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PORÓWNAWCZE BADANIA POMP WYSOKIEGO CIŚNIENIA
O RÓŻNEJ LICZBIE TŁOKÓW
Streszczenie: Praca swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z wysokociśnieniowym
wtryskiem paliwa do cylindrów silników o zapłonie samoczynnym. Dokonano analizy
wyników badań, które obejmują m.in.: zmiany w dawkowaniu poszczególnych wtryskiwaczy,
zmiany ciśnienia następujące po wtrysku poszczególnych części dawki, czasy spadku ciśnienia
paliwa w zasobniku oraz wartości maksymalnych i minimalnych ciśnień podczas
rejestrowanych procesów.
Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, algorytmy sterujące

COMPARATIVE TESTS OF HIGH PRESSURE PUMPS
WITH DIFFERENT NUMBER OF PISTONS
Summary: The scope of this engineering thesis includes high-pressure fuel injection for
cylinders of CI engines. The analysis of the test results was carried out, which includes, among
others: changes in the dosage of individual injectors, pressure changes following the injection
of individual parts of the dose, times of fuel pressure drop in the reservoir and the maximum
and minimum pressures during the registered processes.
Keywords: Diesel engine, control algorithms

1. Wstęp i cel pracy
Tłokowe silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym (ZS) napędzające samochody
osobowe dzięki rozwojowi technologicznemu znacznie zyskały na popularności.
Wynika to z wysokiej wartości sprawności ogólnej, a co za tym idzie, niskiego
jednostkowego zużycia paliwa. Wraz z rozwojem technologicznym poprawie uległ
także układ oczyszczania spalin. Wzrost znaczenia tego układu wymusił jego rozwój.
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Największe znaczenie spośród wprowadzonych, ma zmiana układu zasilania silnika,
i to ona ma znaczący wpływ na poprawę parametrów tych silników. Wprowadzenie
systemu Common Rail, a także rozwój tego układu jest wywołany jego
niezaprzeczalnymi zaletami oraz dużą uniwersalnością tego sytemu.
Współcześnie stosowane procesy spalania wymuszają wzrost wymagań systemów
wtrysku paliwa. Optymalizacja procesu wtrysku paliwa do komory spalania dotyczy
jego początku oraz dokładności z jaką odmierzana jest dawka w każdym cyklu.
Decydującym czynnikiem właściwego odmierzania dawki paliwa jest ciśnienie
panujące w zasobniku paliwa. Ciśnienie to jest powiązane z pompą wysokiego
ciśnienia. Celem jest osiągnięcie stałej wartości ciśnienia paliwa w zasobniku
w danym punkcie pracy silnika. Dzięki temu odmierzanie dawki jest dokładniejsze.
Tematem pracy są badania porównawcze pomp wysokiego ciśnienia o różnej
liczbie tłoków. Jej celem jest zbadanie wpływu liczby tłoczków pompy wysokiego
ciśnienia w układzie Common Rail na przebieg ciśnienia paliwa w zasobniku.
Badania będą oparte na dwóch rodzajach pomp. Pierwsza z nich to pompa CP3
produkcji firmy Bosch o trzech tłoczkach, natomiast druga to pompa Denso o dwóch
tłoczkach. Analiza wyników wskaże, która z pomp czyli, która liczba tłoczków
zapewni bardziej zbliżony do stałego przebieg ciśnienia paliwa w zasobniku przy
różnych parametrach wtrysku paliwa, takimi jak: ciśnienie paliwa, a także czasy
trwania oraz przerw wtryskiwania (podziału dawki).

