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1. Imi  i nazwisko 

Dariusz Szpica. 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

magister in ynier: specjalno : Maszyny i pojazdy, Wydział Mechaniczny, Politechnika 
Białostocka, czerwiec 1996 r. 

doktor nauk technicznych: Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka - dyscyplina 
naukowa: budowa i eksploatacja maszyn, specjalno : silniki spalinowe, luty 2006. Te-
mat rozprawy Badanie procesu napełniania powietrzem cylindrów silnika spalinowego, 
promotor dr hab. in . Feliks Rawski, prof. PB (Politechnika Białostocka). 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

rok akademicki 1995 - 1996 - sta ysta, Katedra Maszyn Rolniczych i Pojazdów, Wydział 
Mechaniczny, Politechnika Białostocka. 

01.10.1996 - 28.02.2007 - asystent, Katedra Maszyn Rolniczych i Pojazdów (nast pnie Po-
jazdów Samochodowych), Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka. 

od 01.03.2007 r. - adiunkt, Katedra Pojazdów Samochodowych (obecnie Katedra Budowy 
Maszyn i Techniki Cieplnej), Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka. 

4. Wykaz publikacji stanowi cych osi gni cie naukowe, o którym mowa w 

art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytu-

le naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 

882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 

A.  Tytuł osi gni cia naukowego 

Zastosowanie metod po rednich w badaniach funkcjonalnych niskoci nieniowych 

impulsowych wtryskiwaczy gazowych. 

B.  Publikacje lub inne prace wchodz ce w skład osi gni cia naukowego 

Osi gni cie naukowe stanowi cykl 8 powi zanych tematycznie publikacji z lat 2014-2018. 
Z czego 7 prac jest samodzielnych i 1 we współautorstwie. W skład rozwa anego cyklu pu-
blikacji wchodz  prace w czasopismach znajduj cych si  w bazie Journal Citation Reports: 

[O_1] Szpica D., Czaban J. (2014). Operational assessment of selected gasoline and LPG 
vapour injector dosage regularity. Mechanika 20(5): 480-488. IF – 0,292. (Szpica D. – 
udział – 50%) 

[O_2] Szpica D. (2016). Fuel dosage irregularity of LPG pulse vapor injectors at different 
stages of wear. Mechanika 22(1): 44-50. IF – 0,382. 

[O_3] Szpica D. (2018) Research on the influence of LPG/CNG injector outlet nozzle di-
ameter on uneven fuel dosage. Transport 33(1): 186-196. IF – 1,008 (5-letni). 

[O_4] Szpica D. (2018). Validation of indirect methods used in the operational assessment of 
LPG vapor phase pulse injectors. Measurement 118: 253-261. IF – 2,255 (5-letni). 

[O_5] Szpica D. (2017) Comparative analysis of low pressure gas-phase injector's character-
istics. Flow Measurement and Instrumentation 58: 74-86. IF – 1,378 (5-letni). 
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[O_6] Szpica D. (2016) The influence of selected adjustment parameters on the operation of 
LPG vapor phase pulse injectors. Journal of Natural Gas Science and Engineering 34: 
1127-1136. IF – 2,718. 

[O_7] Szpica D. (2018) Investigating fuel dosage non-repeatability of low pressure gas-
phase injectors. Flow Measurement and Instrumentation 59: 147-156. IF – 1,378 (5-
letni). 

[O_8] Szpica D. (2018). The determination of the flow characteristics of a low-pressure va-
por-phase injector with a dynamic method. Flow Measurement and Instrumentation 
62: 44-55. IF – 1,378 (5-letni). 

C. Omówienie celu naukowego ww. prac i osi gni tych wyników wraz z omówie-

niem ich ewentualnego wykorzystania 

Cykl powi zanych tematycznie prac pt. Zastosowanie metod po rednich w badaniach 

funkcjonalnych niskoci nieniowych impulsowych wtryskiwaczy gazowych przedstawiony, 
jako osi gni cie wynikaj ce z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nau-
kowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 
882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) obejmuje zagadnienia:  

 Opracowanie metody po redniej do badania nierównomierno ci dawkowania wieloelemen-
towych zespołów wtryskiwaczy gazowych. 

 Wykorzystanie metody po redniej celem wyznaczenia parametrów charakterystycznych 
pracy wtryskiwaczy gazowych. 

 Zastosowanie metody po redniej do wyznaczania niepowtarzalno ci dawkowania wtry-
skiwaczy gazowych. 

 Adaptacj  po redniej metody dynamicznej do wyznaczania charakterystyki przepływowej 
wtryskiwaczy gazowych. 

