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Abstract
Current engine technology for on-road vehicles allows us to meet the existing and planned future standards for
emission. Because combustion engines, especially self-igniting are being used for very different purposes like: road
transport, rail-way transport, shipping, industry, military and agriculture, these engines work in different and often
difficult conditions. A very significant group of vehicles used for the most difficult of the aforementioned areas of use
are ''Off-Road'' vehicles. For those vehicles we also use rigorous regulations to govern dangerous chemical emissions
such as Tier, Bin and Californian LEV. In those types of vehicles the fuel powered systems very often use mechanically
controlled diesel injection pump. These pumps are characterized by high tolerance to the quality and type of petrol as
well as reliability, which is very important especially in ''off-road'' vehicles. At work a conception was described of
system of powering the engine diesel which will let for reaching of future emission exhaust quality standards.
In the paper only initial outline of the idea of the injection’s system for „off-road” vehicles, is introduced. This system
needs follow-on in the field both interactions with the EGR valve, with the injection’s system as well as in the matter of
interaction with ECU of the injection’s system.
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POJAZDY TYPU „OFF ROAD”
W ASPEKCIE PRZYSZàOĝCIOWYCH NORM EMISJI SPALIN
Streszczenie
StopieĔ zawansowania technicznego silników pojazdów drogowych pozwala na sprostanie obecnym i przyszáym
normom emisji spalin. PoniewaĪ silniki spalinowe, zwáaszcza o zapáonie samoczynnym są wykorzystywane w róĪnych
sferach takich jak: transport drogowy, kolejowy, morski, przemysá, wojsko oraz rolnictwo, zatem pracują one
w róĪnych odmiennych i nierzadko trudnych warunkach. Szczególną grupĊ pojazdów wykorzystywanych wáaĞnie
w tych sferach gospodarki stanowią pojazdy typu „Off-Road”. Dla tych pojazdów stosowane są równieĪ uregulowania
prawne w postaci norm emisji spalin takie jak Tier, Bin i kalifornijskie LEV. Stosowane w tego typu pojazdach ukáady
zasilania paliwem bardzo czĊsto wykorzystują mechanicznie sterowaną rzĊdową pompĊ wtryskową, charakteryzującą
siĊ wysoką tolerancją odnoĞnie jakoĞci i rodzaju paliwa oraz niezawodnoĞcią, co ma istotne znaczenie wáaĞnie
w pojazdach „Off-Road”. W pracy przedstawiono koncepcjĊ ukáadu zasilania silnika o zapáonie samoczynnym, która
pozwoli na speánienie przyszáoĞciowych limitów emisji spalin. W artykule przedstawiono tylko wstĊpny zarys koncepcji
ukáadu wtryskowego dla pojazdów „off-road”, który wymaga kontynuacji w zakresie wspóápracy zaworu EGR,
z ukáadem wtryskowym i z ECU ukáadu wtryskowego.
Sáowa kluczowe: pompa wtryskowa, emisja substancji szkodliwych, elektrozawory, transport, pojazdy uĪytkowe

1. Wprowadzenie
Obowiązujące przepisy odnoĞnie dopuszczalnych norm emisji spalin dla silników pojazdów
drogowych wymagają od producentów ciągáej modernizacji ich konstrukcji. I pomimo trudnoĞci
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konstrukcyjnych związanych z dostosowaniem ich do obowiązujących norm emisji substancji
szkodliwych, jest on do dnia dzisiejszego optymalnym Ĩródáem napĊdu, zarówno samochodów
osobowych, jak i równieĪ pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, przemyĞle
budowlanym, kolejowym czy teĪ rolnictwie. W przypadku pojazdów drogowych aktualnie coraz
czĊĞciej wykorzystuje siĊ Ĩródáo napĊdu silnik o zapáonie samoczynnym, natomiast w pojazdach
uĪytkowych okreĞlonych mianem „off-road” ma on prawie 100% udziaá. Dla tego typu pojazdów
okreĞlonych w dzienniku ustaw, nr 202 pozycja 1681 z dnia 19 sierpnia 2005 jako „niedrogowa
maszyna ruchoma” równieĪ opracowano przepisy, dopuszczające graniczne wartoĞci związków
toksycznych, jakie mogą one emitowaü do atmosfery [6]. Tej ustawy nie stosuje siĊ do silników
sáuĪących jako Ĩródáo napĊdu pojazdów rekreacyjnych, ciągników rolniczych, ciĊĪarówek
i autobusów [6]. Wymagania dla tej grupy pojazdów zostaáy okreĞlone w rozporządzeniu Unii
Europejskiej znanej pod nazwą Regulamin nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – pod nazwą „Jednolite wymagania dotyczące homologacji
silników wysokoprĊĪnych, silników na gaz ziemny oraz silników z wymuszonym zapáonem
napĊdzanych gazem páynnym, a takĪe pojazdów wyposaĪonych w silniki wysokoprĊĪne, silniki na
gaz ziemny i silniki z wymuszonym zapáonem napĊdzane gazem páynnym w odniesieniu do emisji
zanieczyszczeĔ z silnika” [7] - Dziennik UrzĊdowy Unii Europejskiej L 375/3 z dnia 27.12.2006.
W odniesieniu do przepisów Stanów Zjednoczonych jej europejskie odpowiedniki są mniej
rygorystyczne [3]. Na Rys. 1a przedstawiono nowe wymagania dla normy Euro V, obowiązującej od
paĨdziernika 2009, w zakresie emisji tlenków azotu (NOx) w porównaniu z normą obwiązującą
w Stanach Zjednocznych. WartoĞci te porównano z nową normą EURO VI, obowiązującą od
roku 2014 (Rys. 1b).