2. Obiekty, stanowisko, metodyka i plan badań
Tłoczkowe pompy Common Rail (CR) w sposób ciągły i niezależny od czasu oraz
dawki wtrysku wytwarzają wysokie ciśnienie paliwa gromadzonego w zasobniku
paliwa. Zasobnik paliwa w tym układzie pełni rolę buforu ciśnienia. Dzięki temu
paliwo nie jest sprężane w momencie, gdy ma dojść do każdego pojedynczego
wtrysku paliwa do poszczególnych cylindrów – funkcji te mogły zostać rozdzielone.
W obudowie tłoczkowej pompy promieniowej znajdują się umieszczone
promieniowo wokół wałka z krzywką mimośrodową tłoczki, które służą sprężaniu
paliwa. W przypadku pompy trójtłoczkowej tłoczki te wykonują trzy skoki sprężania
na jeden obrót wałka. Konstrukcja ta zapewnia przekrywanie się tłoczenia – sprężanie
paliwa odbywa się ciągle. Wartość mocy potrzebnej do napędu pompy CR zwiększa
się w stosunku proporcjonalnym do ciśnienia w zasobniku paliwa, a także prędkości
obrotowej wałka pompy.
Możliwość oddzielenie od siebie funkcji wytwarzania ciśnienia i funkcji wtrysku
paliwa zapewnia relatywnie duża objętość zasobnika paliwa. Paliwo znajdujące się w
nim pod wysokim ciśnieniem jest gotowe do wtrysku w dowolnej (optymalnej)
chwili. Pompa wysokiego ciśnienia pracuje ciągle, gdyż moc potrzebna do jej pracy
jest pobierana od silnika. Pompa ta wytwarza wymagane wysokie ciśnienie wtrysku.
Ciśnienie paliwa w zasobniku jest zapewnione niezależnie od prędkości obrotowej
silnika oraz dawki wtrysku. Moment obrotowy potrzebny do zapewnienia napędu
pompie CR jest znacznie mniejszy w porównaniu do pomp ciśnienia stosowanych
w konwencjonalnych układach wtryskowych, ze względu na równomierność
tłoczenia [2].
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Obiektem badań zostały dwie pompy wysokiego ciśnienia stosowane w układach
Common Rail:
- pompa CP3 firmy Bosch, wyposażona w trzy tłoczki (CR/CP3S3/R70/20-789V;
897227 0263),
- pompa wyprodukowana przez firmę Denso wyposażona w dwa tłoczki (555864).
Przyjęto, że analiza porównawcza pomp zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem
czterech kryteriów:
- jednostkowej dawki wtryśniętego paliwa,
- wartości spadków ciśnienia paliwa w zasobniku,
- czasów spadku ciśnienia paliwa z zasobniku,
- maksymalnych i minimalnych ciśnień w zasobniku paliwa.
Pomiary przeprowadzono na stanowisku badawczym, na które składało się:
- zmodernizowane stanowisko probiercze Star-8, wyposażone w: sterowany za
pomocą falownika silnik elektryczny, zbiornik paliwa z układem podgrzewania
i chłodzenia, zasobnik paliwa, wtryskiwacze, mechanizm pozwalający na
zbieranie do probówek wtryśniętego paliwa przy zadanej liczbie cykli,
- laboratoryjny, programowalny sterownik wtryskiwaczy, umożliwiający m.in.
podział dawki wtrysku na części,
- 2 komputery PC: jeden służący do akwizycji danych, a drugi do sterowania pracą
układu zasilania w paliwo,
- oscyloskop firmy Tektronix, model: TDS 3014,
- elektroniczna waga laboratoryjna RAD-WAG.
Obie pompy zbadano w czterech próbach, przy różnych wartościach zadawanych
parametrów:
- przypadek 1 – ciśnienie w zasobniku 370 bar, jednoczęściowa dawka, zadany
czas wtrysku 1360 µs;
- przypadek 2 – ciśnienie w zasobniku 700 bar, jednoczęściowa dawka, zadany
czas wtrysku 1360 µs,
- przypadek 3 – ciśnienie w zasobniku 700 bar, dwuczęściowa dawka, zadany czas
pierwszej części 1500 µs, zadany czas przerwy w dawkowaniu 700 µs, zadany
czas drugiej części dawki 1360 µs;
- przypadek 4 – ciśnienie w zasobniku 700 bar, dwuczęściowa dawka, zadany czas
pierwszej części 1500 µs, zadany czas przerwy w dawkowaniu 2000 µs, zadany
czas drugiej części dawki 1360 µs.
W celu opracowania wyników, sygnały zarejestrowane za pomocą czujnika ciśnienia
umieszczonego w zasobniku paliwa należało przefiltrować. Dokonano tego
wykorzystując dolnoprzepustowy filtr Butterwortha. Skrypt umożliwiający
przeliczenie sygnału przebiegu ciśnienia napisano w programie MATLAB.