 W obecnej chwili główne kierunki bada  silników spalinowych skupione s  na ograni-
czaniu emisji toksycznych składników spalin, a tak e emisji dwutlenku w gla (CO2)

A,B. W 
celu obni enia emisji CO2 mo na optymalizowa  proces spalania i oczyszczania spalin lub 
stosowa  paliwa o zmniejszonej zawarto ci w gla. Do paliw o mniejszej zawarto ci w gla, 
stosowanych w zasilaniu silników pojazdów wykorzystywanych w transporcie mo na zali-
czy : skroplony gaz ropopochodny (LPG), spr ony gaz ziemny (CNG), a tak e skroplony 
gaz ziemny (LNG). Sukcesywnie tworzone s  przepisy reguluj ce rynek paliw alternatyw-
nych (m.in. CAFÉ, AMFA, CARB2020)C,D. W Europie LPG nap dza ok. 7 milionów samo-
chodów osobowych, przez co jest to najbardziej powszechnie stosowane paliwo alternatyw-
neE. Pomimo, e rynek LPG jest bardzo rozwini ty, to z drugiej strony producenci samocho-
dów niech tnie montuj  fabrycznie tego typu układy zasilania, a samochody poruszaj ce si  
po drogach wyposa a si  w przewa aj cej cz ci w układy produkowane przez firmy nieza-
le ne. 

Zasilanie gazowe, szczególnie faz  lotn  LPG wykorzystuj ce na etapie ko cowym po-
dawania paliwa niskoci nieniowe impulsowe wtryskiwacze (te same konstrukcje wykorzy-
stywane s  w układach CNG) wymusza monta  w samochodzie autonomicznego układu zasi-
lania gazem (IV generacja). W działaniu wykorzystuje on szereg czujników i impulsy steruj -
ce prac  wtryskiwaczy benzynowych. Zasilanie gazowe wi e si  z pewnymi ró nicami 

                                                 
A Bleischwitz R. and Bader N. (2010). Energy Policy 38: 5388-5398. 
B Litschke A. and Knitschky G. (2012). Procedia - Social and Behavioral Sciences 48: 1557-1567. 
C World LP Gas Association and United Nation Environment Programme. France, 2008. 
D World LP Gas Association. International System and Communication Limited (ISC), 2009. 
E Raslavi ius L. et al. (2014). Renewable & Sustainable Energy Reviews 32:513-525. 
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wzgl dem zasilania cieczowego benzyn . W głównej mierze wynika ono z faktu stanu sku-
pienia paliwa i obj to ci jaka musi by  podana na cykl roboczy, a eby sprosta  masowemu 
zapotrzebowaniu na paliwo. Dlatego wtryskiwacz gazowy charakteryzuje wi kszy przekrój 
poprzeczny przepływu i wi ksza masa elementów wykonawczychF. Konieczne s  równie  
odmienne od benzynowych warunki zasilania elektrycznego wtryskiwacza, w efekcie zmienia 
si  charakterystyka czasowa odpowiedzi na wymuszenie. W doniesieniach literaturowych 
znikoma ich cz  po wi cona jest badaniom i analizie funkcjonalnej niskoci nieniowych 
wtryskiwaczy gazowych, szczególnie tych wykorzystywanych w układach LPG IV generacji. 

W ogólnym przypadku, metody badawcze odnosz ce si  do wtryskiwaczy ro nych pa-
liw mo na zaszeregowa  do dwóch grup: bezpo rednie i po rednie (Tab.  1). 

Tab.  1 

Metody bada  wtryskiwaczy paliwa 

Metody bezpo rednie Metody po rednie 

 obserwacja i analiza obrazów 
z szybkich kamerG,H; 

 stosowanie replik przezroczy-
stych dysz wtryskiwaczy ce-
lem analizy procesowejI; 

 stosowanie czujników wznio-
su iglicy wtryskiwaczaJ; 

 czujniki optyczne. 

 wykorzystanie efektu Dopplera (laser optyczny) do jednoczesnego 
pomiaru pr dko  i wielko  cz stek oraz pomiaru st enia i strumie-
nia masyK,L; 

 stosowanie czujników strumienia ciepła umo liwiaj cych scharaktery-
zowanie lokalizacji i poziomu uderzenia paliwa po wtry ni ciuM; 

 analiza przyspiesze  korpusu wtryskiwacza (drga ) do oceny czasów 
otwierania i zamykania wtryskiwaczyF; 

 ocena przebiegu ci nie  w czujnikach umieszczonych na przewodzie 
wylotowym za wtryskiwaczaF; 

 ocena przebiegu pr du w przewodzie zasilaj cym do oceny opó nienia 
otwierania wtryskiwaczaN; 

 pomiar grawimetryczny wydatku wtryskiwacza paliwa ciekłegoO; 
 czujniki optyczneP. 

