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Straipsnyje pateikiami rapsų aliejumi veikiančio tiesioginio įpurškimo dyzelinio 

variklio stendinių bandymų rezultatai, degalus įpurškiant skirtingais degalų įpurškimo 

siurbliais ir purkštuvais. Taip pat buvo tiriama įpurškimo paskubos kampo įtaka variklio 

ekonomiškumui, deginių emisijai ir dūmingumui. Tyrimais nustatyta, kad nekeičiant 

dinaminės degalų įpurškimo pradžios, didesnis dyzelinio variklio darbo rapsų aliejumi 

efektyvumas (mažesnės lyginamosios degalų sąnaudos) gautos įpurškiant degalus 

intensyviau didesniu slėgiu, tačiau šiuo atveju gaunama didžiausia azoto oksidų emisija. 

Įpurškimo pradžią pavėlinus 5°, azoto oksidų emisija sumažėjo 60 %, lyginamosioms 

degalų sąnaudoms padidėjant tik 2,0 %. Įpurškimą pavėlinus dar 5°, maksimali azoto 

oksidų emisija sumažėja 2 kartus, tačiau ženkliai padidėja lyginamosios degalų sąnaudos. 

CO emisija, keičiant įpurškimo momentą, kito nežymiai. Didžiausias CO emisijos 

padidėjimas gautas varikliui veikiant maža apkrova 10° pavėlinus įpurškimą. Įpurškimo 

momentas turi didelės įtakos nepilnai sudegusių angliavandenilių emisijai. Pavėlinus 

įpurškimą 5°, ji sumažėjo 65 %. Dar 5° pavėlinus įpurškimą, CH emisija vėl didėja. 

Keičiant įpurškimo momentą, analogiškai kinta ir deginių dūmingumas. 

Dyzelinis variklis, rapsų aliejus, įpurškimo momentas, deginių emisija 

 

Įvadas 

 

Šiuo metu daugelyje šalių plačiausiai naudojami biodegalai dyzeliniams 

varikliams yra biodyzelinas, t.y. augalinių aliejų metilo ar etilo esteriai. Tačiau 

greta šio didelio masto gamybos biodyzelino mažesniais kiekiais naudojami ir 

gryni augaliniai aliejai. Gryno augalinio aliejaus naudojimo privalumai susiję su 
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degalų gamybai naudojamų chemikalų mažinimu, transportavimo nuostolių 

mažinimu bei energetine nepriklausomybe nuo tiekėjo. 

Nors rapsų aliejaus fizikinės-cheminės savybės yra artimos dyzelinių 

degalų savybėms, tačiau kai kurie skirtumai turi įtakos degiojo mišinio ruošimo 

variklio cilindre ir degimo procesams [1]. Viena iš problemų, naudojant gryną 

rapsų aliejų dyzeliniuose varikliuose, yra susijusi su daugiau kaip dešimt kartų 

didesne klampa. Klampesnis aliejus blogiau išpurškiamas, lėčiau garuoja, kyla 

tekėjimo vamzdeliais ir filtravimosi problemos. Degiojo mišinio paruošimą vidaus 

degimo variklyje, greta degalų klampos ir garavimo charakteristikų, lemia ir 

paviršiaus įtempimo jėgos. Rapsų aliejaus paviršiaus įtempimo jėgos yra 20 % 

didesnės už dyzelinių degalų [2]. Esant didesniam paviršiaus įtempimui, lašelių 

paviršiaus plotui padidinti ir lašelių skersmeniui sumažinti reikia atlikti didesnį darbą. 

Eksperimentinių tyrimų rezultatai rodo, kad dyzelino ir rapsų aliejaus 

fizikinių savybių skirtumai daro labai didelę įtaką įpurškimo charakteristikoms, 

įskaitant įpurškimo slėgį, įpurškimo momentą ir trukmę, įpurkštų degalų 

įsiskverbimui į degimo kameroje suslėgtą orą [3]. Dėl didesnės aliejaus klampos 

sumažėja purkštuvo pralaidumas, dėl to įpurškimo trukmė ilgėja, nors didėja ir 

slėgis prie purkštuvo. Dėl didesnio aliejaus tankio ir klampos keičiasi slėgio bangos 

sklidimo greitis ir atitinkamai įpurškimo pradžios momentas. 

