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Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań określające pasma częstotliwości sygnału emisji akustycznej (EA)
związane ze zjawiskami zachodzącymi w układzie wtryskowym silnika wysokoprężnego. Na podstawie analizy czasowo-częstotliwościowej określono gęstość widmową wyznaczoną dla zjawiska lub zachodzących
zmian spowodowanych zużyciem bądź uszkodzeniem wybranego elementu wtryskiwacza.
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Summary
The presented research results specify the frequencies of an acoustic emission (AE) signal connected with
phenomena occurring in the injection system of a diesel engine. From the time-frequency analysis the spectrum density was determined for a phenomenon or changes caused by the wear or damage of a selected injector component.

Wstęp

ciśnienie paliwa w komorze ciśnieniowej rozpylacza. Na iglicę działa poosiowa siła odrywająca P'
(rys. 1) o wartości:

Formowanie się strumienia paliwa wtryskiwanego do komory spalania jest ściśle uzależnione
m.in. od własności paliwa, szybkości tłoczenia,
konstrukcji rozpylacza, ale również od stanu technicznego wtryskiwacza.
Do prawidłowej pracy niezbędne jest także, aby
temperatura na powierzchni rozpylacza (w pobliżu
otworów wylotowych) nie była wyższa od około
423 K. W przeciwnym razie w okolicach otworów
rozpylających jest zwiększony proces tworzenia się
osadu węglowego. Przegrzanie rozpylacza powoduje w efekcie zakoksowanie otworów rozpylających,
nieregularną pracę i zakleszczanie (zawieszanie)
iglicy.
W następstwie nakładania się kolejnych odbić
fal na pierwszą falę ciśnienia tłoczenia paliwa oraz
nasilenia się drgań sprężystych w oleju napędowym
wypełniających przewód wtryskowy zwiększa się
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gdzie:
p – chwilowe ciśnienie paliwa w komorze ciśnieniowej rozpylacza, oddziaływujące na płaszczyznę naporu o kształcie płaskiego pierścienia o średnicach di i dg, prostopadłego do osi
iglicy.
Ciśnienie w komorze ciśnieniowej rozpylacza
jest ściśle związane z natężeniem dopływu paliwa
do tej komory, a więc z przebiegiem tłoczenia paliwa przez pompę wtryskową. Podczas pracy silnika na biegu jałowym, gdy dawka tłoczonego paliwa
jest mała, przy małej różnicy średnic di oraz dg
wtrysk może w ogóle nie wystąpić, gdyż ciśnienie
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Częstotliwość tego sygnału uzależniona jest ściśle
od stanu iglica–prowadnica oraz gniazdo–stożek
iglicy rozpylacza. Kierujący pracownią analizy
sygnału Instytutu Podstawowych Problemów
Techniki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż.
Z. Ranachowski opracował oprogramowanie do
analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów emisji akustycznej. Autor niniejszego artykułu dokonał
natomiast określenia wymagań diagnostycznych,
a także testował kolejne wersje urządzeń i oprogramowania, wyłaniając optymalne punkty pomiarowe z kolejnym dostarczaniem nagrań sygnałów
testowych. To umożliwiło zoptymalizowanie zespółu filtrów cyfrowych wbudowanych do oprogramowania. Analiza czasowo-częstotliwościowa
sygnału EA (rys. 2) pozwala określić częstotliwości
związane z układem wtryskowym. Sygnały pochodzące od pracującej pompy wtryskowej (bez procesu wtrysku), w czasie gdy cała dawka paliwa
kierowana jest na tzw. „przelew”, to krótkotrwałe
sygnały związane z prędkością obrotową wałka
pompy wtryskowej emitujące podwyższone natężenie w częstotliwości 2–5 kHz. Częstotliwość odpowiedzialna za emisję sygnału EA pochodzącego od
procesów tribologicznych przesuwającego się
tłoczka pary precyzyjnej pompy to 8–14 kHz.

paliwa nie wytworzy siły odrywającej, przekraczającej siłę sprężyny. Prowadzi to do nierównomierności (przerywania) podawanego do komory spalania paliwa. Suw tłoczenia pompy wywołuje jedynie
sprężanie paliwa i otwarcie rozpylacza dopiero
w następnym cyklu tłoczenia (na skutek powiększenia dawki paliwa).
P'
di
P

dg

Rys. 1. Parametry rozpylacza wpływające na wartość poosiowej siły odrywającej P'
Fig. 1. Parameters of the atomizer influencing the value of the
axial tearing force P'