 

 Przedstawione w Tab.  1 metody badawcze charakteryzuje ró ny stopie  skomplikowa-
nia i konkretyzacji zale nie od zamierzonego celu. Metody bezpo rednie s  metodami najbar-
dziej miarodajnymi, cho  najcz ciej wymuszaj  ingerencj  w układy robocze, przez co po 
badaniach obiekt mo e straci  swoje cechy pierwotne. Z drugiej strony, metody po rednie 
uogólniaj  w pewnym sensie zagadnienia funkcjonalne, ale mog  odzwierciedla  ich zmiany 
zale nie od sposobu realizacji pomiaru. Po przeanalizowaniu istoty metod badawczych przed-
stawionych w Tab.  1 doszedłem do wniosku, e cz  z nich mo na wykorzysta  w analizie 
funkcjonalnej wtryskiwaczy gazowych, szczególnie tych pracuj cych przy niskim ci nieniu i 
impulsowym działaniu. Przy okazji stwierdziłem, e w doniesieniach literaturowych brakuje 

bezpo redniego porównania przynajmniej cz ci metod mi dzy sob , oraz brak jest 

opracowa  dotycz cych uproszczonych metod po rednich słu cych ocenie funkcjonal-

nej wtryskiwaczy gazowych. Ukierunkowało to moje dalsze działania naukowe. 

                                                 
F Czarnigowski J. (2012). Teoretyczno-empiryczne studium modelowania impulsowego wtryskiwacza gazu. 

Politechnika Lubelska, Lublin. 
G Aleiferis P.G. et al. (2010). International Journal of Heat and Mass Transfer 53(21–22): 4588-4606. 
H Borawski A. (2017). Proceedings of 22

nd
 International Conference MECHANIKA-2017: 58-61. 

I Aleiferis P.G. et al. (2010). Combustion and Flame 157 (4): 735-756. 
J Ambrozik A. and Kurczy ski D. (2008). Motrol 10: 11-22. 
K Kakuhou A. et al. (1999). SAE Technical Paper 1999-01-0505. 
L Oliveira Panão M.R. et al. (2013). Fuel Processing Technology 107: 64-70. 
M Serras-Pereira J. et al. (2013). International Journal of Heat and Fluid Flow 44: 662-683. 
N Duk M, Czarnigowski J. (2012). Przegl d Elektrotechniczny 88(10b): 59-63. 
O Szpica D. and Czaban J. (2009). Acta Mechanica et Automatica 3(1): 101-103. 
P WalaszykA and Busz W. (2013). Combustion Engines 52(3): 1038-1041. 
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Celem naukowym cyklu powi zanych tematycznie prac pt. Zastosowanie metod po-

rednich w badaniach funkcjonalnych niskoci nieniowych impulsowych wtryskiwaczy ga-

zowych było opracowanie i weryfikacja metod po rednich słu cych ocenie parametrów 
funkcjonalnych w postaci: wydatku (strumienia masy/obj to ci), nierównomierno ci i niepo-
wtarzalno ci dawkowania, charakterystyk czasowych procesu otwierania i zamykania. W 
efekcie uzyskane wyniki bada  maj  charakter porównawczy i s  podstaw  w modelowaniu i 
weryfikacji działania wtryskiwacza, z analiz  przepływow  wł cznie. 

Pierwszym zagadnieniem naukowym było opracowanie metody po redniej do bada-

nia nierównomierno ci dawkowania wieloelementowych zespołów wtryskiwaczy gazo-

wych. W tym celu jako podstaw  przyj łem po redni  metod  zbiornikow . Metoda ta wyko-
rzystuje do oceny przepływowej przebiegi ci nie  w zbiornikach pomiarowych pełni cych 
po rednio rol  przepływomierzy [O_1]. W oparciu o przyj te zało enia i uproszczenia, po-
wstało innowacyjne i nie prezentowane do tej pory stanowisko do oceny parametrów prze-

pływowych i nierównomierno ci dawkowania wtryskiwaczy gazowych (zgłoszone w Urz dzie 
Patentowym RP jako Tester wtryskiwaczy LPG/CNG nr UZY: 120524, 067378). Byłem twór-
c  koncepcji i konstrukcji, jak równie  wykonałem prototyp stanowiska (Rys. 1a). 

a) b) 

  
Rys. 1 Widok stanowiska do oceny parametrów przepływowych i nierównomierno ci dawkowania wtryskiwa-

czy gazowych (bez pokrywy przedniej) (a) oraz panel oprogramowania do identyfikacji (b) [O_1]. 