Daugelio tyrimų rezultatai rodo, kad varikliui veikiant augaliniu aliejumi 

lyginamosios degalų sąnaudos yra didesnės, nei naudojant mineralinį dyzeliną 

[4,5,6,7,8]. Tai susiję su mažesniu aliejaus šilumingumu. Azoto oksidų (NOx) 

emisija dažniausiai gaunama mažesnė, nes dėl mažesnio degimo proceso 

efektyvumo maksimali degimo temperatūra būna mažesnė. Anglies monoksido 

(CO) ir nepilnai sudegusių angliavandenilių (CH) emisija dažniausiai būna didesnė, 

tačiau ne visuose variklio darbo režimuose. 

Tačiau dauguma tyrimų atliekama su standartiniais varikliais, 

optimizuotais darbui mineraliniu dyzelinu. Optimizuojant degalų įpurškimo 

parametrus – slėgį, įpurškimo momentą – galima pagerinti rapsų aliejumi 

veikiančio variklio  ekonomiškumo ir ekologinius rodiklius [9,10]. 2,0 l darbo tūrio 

4 cilindrų tiesioginio įpurškimo dyzelinio variklio bandymai parodė [10], kad, 

padidinus variklio degalų įpurškimo slėgį, sutrumpėja savaiminio užsiliepsnojimo 

gaišaties periodo trukmė, degimas prasideda anksčiau, padidėja slėgis cilindre ir 

šilumos išsiskyrimo greitis. Dėl to sumažėjo deginių dūmingumas, CO ir CH 

emisija, tačiau padidėjo NOx emisija. Degalų įpurškimo pavėlinimas perstumia 

degimo procesą link išsiplėtimo takto, todėl maksimalus slėgis cilindre gaunamas 

mažesnis. Įpurškimo pavėlinimas sumažino azoto oksidų emisiją, tačiau padidino 

CO ir CH emisijas bei deginių dūmingumą. 

Tyrimų tikslas – ištirti degalų įpurškimo paskubos kampo ir degalų 

įpurškimo aparatūros parametrų įtaką rapsų aliejumi veikiančio variklio degimo 

proceso, galios, ekonomiškumo ir deginių emisijos rodikliams. 
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Tyrimų metodika 

 

Tyrimams naudotas keturtaktis 59 kW galios, tiesioginio įpurškimo 

dyzelinis variklis D-243, sumontuotas apkrovos stende KS-56-4. Variklio darbinis 

tūris – 4,75 dm
3
, cilindro skersmuo/eiga – 100/125 mm, suspaudimo laipsnis – 16.  

Gautos variklio apkrovos charakteristikos esant 1400 ir 2200 min
-1

 

alkūninio veleno sukimosi dažniams degalus į cilindrus tiekiant skirtingos 

konstrukcijos purkštukais ir siurbliais.  

Tyrimams naudotas UAB „Rapsoila“ pagamintas rapsų aliejus. 

 

1 lentelė. Pagrindiniai purkštukų parametrai. 

Table 1. Basic parameters of the fuel nozzles. 

Parametrai 

Parameters 
KA 4 x 0,29 MP 5 x 0,34 

Purkštuko skylučių skaičius 

Nozzle holes number 
4 5 

Bendrasis skersplotis, mm
2
 

Total cross-sevtional area, mm
2
 

0,264 0,454 

Vidutinis purkštuko skylučių skersmuo, mm 

Middle diameter of the nozzle holes, mm 
0,29 0,34 

Pradinis degalų įpurškimo slėgis, MPa 

Initial fuel injection pressure, MPa 
17,5 19,0 

Adatos kreipiančiosios skersmuo, mm 

Diameter of the needle guide, mm 
6,0 5,0 

Purkštuko adatos masė, g 

Mass of the nozzle needle, g 
8,74 7,08 

 