Duże spadki ciśnienia pod iglicą rozpylacza
mogą wywołać następujące po sobie zamknięcia
i otwarcia wtryskiwacza w czasie trwania tłoczenia
paliwa (zależne od tzw. wydatku krytycznego i napięcia wstępnego sprężyny). Powoduje to z kolei
powstawanie efektu tzw. „chrypienia” wtryskiwacza, czyli objawów dźwiękowych o podwyższonej
częstotliwości. Aby zapobiec przerywaniu strugi
wypływającego paliwa, należy ograniczyć do
minimum zmniejszanie się ciśnienia w komorze
ciśnieniowej rozpylacza, poprzez zapewnienie jak
najszybszego dopływu paliwa z pompy wtryskowej.
Zjawisko drgań iglicy wtryskiwacza jest zatem
ściśle uzależnione od prędkości obrotowej krzywki
pompy wtryskowej. Mała prędkość obrotowa pompy powoduje, że iglica wznosi się wielokrotnie,
powodując kolejne zmniejszenia ciśnień z jednoczesnym pogorszeniem jakości rozpylanego paliwa.
Gdy intensywny dopływ paliwa do komory ciśnieniowej rozpylacza zapobiega zmniejszeniu ciśnienia pod iglicą, o ruchu i wzniosie iglicy decyduje
stosunek siły odrywającej do siły napięcia sprężyny. Iglica rozpylacza bądź zatrzymuje się na pewnej
wysokości odpowiadającej stanowi równowagi tych
sił, bądź opada nieco w dół i znów się podnosi,
wykonując ruchy drgające w pobliżu punktu całkowitego otwarcia rozpylacza, lub wreszcie porusza
się nieprzerwanie w kierunku ogranicznika maksymalnego wzniosu iglicy [1].
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Rys. 2. Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnału emisji
akustycznej EA pochodzącego od pracującej pompy wtryskowej z zerową wydajnością (bez wtrysku)
Fig. 2. The time-frequency analysis of the acoustic emission
(AE) signal coming from the working fuel injection pump with
zero efficiency (with no injection)

Ponieważ do diagnozowania układu wtryskowego pracującego silnika wysokoprężnego najlepiej
wykorzystać częstotliwości rzędu 12–18 kHz [2, 3],
stąd określono gęstość widmową sygnału EA (wartość napięcia odniesioną do wybranej częstotliwości sygnału w funkcji czasu) na poziomie 15 kHz
(rys. 3).
Dla porównania, na rysunku 4 przedstawiono
analizę czasowo-częstotliwościową, a na rysunku 5
gęstość widmową sygnału emisji akustycznej podczas procesu wtrysku paliwa dla nowego rozpylacza.
Wyraźnie widoczne jest wysokie natężenie
sygnału EA w częstotliwości 2–5 kHz związane
z pracującym wałkiem rozrządu pompy wtryskowej

Sygnał emisji akustycznej pochodzący
od zmian zachodzących we wtryskiwaczu

Opisane wcześniej zjawiska emitowane są
również w postaci sygnału emisji akustycznej EA.
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sobie wtryski paliwa z wyraźną jednak niejednorodnością procesu wtrysku związaną w tym przypadku z niewielką prędkością obrotową wałka
pompy. Spowodowane to jest zmniejszaniem intensywności dopływu paliwa do komory ciśnieniowej
rozpylacza (opisanej we wstępie).
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Rys. 3. Gęstość widmowa sygnału EA w częstotliwości 15 kHz
dla pracującej pompy bez procesu wtrysku – zerowa dawka
paliwa
Fig. 3. Spectral density of the AE signal in the frequency of
15 kHz for the working pump with no injection process – zero
fuel dose

t [ms]

Rys. 6. Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnału emisji
akustycznej podczas wtrysku paliwa dla rozpylacza z całkowitym oderwaniem (rys. 7) fragmentu dolnej części korpusu
Fig. 6. The time-frequency analysis of the AE signal during
the fuel injection for the atomizer with the total separation
(fig. 7) of the fragment of the lower shell’s part

oraz wzrost sygnału poszerzony o czas trwania
wtrysku (w częstotliwości do ok. 18 kHz) związany
z przepływem paliwa przez wtryskiwacz dla danego
(w tym przypadku prawidłowego) stanu układu:
gniazdo rozpylacza–iglica–prowadnica.