Poza prototypowym stanowiskiem, które zbudowałem, opracowałem równie  model matema-
tyczny słu cy ocenie funkcjonalnej. W warunkach zało onego procesu przepływu i uprosz-
cze  z nim zwi zanych sformułowałem z wykorzystaniem metody elementów skupionych 
układ równa  ró niczkowych opisuj cych zmiany ci nie  w zbiornikach pomiarowych w 
trakcie pomiaru. Do identyfikacji numerycznej parametrów przepływowych w postaci u red-
nionych warto ci przepustowo ci (konduktancji) wykorzystałem regresj  nieliniow  i metod  
najmniejszych kwadratów. Minimalizacj  przeprowadzałem numerycznie bezgradientow  
metod  spadku, a równania ró niczkowe rozwi zywałem metod  niejawnych trapezów poł -
czon  z ró niczkowaniem wstecznym. Wyniki identyfikacji wykorzystałem w obliczaniu, z 
zaproponowanej zale no ci, współczynnika nierównomierno ci dawkowania. Proces identy-
fikacji uzupełniony o niezb dne obliczenia zapisałem w kodzie programu Matlab (Rys. 1b). 
Ze wzgl dów bezpiecze stwa badania prowadzałem wykorzystuj c powietrze, zamiast 
LPG/CNG. Nie zdecydowałem si  na badania np. na azocie, z powodu braku wyników do 
porówna  z tego typu medium zasilaj cym. W pocz tkowej fazie badania miały na celu wy-
znaczenie ró nic w nierównomierno ci dawkowania czteroelementowych zespołów wtryski-
waczy gazowych wzgl dem wtryskiwaczy benzynowych (opracowanie wspólne z 
dr in . Jarosławem Czabanem, który realizował badania wtryskiwaczy benzynowych) [O_1]. 
W efekcie wykazałem, e wtryskiwacze gazowe charakteryzuje wi ksza nierównomierno  
dawkowania ni  wtryskiwaczy benzynowych, ró nice wydatków w poszczególnych sekcjach 
potwierdza Rys. 2. Maj c do dyspozycji warto ci wydatków poszczególnych sekcji wyzna-
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czyłem współczynnik nierównomierno  dawkowania (iloraz sumy odchyłek od warto ci 
redniej do sumy warto ci wydatków poszczególnych sekcji). Stwierdziłem, e wtryskiwacze 

gazowe cz sto 5-krotnie przekraczaj  warto ci nierównomierno ci dawkowania uzyskane dla 
wtryskiwaczy benzynowych [O_1]. 

a) b) 

  
Rys. 2 Zró nicowanie wydatków obj to ciowych poszczególnych sekcji czteroelementowych zespołów wtry-

skiwaczy: a – benzynowych, b – gazowych (fazy lotnej LPG) [O_1]. 

 Po stwierdzeniu istotnej ró nicy w nierównomierno ci dawkowania wtryskiwaczy 
gazowych wzgl dem benzynowych, w dalszej fazie przyst piłem do bada  maj cych na celu 
wyznaczenie wpływu stopnia zu ycia eksploatacyjnego wtryskiwaczy gazowych na ich nie-
równomierno . W tym celu badane wtryskiwacze zaszeregowałem w trzech grupach: fa-
brycznie nowe, eksploatowane i wycofane z eksploatacji [O_2]. Metodyka badawcza była 
zgodna z przedstawion  w [O_1]. 

a) b) c) 

   
Rys. 3 Nierównomierno  dawkowania badanych zespołów wtryskiwaczy gazowych w funkcji czasu otwarcia 

dla poszczególnych grup: a – fabrycznie nowe, b – eksploatowane, c – wycofane z eksploatacji [O_2]. 

Wtryskiwacze fabrycznie nowe w uj ciu rednim charakteryzowała 2,5%, eksploatowane 
3,4% a wycofane z eksploatacji ok. 25% nierównomierno  dawkowania. Trend jest wzro-
stowy, ale ró nica pomi dzy wtryskiwaczami fabrycznie nowymi i eksploatowanymi nie jest 
na tyle du a, eby stanowiła podstaw  do wyst pienia bł du w układzie kontroli działania 
silnika. Oczywi cie, zale y to od mo liwo ci benzynowego modułu sterowania silnikiem i 
jego cz stotliwo ci pobierania danych i analizy. Z drugiej strony strategia sterowania LPG – 
pozostawianie warto ci „korekt” dawki paliwa, czy ich „zerowanie” przy ka dym przej ciu na 
zasilanie alternatywne (algorytm producenta) mo e równie  by  decyduj cy w poprawno ci 
działania silnika. 