3. Wyniki i analiza wyników badań
Wynikami badań były: napięciowy sygnał z czujnika wysokiego ciśnienia
w zasobniku oraz napięciowe sygnały sterujące wtryskiwacza, zarejestrowane w
czasie pracy układu na stanowisku badawczym. Ponadto, dla każdego przypadku
pomiarowego, wyznaczano jednostkową dawkę paliwa.
Wybrane przebiegi ciśnienia paliwa w zasobniku oraz napięcia sterującego otwarciem
wtryskiwaczy przedstawiono na rys. 1 i 2.
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Rysunek 1. Przebieg ciśnienia paliwa z zasobniku (linia przerywana) oraz sygnałów
sterujących wtryskiwaczami – pompa Bosch, przypadek 1500_700_1360_700 µs

Rysunek 2. Przebieg ciśnienia paliwa z zasobniku (linia przerywana) oraz sygnałów
sterujących wtryskiwaczami – pompa Denso, przypadek 1500_700_1360_700 µs
Z kolei na rys. 3 i 4 przedstawiono metodykę analizy przebiegów ciśnienia paliwa
i ich zależności od sygnałów napięciowych sterujących wtryskiwaczami, zarówno dla
dawki jednoczęściowej (rys. 3), jak i dwuczęściowej (rys. 4). Skale na rzędnych
wykresów (napięcia sterowania wtryskiwaczami) dobrano w taki sposób, aby jak
najlepiej przedstawić rozważany fragment sygnału oraz żeby nie przysłaniał on
przebiegu ciśnienia. W każdym przypadku analizę reakcji układu na zadane czasy
wtrysku przeprowadzono dla wtryskiwacza numer 1.
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Rysunek 3. Sposób analizy przebiegów ciśnienia i sygnałów sterowania
wtryskiwaczami dla dawki jednoczęściowej - pompa Bosch, przypadek 1360_370 µs
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Rysunek 4. Sposób analizy przebiegów ciśnienia i sygnałów sterowania
wtryskiwaczami dla dawki dwuczęściowej - pompa Denso, przypadek
1500_2000_1360_700 µs
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Dla dawek jednoczęściowych odczytywano następujące wielkości: Δtp – czas spadku
ciśnienia [µs], Δp – wartość spadku ciśnienia [bar], Δtw – rzeczywisty czas trwania
wtrysku [µs].
Z wykresów dla dawek dwuczęściowych odczytywano następujące wielkości:
Δtp – sumaryczny czas spadku ciśnienia [µs], Δtp1 – czas spadku ciśnienia po
pierwszej części dawki [µs], Δtp2 – czas spadku ciśnienia po drugiej części dawki
[µs], Δp – sumaryczna wartość spadku ciśnienia [bar], Δp1 – wartość spadku ciśnienia
po pierwszej części dawki [bar], Δp2 – wartość spadku ciśnienia po drugiej części
dawki [bar], Δtw1 – czas trwania wtrysku pierwszej części dawki [µs], Δtwp – czas
trwania przerwy pomiędzy dawkami [µs], Δtw2 – czas trwania wtrysku drugiej części
dawki [µs].
Po przeprowadzeniu analizy wszystkich przypadków pomiarowych, w oparciu
o wartości wielkości odczytane z przebiegów, dla przyjętych czerech kryteriów,
wykreślono wykresy porównawcze. Wybrane wielkości przedstawiono na rys. 5÷10.
I tak: na rys. 5 przedstawiono porównanie spadków ciśnienia dla dawki
jednoczęściowej, a na rys. 6 i 7 dla dawki dwuczęściowej, zarówno dla pierwszej, jak
i drugiej części. Podobnie, na rys. 8 przedstawiono porównanie czasów spadków
ciśnienia dla dawki jednoczęściowej, a na rys. 9 i 10 dla obu części dawki
dwuczęściowej.