Rys. 1. Euro V i Euro VI dla lekkich pojazdów okreĞlające emisje tlenków azotów (NOx) w porównaniu z normą
Stanów Zjednoczonych: a) okoáo 55 do 60% redukcja NOx Euro V (2009) w porównaniu z Bin 8 oraz 85 to
90% NOx z Bin 5, b) porównanie z normą Euro VI (2014) [3]
Fig. 1. Euro V and Euro VI light-duty NOx regulatory limits compared to the U.S.: a) about 55 to 60% NOx control
will be needed for Euro V (2009) diesel to hit the U.S. Bin maximum allowable emission (45 states). For
Bin 5 (50 states) nominally 85 to 90% NOx control is needed; b) for Euro VI (2014), the requirement is 60 to
65% additional NOx reduction

Komisja Europejska zmniejszyáa równieĪ granicĊ emitowanych cząstek staáych do poziomu
3 mg/km, bĊdący efektem nowej procedury pomiarowej.
Dla pojazdów ciĊĪkich Stany Zjednoczone oraz Japonia chcą wprowadziü na przestrzeni
najbliĪszych 5 lat tj. do roku 2014 nowe ograniczenia, które w Europie wynoszą od 1,6 do
2,0 gkW/h dla tlenków azotu (NOx) i od 0,025 do 0,050 gkW/h dla cząstek staáych (PM) [2, 3].
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Aby osiągnąü te przyszáoĞciowe normy emisji spalin dla grupy pojazdów „off-road”,
konstrukcja ich silników powinna siĊ rozwijaü w dwóch równolegáych gaáĊziach. Z jednej strony
naleĪy dąĪyü do unowoczeĞnienia samego silnika np. przez zastosowanie nowoczesnych metod
sterowania, nowoczesnych materiaáów do budowy czy modyfikacjĊ ukáadów wtryskowych.
Z drugiej strony ukáady te ĞciĞle muszą wspóápracowaü z ukáadami wtórnymi oczyszczającymi
spaliny, których rozwój w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny.
Pojazdach „off-road”, które pracują w zupeánie odmiennych i nierzadko bardzo ciĊĪkich
warunkach, są stosowane czĊsto silniki wyposaĪone w mechanicznie sterowaną, rzĊdową pompą
wtryskową. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, iĪ pozwala na wiĊkszą tolerancje odnoĞnie
jakoĞci paliwa oraz moĪliwoĞci wykorzystania biopaliw, jak równieĪ charakteryzuje siĊ wysokim
stopniem niezawodnoĞci. Jednak przy obecnym stanie techniki taki sposób sterowania jest daleki
od optymalnego i wyklucza moĪliwoĞü wspóápracy z ukáadami wtórnymi oczyszczania spalin, co
skutkuje przekroczeniem dopuszczalnych norm emisji spalin. Wysoka niezawodnoĞü tego typu
ukáadów z rzĊdową pompą wtryskową, sprawia, Īe celowa staje siĊ taka ich modernizacja, aby
jakoĞü zasilania umoĪliwiáa uzyskanie wymaganego poziomu emisji związków toksycznych. Cel
ten moĪliwy jest do osiągniĊcia przez elektronizacjĊ tego rodzaju ukáadu wtryskowego, ĞciĞle
wspóápracującego z ukáadem EGR, sterowanego w oparciu o algorytm sterujący ECU.
2. Elektronizacja ukáadu wtryskowego
W rzĊdowych pompach wtryskowych początek táoczenia i jego dawka odmierzana jest przy
pomocy odpowiednio sterownego elementu táoczącego. W tym rozwiązaniu, przedstawionym na
Rys. 2, w miejsce sekcji táoczących, zastosowano zawory elektromagnetyczne (Rys. 3),
dostarczone przez firmĊ Auto Power Electronic.