 Proces adaptacji silnika do zasilania gazowego polega na zabudowaniu w poje dzie 
autonomicznego układu zasilania wykorzystuj cego okre lon  grup  czujników niezb dnych 
do jego działania. W toku „kalibracji” układu gazowego wyznacza si  warto ci tzw. mno ni-
ków czasu wtrysku, zale nie od warto ci składowych ró nych parametrów. Jednym ze sposo-
bów dostosowywania układu gazowego do konkretnego egzemplarza silnika jest stosowanie 
dysz kalibracyjnych wtryskiwaczy (wi ksza rednica otworu dyszy to wi ksze pole przepły-
wu i w efekcie wi kszy wydatek paliwa). Dlatego za kolejny cel przyj łem wyznaczenie 
wpływ rednicy otworu dyszy wylotowej na nierównomierno  dawkowania. Do bada  przy-
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j łem czteroelementowy zespół wtryskiwaczy gazowych, w którym zastosowałem mo liwie 
najmniejsz  i najwi ksz  rednic  dyszy wylotowej [O_3]. Przeprowadziłem szereg bada  dla 
obu przypadków rednic otworów dysz wylotowych. Ró nicowałem pr dko  obrotow  (cz -
stotliwo  impulsów) jak i czas wtrysku.  

a) b) c) 

   
d) e) f) 

   

Rys. 4 Porównanie przykładowych przebiegów ci nie  eksperymentalnych w modelowymi: a – wyniki bada ,  
b – porównanie w zbiorniku opró nianym, c-f – porównanie w zbiornikach napełnianych [O_3]. 

Po raz kolejny wykazałem poprawno  przyj tej 
metodyki i opracowanego przeze mnie modelu 
przepływu wykorzystywanego w toku adaptacji. 
Widoczna jest du a zgodno  przebiegów ci nie  
eksperymentalnych z modelowymi (Rys. 4). Po-
twierdziłem równie  wra liwo  metody po redniej 
na zmian  rednicy dysz wylotowych wyznaczaj c 
charakterystyki wydatku wtryskiwaczy w funkcji 
czasu otwarcia. Uzyskane w wyniku przeprowadzo-
nych bada  i oblicze  wyniki nie potwierdziły zna-
cz cego wpływu rednicy otworu dyszy wylotowej 
wtryskiwacz gazowego na jego nierównomierno  
(Rys. 5). Nale y jednak mie  na uwadze fakt, e 
bardzo cz sto w toku adaptacji silnika dysz  roz-

wierca si  w sposób mało dokładny i to wła nie ró nice w dokładno ci wykonania otworu 
dyszy wylotowej mog  determinowa  nierównomierno  dawkowania. 

Istotnym osi gni ciem naukowym w tym zakresie było opracowanie innowacyjnej, 

do tej pory nie stosowanej w badaniach przepływowych wtryskiwaczy paliwa, zbiornikowej 

metody po redniej pozwalaj cej na wyznaczenie przepustowo ci, a w efekcie nierównomier-

no ci dawkowania wieloelementowych zespołów wtryskiwaczy. Opracowane, opatentowane 

i wykonane jako prototyp stanowisko badawcze uzupełniłem o identyfikacj  numeryczn  

istotnych parametrów na podstawie modelu matematycznego wykorzystuj cego metod  ele-

mentów skupionych. Przeprowadzone badania wykazały poprawno  przyj tych zało e , 

stosowalno  i czuło  metody na zmienne wej ciowe. Warto podkre li , e stanowisko ba-

dawcze pomimo swojej prostoty daje wymierne efekty i mo e by  stosowane poza badaniami 

 

Rys. 5 Ró nice w nierównomierno ci daw-
kowania w funkcji pr dko ci obrotowej i 
czasu wtrysku [0_3]. 
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naukowymi w uproszczonym wariancie jako narz dzie kontrolne w warsztatach obsługuj -

cych / naprawiaj cych pojazdy, czy na linii produkcyjnej producentów wtryskiwaczy. Uza-

sadniaj c ekonomicznie, nale y stwierdzi , e zaproponowana metodyka badawcza jest al-

ternatyw  dla drogich przepływomierzy. 