Rysunek 5. Porównanie spadków ciśnienia dla przypadku 1360_700 µs
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Rysunek 6. Porównanie spadków ciśnienia dla przypadku 1500_700_1360_700 µs
po pierwszej części dawki

Rysunek 7. Porównanie spadków ciśnienia dla przypadku 1500_700_1360_700 µs
po drugiej części dawki
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Rysunek 8. Porównanie czasów spadku ciśnień dla przypadku 1360_370 µs

Rysunek 9. Porównanie czasów spadku ciśnień dla przypadku 1500_2000_1360_700
µs po pierwszej części dawki
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Rysunek 10. Porównanie czasów spadku ciśnień dla przypadku
1500_2000_1360_700 µs po drugiej części dawki
Przedstawione porównania stanowią jedynie część wykonanych analiz. Na podstawie
wszystkich wykonanych prac sformułowano uwagi końcowe i wnioski z pracy.

5. Uwagi końcowe i wnioski z pracy
Celem pracy była ocena wpływu zastosowania w układzie Common Rail pomp
wysokiego ciśnienia o różnej liczbie tłoczków (dwu- i trzytłoczkowej) na przebieg
ciśnienia paliwa w zasobniku. Zastosowano różne parametry pracy układu
wtryskowego. Zamieniano zarówno ciśnienie paliwa w zasobniku, jak i sposób
podziału dawki na części.
Analizy pomp przeprowadzono za pomocą następujących czterech kryteriów:
• porównanie dawki jednostkowej wtryśniętego paliwa,
• porównanie wartości spadków ciśnienia paliwa w zasobniku,
• porównanie czasów spadku ciśnienia paliwa z zasobniku,
• porównanie ciśnień maksymalnych i minimalnych w zasobniku paliwa.
I kryterium
Pomiar masy wtryśniętego paliwa pozwolił na obliczenie dawek jednostkowych,
a także zwrócenie uwagi na wydajność pomp. Mianowicie, pompa Denso
(dwutłoczkowa) okazała się bardziej wydajna niż pompa Bosch (trzytłoczkowa).
Z tego powodu podczas badania pompy Denso w dwóch przypadkach pomiarowych
konieczne było ograniczenie liczby cykli z 500 do 250 ze względu na ograniczoną
objętość menzurek. Mniejsza wydajność pompy Bosch może być spowodowana
większym zużyciem tej pompy w porównaniu do drugiej.
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Na podstawie dawki jednostkowej wtryśniętego paliwa można stwierdzić, iż pompa
Bosch zapewnia większą równomierność dawkowania paliwa w przypadku
niesprawności jednego z wtryskiwaczy, gdyż różnica w dawkowaniu wtryskiwacza
numer 2 względem pozostałych wtryskiwaczy jest znacznie mniejsza.
II kryterium
Pod względem wartości spadków ciśnienia różnice pomiędzy pompami są
następujące:
W pierwszym przypadku (1360_370) pompa Denso zapewnia mniejszy o ponad
70% spadek ciśnienia po nastąpieniu wtrysku. Analogiczna sytuacja występuje w
drugim przypadku (1360_700). Tym razem pompa Denso zapewnia mniejszy spadek
ciśnienia o ponad 50%. Można więc zauważyć następującą tendencję: wraz ze
wzrostem ciśnienia w zasobniku wyrównują się różnice pomiędzy pompami.
Jednocześnie wraz ze wzrostem ciśnienia w zasobniku w przypadku pompy Bosch
zmniejszają się spadki ciśnień, natomiast w pompie Denso różnice te zwiększają się.