Pradžioje apkrovos charakteristikos gautos degalus įpurškiant 4UTNM 

siurbliu pro 4 srautų purkštuvus. Geometrinis degalų įpurškimo kampas buvo lygus 

25
o
 iki VGT, įpurškimo pradžios slėgis 17,5±0,5 MPa. Šios serijos rezultatai 

žymimi raide A. Po to bandymai buvo kartojami degalus įpurškiant Motorpal 

PP4M tipo degalų įpurškimo siurbliu pro 5 srautų purkštuvus. Šiuo atveju degalų 

įpurškimo pradžios slėgis buvo lygus 19,0±0,5 MPa. Pagrindiniai nurodytų 

purkštukų parametrai pateikti 1 lentelėje. Geometrinis degalų įpurškimo kampas 

buvo nustatytas toks, kad dinaminis įpurškimo paskubos kampas būtų toks pat, 

kaip ir degalus purškiant UTN tipo siurbliu (1 pav.). Šios serijos bandymų 

rezultatai grafike pažymėti raide B. C ir D serijų rezultatai gauti kas 5 alkūninio 

veleno posūkio kampo laipsniai mažinant dinaminį degalų įpurškimo paskubos 

kampą (1 pav.). 

 Degalus įpurškiant Motorpal siurbliu maksimalus slėgis prie purkštuvo 

buvo 3,5–4,0 MPa didesnis, nei naudojant UTN siurblį. 

Variklis buvo apkraunamas ir sukimo momentas matuojamas trijų fazių 

asinchroniniu 110 kW elektriniu dinamometriniu stendu. Sukimo momento 

matavimo tikslumas ±1 Nm. 
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1 pav. Degalų įpurškimo paskubos kampo (ϴ) priklausomybė nuo variklio 

apkrovos (pe).  

Fig. 1. The fuel injection timing advance (ϴ) as a function of engine load (pe).  

 

Tyrimų metu oro sąnaudos matuotos AVL oro masės matuokliu. Degalų 

sąnaudos nustatytos sveriant degalus elektroninėmis VLK-500 svarstyklėmis ±0,5g 

tikslumu. 

Analizuojant apibendrintas 100 ciklų indikatorines diagramas, užrašytas 

atitinkamiems variklio darbo režimama, buvo nustatyti degimo proceso rodikliai: 

maksimalus slėgis cilindre (pmax), maksimalus slėgio didėjimo greitis ((dp/dφ)max), 

savaiminio užsiliepsnojimo gaišaties periodas (φi) 

Savaiminio užsiliepsnojimo gaišaties periodas φi buvo nustatytas kaip 

alkūninio veleno posūkio kampas nuo dinaminės degalų įpurškimo pradžios iki 

degimo pradžios. Dinamine įpurškimo pradžia buvo priimtas momentas, kai 

purkštuko adata pakyla 5% visos savo eigos. Degimo pradžia priimtas momentas, 

kai diferencialinė šilumos išsiskyrimo charakteristika kerta nulinę liniją, keisdama 

savo ženklą iš neigiamo į teigiamą.  

Slėgis variklio 1 cilindre buvo matuojamas AVL pjezoelektriniu slėgio 

jutikliu GU24D (matavimo ribos 0–280 bar, tikslumas ±0,1 bar), kurio signalas 

buvo stiprinamas MICROIFEM stiprintuvu. Alkūninio veleno posūkio kampas 

buvo matuojamas AVL enkoderiu 365C ±0,1º tikslumu. 

Degalų įpurškimo slėgio kitimas prie purkštuvo buvo matuotas Kistler 

firmos pjezovaržiniu 4067 tipo jutikliu, kurio matavimo ribos 0–100 MPa, 

tikslumas ±0,5%. Purkštuko adatos eiga matuota „Walff Controls Corporation“ 

firmos jutikliu ASMB470004-1, veikiančiu Holo efekto principu. Degalų 

įpurškimo slėgio ir adatos eigos signalai buvo stiprinami Kistler 4665 ir 5247 tipo 

stiprintuvais signalų apdorojimo platformoje Compact 2854A. Visi sustiprinti 

signalai buvo tiekiami į AVL IndiModul 622 indikavimo sistemą, kur buvo 

užrašomi, sinchronizuojami, apdorojami ir analizuojami AVL IndiCom Mobil 

programine įranga. Visi signalai buvo užrašomi kas 0,1º alkūninio veleno posūkio 

kampo.  