Przedstawiona wcze niej metoda pozwalała na wyznaczenie parametrów u rednionych 
bez mo liwo ci analizy/oceny procesów szybkozmiennych. Dlatego drugie zagadnienie nau-
kowe to wykorzystanie metody po redniej celem wyznaczenia parametrów charaktery-

stycznych pracy wtryskiwaczy gazowych. Zaproponowałem metod  po redni , dot d nie 
prezentowan  w doniesieniach literaturowych, a mianowicie pomiar ci nienia na wylocie z 
dyszy wtryskiwacza. Przedstawiony w pracy [O_4] czujnik pomiarowy wykorzystuje dost p-
ny komercyjnie czujnik ci nienia. Do przeprowadzenia oceny porównawczej zaprojektowa-
łem i zbudowałem autorskie stanowisko do wyznaczania charakterystyk czasowych wtryski-

waczy gazowych (Rys. 6). Analiza procesu szybkozmiennego jakim niew tpliwie jest cyklicz-
ne otwieranie wtryskiwacza gazowego była mo liwa po rednio na podstawie przebiegu ci-
nienia na wylocie z jego dyszy. Pierwszym celem w tym etapie było zweryfikowanie zapro-

ponowanej metody badawczej wzgl dem innych prezentowanych w doniesieniach literaturo-
wych metod. Punkty charakterystyczne tj. pełne otwarcie i pełne zamkni cie, okazały si  sko-
relowane z przebiegami wyznaczonymi bezpo rednio z wykorzystaniem indukcyjnego czuj-
nika przemieszcze , oraz „przełamaniu” przebiegu pr du na zaciskach elektrycznych i prze-
biegiem przyspiesze  korpusu wtryskiwacza (Rys. 7) [O_4].  

 
 

Rys. 6 Widok stanowiska do wyznaczania charakterystyk 
czasowych wtryskiwaczy gazowych [O_4] 

Rys. 7 Zestawienie porównawcze przebiegów z 
poszczególnych czujników [O_4] 

Dodatkowo wprowadzałem zmienne w postaci zmiany skoku tłoka, ci nienia zasilania i dłu-
go ci przewodu ł cz cego wtryskiwacz i czujnik ci nienia wskazuj c poprawno  przyj tej 
metody po redniej do oceny zjawisk szybkozmiennych. 

Po zweryfikowaniu metody po redniej wykorzystuj cej czujnik ci nienia na wylocie z 
dyszy wtryskiwacza [O_4], za kolejny cel przyj łem wyznaczenie parametrów funkcjonal-
nych grupy niskoci nieniowych impulsowych wtryskiwaczy gazowych [O_5]. Były to bada-
nia wieloetapowe, poczynaj c od parametrów cewek przy zró nicowanej cz stotliwo ci zasi-
lania, bada  przepływowych, czasów reakcji, na relacji wymuszenie – odpowied  ko cz c 
(Rys. 8). Wszystkie badania tego etapu, w których wykorzystywałem czujnik ci nienia jak 
metod  po redni  oceny działania wykazały wra liwo  na ró nice konstrukcyjne, czy reali-
zacj  przepływu w samym wtryskiwaczu. 
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a) b) 

  

Rys. 8 Relacja wymuszenie (5 ms): a – odpowied : wtryskiwacze fabrycznie nowe, b – wtryskiwacze eksploat-
owane (nazwy własne producentów usuni to) [O_5] 

Przebieg ci nienia na wylocie z dyszy wtryskiwacza wykorzystywałem równie  do wy-
znaczania zaproponowanego przeze mnie parametru – czasoprzekroju otwarcia [O_6]. Okre-
liłem go jako pole powierzchni pod przebiegiem ci nienia, w sposób po redni odwzorowuj -

cy szybkozmienny cykl otwarcia (Rys. 9). Za cel przyj łem zweryfikowanie stosowalno ci 
czasoprzekroju otwarcia do oceny przepływowej wtryskiwaczy gazowych. Wykazałem, e 
charakter zmian czasoprzekroju otwarcia jest zbli ony do wyników otrzymanych z pomiarów 
wydatku obj to ciowego przepływomierzem (Rys. 10). 

  

Rys. 9 Interpretacja graficzna czasoprzekroju 
otwarcia [O_6] 

Rys. 10 Przykładowe zestawienie wydatku obj to ciowego z 
czasoprzekrojem otwarcia w funkcji ci nienia [O_6] 

Jednak spraw  otwart  pozostaje metodyka przeliczania warto ci czasoprzekroju otwarcia na 
wydatek obj to ciowy. Jako zmienne ustalałem ci nienie zasilania, rednic  otworu dyszy 
wylotowej, skok tłoczka i wypełnienie sygnału steruj cego PWM. 

Istotnym osi gni ciem naukowym w tym zakresie było opracowanie innowacyjnej po red-

niej metody badawczej, bazuj cej na pomiarze ci nienia z dyszy wylotowej wtryskiwacza. 

