodną zachodzących tam procesów związanych z przepáywem paliwa. I jakiekolwiek
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zmiany stanu technicznego ukáadu spowodują zmiany temperatury paliwa. Przykáadowe przebiegi
temperatury paliwa w zbiorniczkach uspokajających podczas jednego cyklu pracy ukáadu
wtryskowego przedstawiono na rysunku 10. Widoczne są zmiany temperatury odpowiadające
kolejnym stanom pracy ukáadu wtryskowego. Temperatura w zbiorniczku uspokajającym silnika
W-46, jest wyĪsza, poniewaĪ wiĊksza jest dawka paliwa wtryskiwana przez tĊ pompĊ.
5. StabilnoĞü parametrów paliwa

Z obserwacji paliwa uĪywanego do prac na stoáach probierczych wynikaáo, Īe wraz z upáywem
czasu pracy jego kolor byá coraz ciemniejszy, co wskazywaáo na zmiany wáaĞciwoĞci tego paliwa.
Dlatego równolegle z badaniami trwaáoĞciowymi przeprowadzono badania zmian wáaĞciwoĞci
paliwa poddawanego okresowo podwyĪszonemu ciĞnieniu i temperaturze. Co 10 godzin pracy
stanowiska w czasie początkowych 100 godzin pracy ukáadu wtryskowego oraz co 50 godzin w
pozostaáym okresie badaĔ stanowiskowych pobierano próbkĊ paliwa z ukáadu paliwowego oraz
przeprowadzano jego badania na nastĊpujących urządzeniach:
1. chromatografie gazowym z detektorem emisji atomowej przy uĪyciu zestawu GC/AED
firmy Hewlett Packard,
2. spektroskopie absorpcyjnym UV-VIS przy uĪyciu spektrofotometru Helios E firmy Unicam,
3. chromatografie cienkowarstwowym przy uĪyciu páytek z Īelem krzemionkowym (Merck Nr
5548) i densytometru firmy Shimadzu.
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Rys. 10. Przebieg temperatury paliwa w pierwszej sekcji pompie wtryskowej silników W-46 i SW-680 podczas
jednego cyklu pracy stanowiska
Fig. 10. Fuel temperature in the first sections of injecting pumps of engines W–46 and SW–680)

Podczas badania na chromatografie gazowym i spektroskopie absorpcyjnym nie stwierdzono
Īadnych róĪnic w skáadzie paliwa. Dlatego wykonano densytogramy rozdzielonych skáadników
kaĪdej z próbek, mierząc absorpcjĊ Ğwiatáa przy O = 254 nm. Zaobserwowano przy tym, Īe
wydzielone na starcie skáadniki paliwa o barwie Īóátej wykazują silną fluorescencjĊ, której
intensywnoĞü znikomo narasta wraz z dáugoĞcią wykorzystywania tego samego paliwa. Paliwo
dáugo wykorzystywane w ukáadzie zamkniĊtym, w warunkach wysokiego ciĞnienia i temperatury
zaczyna stopniowo Īóáknąü i wykazywaü coraz wiĊkszą fluorescencjĊ, cechĊ charakterystyczną
związków, które mają cząstki aromatyczne. Szczególnie intensywną fluorescencjĊ obserwuje siĊ w
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przypadku związków zawierających w swej strukturze kilka pierĞcieni aromatycznych tzw.
wielopierĞcieniowych wĊglowodorów aromatycznych (WWA) [1, 3].
W wyniku pirolitycznego oddziaáywania na badane paliwa nawet po 100 godzinach
obserwuje siĊ tylko nieznaczny i stabilizujący siĊ stopieĔ przemiany związków alifatycznych w
WWA. Dowodem na to jest brak moĪliwoĞci rejestracji i analizy tych zmian za pomocą doĞü
czuáych metod, jakimi są chromatografia gazowa i spektroskopia absorpcyjna UV-VIS.
JednoczeĞnie wyraĨna zmiana barwy paliw, stabilizująca siĊ w funkcji czasu, Ğwiadczyü moĪe o
silnej absorpcji Ğwiatáa powstającej mieszaniny róĪnych związków aromatycznych. Jedynie
najczulsza metoda, jaką jest fluorymetria zastosowana do chromatografii cienkowarstwowej,
pozwoliáa zarejestrowaü znikome zmiany skáadu badanych paliw. ĝwiadczy to o duĪej stabilnoĞci
paliwa i dlatego podjĊto decyzjĊ o wymianie paliwa po kaĪdych 100 godzinach pracy.
6. Podsumowanie

Wykonane, oryginalne stanowisko do badania trwaáoĞci ukáadów wtryskowych silników o
zapáonie samoczynnym speániáo wszystkie zaáoĪone wymagania i zostaáo z powodzeniem
wykorzystane podczas badaĔ trwaáoĞciowych wybranych ukáadów wtryskowych silników
pojazdów wojskowych [2]. Podczas tych badaĔ stanowisko pracowaáo bez zarzutu, aczkolwiek
stwierdzono, Īe niektóre zastosowane rozwiązania charakteryzowaáy siĊ zwiĊkszoną zawodnoĞcią.
Zastosowana metodyka badaĔ trwaáoĞciowych ukáadów wtryskowych silników o zapáonie
samoczynnym byáa oparta na wymaganiach normy STANAG 4195, a sposób ustawiania
warunków pracy pomp wtryskowych odpowiadaá cyklowi pracy silnika wg tej normy. Metoda
badania tylko samego ukáadu wtryskowego pozwoliáa na znaczne obniĪenie kosztów badaĔ i
prowadzenie ich w duĪo wiĊkszym zakresie niĪ wynikaáoby to z moĪliwoĞci badawczych na
stanowisku dynamometrycznym. Do oceny bieĪącego stopnia zuĪycia zastosowano metody
bezdemontaĪowe, które pozwalają na znacznie szybszą kontrolĊ bieĪącego zuĪycia ukáadów
wtryskowych, bez pracocháonnego demontaĪu.
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