Anglies viendeginio (CO) ir anglies dvideginio (CO2), visiškai nesudegusių 

angliavandenilių (CH), azoto oksidų NO ir NO2 emisijų kiekiai išmetimo 

kolektoriuje išmatuoti dujų analizatoriumi Testo 350XL. 
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Deginių optinis skaidrumas D (%) matuotas firmos „Bosch“ prietaisu RTT 

100/RTT 110, kurio rodmenys pateikiami Hartridge vienetais nuo 0 iki 100% 

skalėje  ±0.1% tikslumu. 

 

Tyrimų rezultatai 

 

Vienas iš pagrindinių rodiklių, charakterizuojančių degimo procesą 

dyzelinio variklio cilindre yra savaiminio užsiliepsnojimo gaišaties periodas. jo 

trukmei turi įtakos degalų išpurškimo kokybė, degalų lašelių garavimas ir degalų 

garų susimaišymas su oru, cilindre slegiamo oro ir likusių deginių mišinio būsena 

(slėgis, temperatūra, judėjimo intensyvumas). 

Iš 2 pav. pateiktų rezultatų matyti, kad varikliui veikiant 1400 min
-1

 sūkių 

dažniu maža ir vidutine apkrovomis savaiminio užsiliepsnojimo gaišaties periodas 

yra praktiškai vienodas įpurškiant degalus skirtingomis įpurškimo sistemomis, 

esant tai pačiai dinaminei įpurškimo pradžiai (A ir B kreivės).  

2 pav. Savaiminio užsiliepsnojimo gaišaties periodo (φi) priklausomybė nuo 

variklio apkrovos (pe). 

Fig. 2. Dependency of the auto ignition delay (φi) on engine load (pe). 

 

Padidėjus apkrovai (pe > 0,4 MPa) savaiminio užsiliepsnojimo gaišaties 

periodo trukmė, degalus įpurškiant Motorpal degalų aparatūros sistema, tampa 10-

12% trumpesnė, nei įpurškiant UTN siurbliu.  

3 pav. Maksimalaus slėgio cilindre (pmax) priklausomybė nuo variklio apkrovos 

(pe). 

Fig. 3. Maximum cylinder pressure (pmax) as a function of engine load (pe). 
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Esant mažoms apkrovoms maksimalus slėgio didėjimo greitis (dp/dφ)max 

gautas didesnis, degalus purškiant UTN tipo siurbliu (5 pav.). Dėl šios priežasties 

maksimalus slėgis cilindre gaunamas didesnis (3 pav.), o maksimali jo vertė 

pasiekiama stūmokliui esant arčiau VGT (4 pav., C ir D kreivės). Apkrovai 

didėjant maksimalios dujų slėgio cilindre reikšmės abiem atvejais yra vienodos ir 

šie maksimumai pasiekiami stūmokliui esant toje pat padėtyje, nepaisant ilgesnio 

savaiminio užsiliepsnojimo gaišaties periodo, degalus įpurškiant UTN siurbliu. Šio 

periodo padidėjimus kompensuoja didesnis slėgio didėjimo greitis (4 pav.). 

4 pav. Maksimalaus cilindro slėgio didėjimo greičio ((dp/dφ)max) priklausomybė 

nuo variklio apkrovos (pe). 

Fig. 4. Maximum cylinder pressure gradients ((dp/dφ)max) as a function of engine 

load (pe). 

 

Varikliui veikiant 2200 min
-1 

sūkių dažniu maža apkrova (pe=0,067 MPa) 

degalus įpurškiant Motorpal degalų aparatūra φi buvo ~3º arba 17,5% trumpesnis, 

nei naudojant UTN siurblį. Didėjant apkrovai šis skirtumas mažėja, esant 

maksimaliai apkrovai (pe=0,67 MPa) jis buvo lygus tik 0,4º, t.y. 3,0%. Maksimalus 

dujų slėgis cilindre (3 pav.) ir jo padėtis VGT atžvilgiu (5 pav.) abiem atvejais 

buvo identiški. Ilgesnį φi, įpurškiant degalus UTN siurbliu, kompensavo didesnis 

slėgio didėjimo greitis (4 pav.). 