Metoda tak jak poprzednio jest bezinwazyjna. Weryfikacja wzgl dem innych metod bezpo-

rednich i po rednich potwierdziła jej poprawno , a zbudowane autorskie stanowisko ba-

dawcze pozwoliło na wyznaczenie parametrów charakterystycznych grupy wtryskiwaczy o 

ró nych rozwi zaniach konstrukcyjnych. Wprowadzony parametr, okre lony jako czaso-

przekrój otwarcia, potwierdził charakter zmienno ci wyników zbli ony do tego uzyskanego 

przepływomierzem. Zastosowany czujnik pomimo swojej nieskomplikowanej, przez co taniej 

konstrukcji pozwolił na wyznaczenie parametrów charakterystycznych procesu otwierania i 

zamykania wtryskiwacza, co stanowiło powa ny problem naukowy w odniesieniu do metod 

po rednich. 

Pozytywna weryfikacja działania czujnika na wylocie z dyszy wtryskiwacza pozwoliła 
na jeszcze jedno zastosowanie. Kolejny zagadnienie naukowe to opracowanie metodyki wy-

znaczania niepowtarzalno  dawkowania wtryskiwacza cykl po cyklu, czego brakowało 
w doniesieniach literaturowych jako metody badawczej, czy zagadnienia mo liwego do roz-
wi zania w sposób po redni. W tym przypadku czasoprzekrój otwarcia [O_6], do celów po-
równawczych zast piłem rednim ci nieniem w cyklu [O_7] (Rys. 11). Dla obliczonych war-
to ci rednich ci nie  w cyklach przeprowadziłem obróbk  statystyczn . W ocenie ko cowej 
wykorzystałem zale no  na stopie  niepowtarzalno ci wykorzystywany przy analizie ci nie  
indykowanych. 
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Rys. 11 Nało one na siebie przebiegi ci nienia na wylocie z dyszy wtryskiwacza z kolejnych 500 cykli [O_7] 

Stwierdziłem jednoznacznie, e wykorzystanie przebiegów ci nienia na wylocie z dyszy 
wtryskiwacza pozwala na ocen  stopnia niepowtarzalno ci dawkowania, przy zało eniu tej 
samej liczby punktów pomiarowych i ustalonych warunkach badania. Wtryskiwacze eksploa-
towane charakteryzował przyrost niepowtarzalno ci dawkowania wzgl dem fabrycznie no-
wych, cho  w obu przypadkach zawierał si  poni ej 1%. Niepowtarzalno  dawkowania pa-
liwa ma bezpo redni wpływ na korekty krótkoterminowe, dlatego jej ocena jest bardzo wa -
na. 

Istotnym osi gni ciem naukowym w tym zakresie było opracowanie metody po red-

niej wyznaczania stopnia niepowtarzalno ci dawkowania wtryskiwacza gazowego cykl po 

cyklu wykorzystuj cej czujnik ci nienia na wylocie z dyszy wtryskiwacza. Pozwala to na 

ocen  funkcjonaln  wtryskiwaczy fabrycznie nowych na linii produkcyjnej, jak i b d cych 

w eksploatacji jako parametr kontrolny. Ocena niepowtarzalno ci pozwala na wnioskowa-

nie o przyczynach nadmiernych waha  korekt krótkoterminowych dawki paliwa. 

W doniesieniach literaturowych i materiałach technicznych producentów wtryskiwaczy 
gazowych parametrem wiod cym jest maksymalny wydatek obj to ciowy przy ci gle 
otwartym wtryskiwaczu. Parametr jest z pewno ci  istotny, ale nie obrazuje mo liwo ci 
funkcjonalnych. Z zasady wtryskiwacz paliwa pracuje w cyklu otwarcie - zamkni cie, w 
efekcie przepływ jest pulsuj cy wynikaj cy z cz stotliwo ci wymusze . Dlatego kolejne 
zagadnienie naukowe sformułowałem jako adaptacj  po redniej metody dynamicznej do 

wyznaczania charakterystyki przepływowej wtryskiwaczy gazowych. Badania 
dynamiczne w moim wariancie opierały si  o analiz  procesu opró niania zbiornika 
(wzoruj c si  po cz ci na normie JIS B 8390), gdzie z przebiegu ci nienia wnioskowałem o 
u rednionej przepustowo ci wtryskiwacza i dalej obliczałem wydatek masowy i 
obj to ciowy. Zaprojektowałem i zbudowałem autorskie stanowisko do dynamicznych bada  

przepływowych wtryskiwaczy gazowych (Rys. 12). 