W drugi przypadku (1500_700_1360_700) sytuacja jest odwrotna. W przypadku
pompy Denso po pierwszej części dawki następuję większy o 17% spadek ciśnienia
względem pompy Bosch. Jednak w przypadku czwartym, ze zwiększoną przerwą
między wtryskami do 2000 µs pompa Denso zapewnia znów mniejszy spadek
ciśnienia o 13%. W obu przypadkach 3 i 4 po wtryśnięciu drugiej części dawki przy
zastosowaniu pompy Denso następują większe spadki ciśnienia paliwa w zasobniku
odpowiednio o 45 i 37%.
Analiza powyższych wyników pozwala stwierdzić, iż pompa Denso z powodzeniem
sprawdza się w przypadku dawek jednoczęściowych zapewniając mniejsze spadki
ciśnienia, tym samym większą równomierność przebiegu ciśnienia i bardziej
precyzyjne dawkowanie paliwa. Jednakże, w przypadku dawki dwuczęściowej
sytuacja jest nie jednoznaczna. Co prawda w dawce dwuczęściowej ze znaczną
przerwą miedzy dawkami pompa Denso zapewniła mniejszy spadek ciśnienia paliwa
po pierwszej części dawki, to w przypadku krótkiej przerwy mniejszy spadek
ciśnienia po pierwszej części dawki odnotowano dla pompy firmy Bosch. Spadek
ciśnienia po drugiej części dawki odnotowano większy dla pompy Denso, zarówno
w trzecim, jak i czwartym przypadku.
III kryterium
Wyniki tej próby w znacznej części pokrywają się z poprzednim porównaniem.
Jedyne różnice występują w trzecim i czwartym przypadku dla spadku ciśnienia po
wtrysku drugiej części dawki. W pierwszym oraz drugim przypadku pompa firmy
Denso zapewnia mniejsze czasy spadku ciśnienia odpowiednio o: 30.2 oraz 33.1%.
W trzecim przypadku po wtrysku pierwszej części dawki pompa Bosch zapewniała
krótszy spadek ciśnienia o 45.6% względem pompy firmy Denso. Odwrotna sytuacja
miała miejsce w czwartym przypadku, również po pierwszym wtrysku dawki, lecz
w tym przypadku różnica wyniosła 8.7%. Analogiczna sytuacja wystąpiła po wtrysku
drugiej części dawki. W przypadku trzecim pompa firmy Bosch pozwoliła na
uzyskanie lepszych parametrów pracy, natomiast w czwartym przypadku pompa
firmy Denso. Różnice były równe odpowiednio: 37.2 i 20.6%.
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IV kryterium
Ostatnia analiza dotyczy różnicy ciśnienia, jaką dzieli wartość minimalną
od maksymalnej w czasie jednego pełnego zarejestrowanego przebiegu ciśnienia
paliwa w zasobniku. Wyniki tego porównania są następujące: w pierwszym oraz
drugim przypadku pompa firmy Denso zapewnia mniejsze różnice ciśnień w czasie
zarejestrowanego przebiegu. Różnice te są mniejsze względem pompy Bosch
o odpowiednio: 8.1 i 22%. Natomiast w trzecim i czwartym przypadku przewagę
zdobywa pompa firmy Bosch zapewniając mniejsze różnicę ciśnienia o odpowiednio:
40.2 i 20.9%.
Również tym razem pompa firmy Denso lepiej sprawdza się w przypadku wtrysku
dawki jednoczęściowej, natomiast dawki dwuczęściowej pompa firmy Bosch.
Biorąc pod uwagę wszystkie zaproponowane kryteria oceny, można stwierdzić, iż
pompa dwutłoczkowa (firmy Denso) jest lepiej przystosowana konstrukcyjnie do
pracy w zasobnikowym układzie zasilania w paliwo.
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