5 pav. Maksimalaus slėgio cilindre padėtis (APmax) priklausomybė nuo variklio 

apkrovos (pe) 

Fig. 5. Maximum cylinder pressure position (APmax) as a function of engine load 

(pe) 
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C, D kreivės paveiksluose vaizduoja variklio degimo proceso ir darbo 

rodiklius, gautus degalus įpurškiant Motorpal degalų aparatūra sumažinus dinaminį 

įpurškimo paskubos kampą 5
o
 ir 10

o
, atitinkamai. 

Varikliui veikiant 1400 min
-1 

sūkių dažniu pavėlinus įpurškimo momentą 

5
o
, φi sutrumpėjo 3,6

o
 (21%) varikliui veikiant maža apkrova (pe=0,1 MPa), ir 1,6

o
 

(12%) varikliui veikiant vidutine apkrova (pe=0,375 MPa), lyginant su B serijos 

bandymų rezultatais. Maksimalus dujų slėgis cilindre šiuose režimuose buvo 2-3 

bar didesnis, maksimalaus slėgio didėjimo greitis buvo didesnis 0,7 bar/
o
. Dėl 

trumpesnio savaiminio užsiliepsnojimo periodo ir didesnio slėgio didėjimo greičio 

maksimalus slėgis cilindre buvo pasiekiamas 0,5
o
 anksčiau. Padidinus apkrovą iki 

pe=0,56 MPa, φi buvo gautas 0,5
o
 (4%) ilgesnis. Be to, ženkliai sumažėjo slėgio 

didėjimo greitis (35%), tai lėmė mažesnį maksimalų dujų slėgį cilindre (12%), 

kuris susidarydavo vėliau 2–2,5
o
 alkūninio veleno posūkio kampo (5 pav.). Dar 5

o
 

pavėlinus įpurškimo momentą, φi buvo trumpesnis varikliui veikiant visomis 

apkrovomis. Tai lėmė mažesnį slėgio didėjimo greitį, mažesnį maksimalų slėgį 

cilindre, o maksimalus slėgis buvo pasiekiamas alkūniniam velenui pasisukus 10–

12
o
 už VGT. 

Varikliui veikiant 2200 min
-1

 sūkių dažniu, pavėlinus įpurškimo momentą 

φi taip pat sutrumpėja. Tai galima paaiškinti tuo, kad degalai įpurškiami į labiau 

suslėgtą, t.y. į aukštesnės temperatūros orą. Vėlinant įpurškimą mažėjo slėgio 

didėjimo greitis (4 pav., C ir D kreivės), maksimalus slėgis cilindre (3 pav., C ir D 

kreivės), o slėgis didžiausia reikšmę pasiekdavo vėliau (5 pav., C ir D kreivės). 

6 pav. Variklio lyginamųjų efektyviųjų degalų sąnaudų (be) priklausomybė nuo 

variklio apkrovos (pe). 

Fig. 6. Dependency of the brake specific fuel consumption (be) on engine load (pe). 

 

Degimo proceso rodiklių pokyčiai turi įtakos ir variklio ekonomiškumui. 6 

pav. pateiktos lyginamosios efektyviosios degalų sąnaudos be varikliui veikiant 

skirtingais sūkiais ir skirtingomis apkrovomis. Iš pateiktų rezultatų matyti, kad 

mažiausios be gautos B serijos bandymuose. Tačiau šiuo atveju gauta didžiausia 

azoto oksidų (NO ir NO2) emisija (7 pav.). 5
o
 pavėlinus įpurškimo momentą, NO 

emisija sumažėjo 30%, o NO2 net 44%, varikliui veikiant 1400 min
-1

 sūkių dažniu. 

Lyginamosios degalų sąnaudos be padidėjo tik 0,35–1,2%, esant vidutinei ir didelei 

apkrovai. Varikliui veikiant 2200 min
-1

 sūkių dažniu, NO sumažėjo 31%, o NO2 – 
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49%, be šiuo atveju padidėjo 1,3%, 1,7%, 2,1%, atitinkamai, esant mažai, vidutinei 

ir maksimaliai apkrovai.  

7 pav. Azoto oksidų (NO ir NO2) emisijos priklausomybė nuo variklio apkrovos 

(pe). 

Fig. 7. The nitric monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) emissions as 

function of engine load (pe). 