Na rysunku 6 przedstawiono analizę czasowo-częstotliwościową dla wtryskiwacza z całkowicie
oderwaną częścią rozpylacza (widoczne na rys. 7).
Brakuje wzrostu częstotliwości związanych ze
zjawiskami zachodzącymi w studzience rozpylacza.
Iglica jest podnoszona i bez przeciwciśnienia
w komorze podiglicowej paliwo jest „wylewane”
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Rys. 4. Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnału emisji
akustycznej podczas wtrysku paliwa dla nowego rozpylacza
Fig. 4. The time-frequency analysis of the AE signal during
the fuel injection into the new atomizer

Na rysunku 5 widoczne są kolejne cztery
(sygnał o najwyższych amplitudach) następujące po
U [mV]

b)

t [ms]

Rys. 5. Gęstość widmowa sygnału EA w częstotliwości 15 kHz
dla prawidłowo pracującego (nowego) rozpylacza z widoczną
niejednorodnością kolejnych wtrysków
Fig. 5. Spectral density of the AE signal in the frequency of
15 kHz for the correctly working (new) atomizer with a visible
heterogeneity of the consecutive injections
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Rys. 7. Całkowite oderwanie fragmentu rozpylacza (a) oraz
następstwa takiego uszkodzenia (b)
Fig. 7. Total separation of an atomizer’s part (a) and the results of such a damage (b)
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wa. Występuje charakterystyczne przesunięcie najwyższej wartości gęstości widmowej emitowanego
sygnału EA do pasma ok. 16–18 kHz (rys. 9).
Zaobserwować także można przedłużony czas
trwania wysokiej wartości natężenia sygnału emisji
akustycznej w częstotliwości 15 kHz (rys. 10).

z wtryskiwacza – bez rozpylenia. Charakterystyczne częstotliwości w tym przypadku to pasmo około
6–12 kHz.
Analiza gęstości widmowej dla przyjętej wcześniej częstotliwości 15 kHz (rys. 8) wyraźnie wskazuje na istnienie różnicy w stosunku do prawidłowego procesu wtrysku: kilkakrotnie niższa wartość
sygnału emisji akustycznej, brak typowych zjawisk
(w dolnej części wykresu) związanych z występowaniem ciśnienia podiglicowego oraz napełniania
studzienki rozpylacza, ponadto skrócony czas całkowitego trwania wtrysku.
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Rys. 10. Gęstość widmowa sygnału EA w częstotliwości
15 kHz podczas wtrysku paliwa dla wtryskiwacza z powiększonym luzem pomiędzy iglicą i prowadnicą rozpylacza
Fig. 10. Spectral density of the AE signal in the frequency of
15 kHz during the fuel injection for the injector with the increased clearance between the needle and the atomizer’s guide
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Rys. 8. Gęstość widmowa sygnału EA w częstotliwości 15 kHz
podczas wtrysku paliwa dla wtryskiwacza z całkowitym oderwaniem fragmentu rozpylacza
Fig. 8. Spectral density of the AE signal in the frequency of
15 kHz during the fuel injection for the injector with the total
separation of the atomizer’s part

Podsumowanie

Bodźcem powodującym nagłe uwolnienie energii w postaci emisji akustycznej w przypadku układu wtryskowego są m.in. procesy tribologiczne
w pompie wtryskowej, przepływ paliwa, praca iglicy wtryskiwacza czy też zmiany związane ze zużyciem innych elementów funkcjonalnych układu
wtryskowego. Wykorzystując metody analizy sygnału, określić można pasma częstotliwości sygnału
emisji akustycznej zależne od zmian zachodzących
we wtryskiwaczu. Na ich podstawie możliwe jest
diagnozowanie głównych elementów układu wtryskowego bez jakiejkolwiek ingerencji w proces.

Uszkodzenie rozpylacza przedstawione na rysunku 7a w trakcie pracy silnika jest bardzo niebezpiecznym (jednak zdarzającym się w praktyce)
zjawiskiem. Przy długotrwałej pracy takiego wtryskiwacza następuje „wlewanie” nierozpylonego
paliwa do komory spalania. Następstwem tego jest
przedłużone dopalanie paliwa na denku tłoka oraz
w układzie wydechowym silnika. Efekt takiego
zjawiska przedstawiono na rysunku 7b.
Zużycie w części prowadzącej rozpylacza występuje na ogół bardzo powoli, ale jego następstwem jest wzrost przecieków paliwa i w efekcie
zmniejszenie wielkości dawki wtryskiwanego pali-
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Rys. 9. Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnału emisji
akustycznej podczas wtrysku paliwa dla rozpylacza ze zwiększonym luzem pomiędzy iglicą i prowadnicą rozpylacza
Fig. 9. The time-frequency analysis of the AE signal during
the fuel injection for the atomizer with the increased clearance
between the needle and the atomizer’s guide
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