Rys. 2. Schemat ideowy zintegrowanej pompy wtryskowej z ukáadem sterowania
Fig. 2. Arrangement plan integrated pump with master control

Zawory te, dziĊki specjalnej budowie [4], umoĪliwiają ustawienie parametrów wtrysku
zaleĪnoĞci od chwilowego stanu pracy silnika tj. prĊdkoĞci obrotowej, obciąĪenia. Zmiana
parametrów wtrysku realizowana jest indywidualnie w kaĪdej sekcji pompy na podstawie
sygnaáów uĪytych z czujników zamontowanych na pompie takich jak: prĊdkoĞü obrotowa silnika,
górne martwe poáoĪenie táoka, obciąĪenie, temperatura paliwa, temperatura oleju, ciĞnienie
otoczenia. Natomiast sygnaáami z czujników zamontowanych na silniku są: temperatura cieczy
cháodzącej i masa powietrza w kolektorze dolotowym. Sygnaáy zarówno z czujników pompy jak
i silnika, po odpowiednim przetworzeniu przez ECU ukáadu wtryskowego, zostają wykorzystane
do odpowiedniego ustawienia zaworu recyrkulacji spalin EGR o regulowanym skoku [5].
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Rys. 3. Elektrozawory sekcji táoczącej
Fig. 3. Electric Valves of pumping section

Odpowiednie otwarcie zaworu recyrkulacji spalin, korzystnie wpáywa na zmniejszenie emisji
związków toksycznych do atmosfery oraz zadymienie spalin. Natomiast páynna regulacja otwarcia
zaworu recyrkulacji spalin oraz moĪliwoĞü utrzymywania otwarcia na odpowiednim poziomie,
pozwala na dalsza poprawĊ emisji substancji toksycznych. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ
stwierdzono, Īe w zakresie otwarcia zaworu EGR jego charakterystyka jest linowa (Rys. 4)
o duĪej powtarzalnoĞci i dokáadnoĞci.
a)

A

B C

A

B

C

b)
Rys. 4. Sygnaá sterujący zaworem recyrkulacji spalin EGR dla wysuniĊcia zaworu: a) 0,1 mm, b) 5 mm
Fig. 4. Signal controlling the valve EGR (Exhaust Gas Recirculation) for moving of valve: a) 0.1 mm, b) 5 mm
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Na Rys. 4 zaznaczono, trzy charakterystyczne obszary sterowania zaworem EGR,
uruchomienie zaworu zostaáo przedstawione w obszarze A i trwa 50 Ps. Obszar C jest
odpowiedzialny za wyáączenie zaworu i trwa 10 Ps, natomiast wysuniĊcie zaworu jest regulowane
czasem podtrzymania napiĊcia w obszarze B, którego czas jest zaleĪny od stopnia otwarcia
zaworu. Na Rys. 5 przedstawiono charakterystykĊ otwarcia zaworu EGR.
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Rys. 5. Otwarcie zaworu EGR w funkcji sygnaáu sterującego w obszarze B
Fig. 5. Opening the EGR valve in the function of the signal steering in B area

-

Wykorzystanie tego zaworu w umoĪliwi realizacjĊ dwóch trybów sterowania zaworem EGR:
bezpoĞredniego, umoĪliwiającego zastosowanie go klasycznym rozwiązaniu, gdzie jest
sterowany za pomocą pneumatycznego zaworu proporcjonalnego;
poĞredniego, gdzie jest sterowany za poĞrednictwem ECU ukáadu wtryskowego.
W rozwiązaniu zawór recyrkulacji spalin EGR jest zintegrowany w algorytmie sterowania
pompy wtryskowej. DziĊki temu moĪliwy jest optymalny dobór parametrów jego otwarcia
w zaleĪnoĞci od warunków pracy silnika.

3. Podsumowanie
Elektronizacja ukáadu wtryskowego silników dla pojazdów „off-road” przez wykorzystanie
opisanych wyĪej ukáadów pozwoli na ksztaátowanie procesu wtrysku paliwa i dostosowanie jego
dawki do chwilowych warunków pracy silnika. Páynna wspóápraca z zaworem EGR przyczyni siĊ
do obniĪenia emisji skáadników toksycznych. Z elektrolizowanie takiego ukáadu wtryskowego
umoĪliwi wykorzystanie tego typu silników do wspóápracy z ukáadami wtórnymi oczyszczania
spalin np. SCR czy PDF, bez których nie moĪliwe bĊdzie osiągniĊcie normy Euro VI czy Bin.
UmoĪliwi równieĪ wspóápracĊ tego typu ukáadu z silnikami pojazdów juĪ pracującymi
w przemyĞle, przez wymianĊ tych elementów na nowe.
W artykule przedstawiono tylko wstĊpny zarys koncepcji takiego ukáadu wtryskowego dla
pojazdów „off-road”, który wymaga kontynuacji w zakresie zarówno wspóápracy zaworu EGR
z ukáadem wtryskowym jak równieĪ w kwestii wspóápracy z ECU ukáadu wtryskowego.
Odpowiedni algorytm jednostki sterującej ukáadu wtryskowego umoĪliwiáby [1] m.in. szereg
funkcji dodatkowych związanych np. z diagnostyką czy utrzymaniem staáej prĊdkoĞci obrotowej
silnika podczas róĪnych prac w oderwaniu od sterującego dziaáania kierowcy.
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