 

Dar 5
o
 pavėlinus įpurškimo momentą (D serija) maksimali azoto oksidų 

emisija sumažėjo 57% ir 69%, varikliui veikiant atitinkamai 1400 min
-1

 ir 2200 

min
-1

 sūkių dažniu. Tačiau šiuo atveju pastebimas ženklus degalų sąnaudų 

padidėjimas. Esant maksimaliai apkrovai jis lygus 5,3% (n=1400 min
-1

) ir 3,6% 

(n=2200 min
-1

), esant 75% apkrovai atitinkamai 4,4% ir 6,8%. 

Esant mažoms ir vidutinėms apkrovoms, didžiausia CO emisija abejuose 

tirtuose variklio greičio režimuose buvo gauta D serijos bandymuose, t.y. 10
o
 

pavėlinus įpurškimo momentą (8 pav.). Esant maksimaliai apkrovai ir artimai jai 

apkrovoms, didžiausia CO emisija buvo gauta degalus įpurškiant UTN siurbliu (A 

bandymų serija). 

8 pav. Anglies viendeginio (CO) emisijos priklausomybė nuo variklio apkrovos 

(pe). 

Fig. 8. Dependency of the carbon monoxide (CO) emission on engine load (pe). 

 

Mažiausia CO emisija varikliui veikiant 1400 min
-1 

sūkių dažniu visame 

apkrovų diapazone gauta C serijos bandymuose, t.y. įpurškiant degalus Motorpal 

degalų aparatūra ir 5
o
 pavėlinus įpurškimo kampą. Varikliui veikiant 2200 min

-1
 

sūkių dažniu mažiausia CO emisija buvo B serijos bandymuose, t.y. esant 

didžiausiam įpurškimo paskubos kampui. 
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Pilnai nesudegusių angliavandenilių CH emisija (9 pav.), varikliui veikiant 

1400 min
-1

 sūkių dažniu, gauta esant didžiausiam įpurškimo paskubos kampui. Jį 

pavėlinus 5
o
 esant mažoms apkrovoms, CH sumažėjo 65%, o esant maksimaliai 

apkrovai – 67%. Dar 5
o
 pavėlinus įpurškimą, esant mažai apkrovai, CH emisija 

nepakito, tačiau didėjo, didėjant apkrovai. Esant maksimaliai apkrovai ji padidėjo 2 

kartus. 

9 pav. Nesudegusių angliavandenilių (CH) emisijos priklausomybė nuo variklio 

apkrovos (pe). 

Fig. 9. Dependency of the unburned hydrocarbons (HC) emission on engine load 

(pe). 

 

Varikliui veikiant 2200 min
-1

 sūkių dažniu CH emisijos pokyčiai, keičiant 

įpurškimo momentą, buvo analogiški. Tik šiuo atveju mažiausia CH emisija gauta 

degalus įpurškiant UNT siurbliu. 

10 pav. Deginių dūmingumo D priklausomybė nuo variklio apkrovos (pe). 

Fig. 10. Smoke opacity D as a function of engine load (pe). 

 

Didžiausias deginių dūmingumas abejuose variklio greičio režimuose 

gautas įpurškiant degalus UTN siurbliu, mažiausias – įpurškiant degalus Motorpal 

degalų aparatūra ir 5
o
 pavėlinus įpurškimo momentą (10 pav.). Tiek vėlinant, tiek ir 

ankstinant įpurškimo momentą C serijos bandymų atžvilgiu, maksimalus deginių 

dūmingumas didėja. 
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Išvados 

 

1. Nekeičiant dinaminės degalų įpurškimo pradžios, didesnis dyzelinio 

variklio darbo rapsų aliejumi efektyvumas (mažesnės lyginamosios degalų 

sąnaudos) gautos įpurškiant degalus didesniu slėgiu, tačiau šiuo atveju 

gauta didžiausia azoto oksidų emisija 

2. Įpurškimo pradžią pavėlinus 5º, maksimali azoto oksidų emisija sumažėjo 

vidutiniškai 30%, o variklio darbo ekonomiškumas pablogėjo tik 2,0%. 