 
Rys. 12 Schemat stanowiska do dynamicznych bada  przepływowych wtryskiwaczy gazowych [O_8] 

Rozpatrywałem dwa warianty, tj. wtryskiwacz ci gle otwarty i otwierany cyklicznie. Do 
celów identyfikacji numerycznej opracowałem model przepływu oparty o metod  obj to ci 
skupionych, a sam proces oblicze  zapisałem w kodzie programu Matlab [O_8] (Rys. 13). 
Wykazałem du  powtarzalno  metody w wariancie wtryskiwacza ci gle otwartego i 
otwieranego cyklicznie. Zestawiaj c wyniki wydatku obj to ciowego z przepływomierza, z 
po redni  metod  dynamiczn  stwierdziłem ró nic  poni ej 5%. Wyznaczone charakterystyki 
przepływowe wtryskiwaczy zaproponowan  przeze mnie metod  wykazały liniowe przyrosty 
w badanym zakresie, co potwierdziło badanie przepływomierzem. 
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Istotnym osi gni ciem naukowym w tym 

zakresie było zaadoptowanie metody dy-

namicznej do po redniej oceny przepły-

wowej wtryskiwacza gazowego. Potwier-

dziłem przydatno  metody dla przypadku 

wtryskiwacza ci gle otwartego i otwiera-

nego cyklicznie . Pozwala to na ocen  

funkcjonaln  wtryskiwaczy fabrycznie 

nowych na linii produkcyjnej, jak i b d -

cych w eksploatacji jako parametr kon-

trolny. 

 
Podsumowuj c, zaproponowany ka dorazowo do celów identyfikacyjnych model 

przepływu oparty o metod  elementów skupionych mo e by  wykorzystany w toku mo-

delowania przepływu gazu w ko cowym etapie procesu zasilania silnika, od redukto-

ra/parownika do wylotu z dyszy wtryskiwacza. Uzupełniaj c go o nierównomierno  

dawkowania w zespole wieloelementowym i niepowtarzalno  cykl po cyklu, otrzymamy 

podsystem w modelu działania silnika. Uwzgl dnia on zakłócenia i warto ci, których 

brakowało w dotychczasowych doniesieniach literaturowych. 

Opracowane przeze mnie metody po rednie i przeprowadzone badania eksperymen-

talne poł czone z analiz  teoretyczn  i modelowaniem/identyfikacj  numeryczn  doty-

cz ce funkcjonowania niskoci nieniowych impulsowych wtryskiwaczy gazowych po-

wi cone s  aktualnemu problemowi w zakresie bada  naukowych jak i mo liwo ci ich 

utylitarnego wykorzystania w układach zasilania silników spalinowych i ich diagnostyce. 

Metody badawcze, które zaprezentowałem oraz uzyskane wyniki pozwalaj  na gł bsz  
analiz  procesow . Nale y pami ta , e metody po rednie nie ingeruj  w układy robocze, 
przez co wtryskiwacz po badaniach mo e dalej by  wykorzystywany. Uzyskane wyniki bada  
s  wa ne szczególnie w dobie układów sterowania / kontroli działania silnika o wi kszych 
mocach obliczeniowych, których algorytmy, z uwagi na ograniczenia emisyjne silnika, 
znacznie szybciej reaguj  na niedoskonało ci procesu spalania. Pojawia si  równie  aspekt 
silników dwupaliwowych, szczególnie RCCI (Reactivity Controlled Compression Ignition). 
Dawkowanie gazu w tym przypadku mo e by  realizowane przy małych warto ciach czaso-
wych impulsu wymuszaj cego i to wła nie parametry funkcjonalne b d  decyduj ce w po-
prawno ci działania całego silnika, szczególnie w odniesieniu do emisji spalin. 

Wyniki moich prac, poparte analiz  funkcjonaln , przyniosły jeszcze jeden efekt w po-
staci zgłoszenia do Urz du Patentowego PR w 2018 r. patentu pt. Piezoelektryczny wtryski-

wacz gazowy zwłaszcza do układów zasilania silników spalinowych (P.425193 – w trakcie 
rozpatrywania). Było to opracowanie wspólne z dr in . Grzegorzem Mieczkowskim i 
dr in . Andrzejem Borawskim (obaj Wydział Mechaniczny PB). Mój wkład w powstanie tego 
patentu to koncepcja i opracowanie konstrukcji oraz przygotowanie dokumentacji zgłosze-
niowej. Udział procentowy według zgłoszenia oceniam na 70%. Zaproponowane rozwi zanie 
konstrukcyjne z uwagi na zastosowanie siłowników piezoelektrycznych w fazie otwierania i 
zamykania wtryskiwacza pozwala na skrócenie czasów reakcji i w efekcie na popraw  relacji 
wymuszenie - odpowied  w samym działaniu. Propozycja wtryskiwacza została zaprezento-
wana na 23rd International Conference MECHANIKA-2018, May 18, Druskininkai, Lithua-
nia. 

 
Rys. 13 Panel oprogramowania do identyfikacji [O_8] 