Įpurškimą pavėlinus 10º, maksimali azoto oksidų emisija sumažėja 60%, 

tačiau lyginamosios degalų sąnaudos padidėja vidutiniškai 6,5%  

3. CO emisija, keičiant įpurškimo momentą, kinta nežymiai. Didžiausias CO 

emisijos padidėjimas gautas varikliui veikiant maža apkrova 10º pavėlinus 

įpurškimą 

4. Įpurškimo momentas turi didelės įtakos nepilnai sudegusių 

angliavandenilių emisijai. Pavėlinus įpurškimą 5º, ji sumažėjo 65%. Dar 5º 

pavėlinus įpurškimą, CH emisija vėl didėja. Keičiant įpurškimo momentą, 

analogiškai kinta ir deginių dūmingumas. 
 

Atlikti tyrimai rodo, kad rapsų aliejumi veikiančio variklio galios, 

ekonomiškumo ir deginių emisijos rodikliu galima pagerinti optimizuojant degalų 

įpurškimo parametrus. 
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THE INFLUENCE OF FUEL INJECTION PARAMETERS ON THE ENGINE 

PERFORMANCE WITH RAPESEED OIL 

 

Abstract 

 

The article analyzes the test results of direct injection diesel engine 

operating on rapeseed oil fuel injected at different fuel injected pumps and injector 

nozzles. There was been investigated also the influence of injection advance angle 

on engine economical parameters, emission of the exhaust and smoke opacity. The 

research showed that if you don’t change the dynamic start of the fuel injection, the 

higher diesel engine efficiency with rapeseed oil (less specific fuel consumption) 

will be obtained at intensive injection pressure. However, in this case we have 

measured the biggest emissions of nitrogen oxides. At the start of injection delayed 

by 5° CAD the emission of nitrogen oxides decreased by 60% and specific fuel 

consumption increased by 2%. When the fuel injection angle was delayed by 10º 

the maximum nitrogen oxide emissions decreased 2 times, however increased 

specific fuel consumption. With changing the moment of the fuel injection the CO 

emissions changed slightly. The largest increase of the CO emission was received 

when the engine operated at low load and fuel injection timing advanced delayed 

by 10° CAD. The injection advance was an important influence on the emission of 

HC. At the injection advance was reduced by 5
o
 CAD the HC emission was 

lowered by 65%. When changing the fuel injection moment similarly changes the 

smoke of the exhaust.  

Diesel engine, rapeseed oil, injection moment, emission of the exhausts. 
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Стасис Славинскас, Бируте Скукaускaите, Томас Мицкевичус 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВПРЫСКА НА РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА РАПСОВОМ МАСЛЕ 

 

Pезюме 

 

В статье представлены результаты стендовых испытаний дизельного 

двигателя прямого впрыска, работающего на рапсовом масле, при впрыске 

топлива различной топливной аппаратурой. Так же, было исследовано 

влияние угла опережения впрыска на экономичность, состав выхлопных 

газов и дымность двигателя. Исследования показали, что при неизменном 

динамическом начале впрыска, более высокая эффективность (меньший 

удельный расход топлива) на рапсовом масле работающего дизельного 

двигателя достигается при более интенсивном, т.е. под более высоком 

давлении, впрыскивании топлива. Но в этом случае была получена самая 

высокая эмиссию оксидов азота. После уменьшения  угла опережения 

впрыска на 5°, выбросы оксидов азота сократились на 60%, при увеличении 

удельного расхода топлива всего на 2,0%. После уменьшения  угла 

опережения впрыска ещё на 5°, максимальная эмиссия выбросов оксидов 

азота сократилась в 2 раза, но значительно увеличился  удельный расход 

топлива. СО эмиссия, при изменении момента впрыска, изменялась 

незначительно. Максимальный выброс СО получен при работе двигателя на 

малой нагрузке и на 10° уменьшенном угле опережения впрыска. Момент 

впрыска имеет большое влияние на эмиссию несгоревших углеводородов. 

После уменьшения  угла опережения впрыска на 5°, она сократилась на 65%. 

После уменьшения  угла опережения впрыска ещё на 5°, эмиссия CH снова 

возрастает. Изменение момента впрыска аналогичного влияет и на дымность 

выхлопных газов. 

Дизельный двигатель, рапсовое масло, момент впрыска топлива, 

эмиссия. 

 




