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Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki bada  wp ywu obróbki cieplnej na proces przemia u ziarna 
pszenicy. Obiektem bada  by o ziarno pszenicy odmiany Korynta. Ziarno o wilgotno ci pocz tkowej 17,5% 
poddano dzia aniu promieni podczerwonych przez 30, 60, 90 i 120s. Przygotowane w ten sposób ziarno pod-
dano przemia owi a nast pnie oznaczone zosta y wybrane parametry m ki i otr b. Na podstawie wyników 
bada  stwierdzono, e obróbka ziarna pszenicy promieniami podczerwonymi przed przemia em powoduje 
znacz ce zmiany wilgotno ci otrzymanych produktów przemia u oraz wp ywa na redni wymiar cz stki 
zarówno otr b jak i m ki.

S owa kluczowe: przemia , pszenica, promieniowanie podczerwone.

WST P

Zbo a s  jednym z podstawowych surowców w przetwórstwie spo ywczym. Jest to tak e
bardzo wa ny sk adnik diety, dostarczaj cy organizmowi w glowodanów, bia ek, b onnika oraz 
sk adników mineralnych. Ziarna zbó  wykorzystywane s  nie tylko do produkcji m ki, ale tak e
kasz oraz p atków. Ziarna w stanie surowym nie nadaj  si  do spo ycia, przez co wymagana jest 
ich obróbka technologiczna. Rozwój techniki i nauki a tak e d enie do optymalizacji procesów 
technologicznych pozwala na zastosowanie nowych metod obróbki, jak np. impregnacja pró niowa 
czy mikronizacja, stosowanych do kondycjonowania ziarna przed przemia em [Kania i Andrejko 
2010].

Coraz cz ciej promienie podczerwone s  wykorzystywane w przetwórstwie spo ywczym, 
szczególnie do suszenia ziarnistych surowców ro linnych. Ogrzewanie z wykorzystaniem fal 
elektromagnetycznych bazuje na zdolno ci materia u do absorpcji energii promieniowania elek-
tromagnetycznego i zamianie jej na ciep o. Zdolno  cia a do absorpcji zale y od d ugo ci fali, 
ale równie  od sk adu chemicznego, struktury, rodzaju powierzchni i barwy tego cia a. Energi
promieniowania podczerwonego dobrze absorbuje woda, dlatego surowce ro linne o du ej wil-
gotno ci s  podatne na ogrzewanie promieniami podczerwonymi. Je li chodzi o d ugo  fal, to 
zastosowanie dalekiej podczerwieni umo liwia koncentracj  ciep a na powierzchni ogrzewanego 
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surowca - mo emy osi gn  efekt przypieczonej skórki, natomiast zastosowanie bliskiej podczer-
wieni powoduje wnikniecie promieni podczerwonych kilka lub nawet kilkana cie centymetrów 
w g b surowca, przez co jest on ogrzany bardziej równomiernie [Andrejko 2005, Ginzburg 1969; 
Nowak 2005]. Promieniowanie podczerwone wyst puje naturalnie w przyrodzie, mo e tak e by
emitowane za pomoc  sztucznych róde . Jedn  z zalet tego promieniowania jest atwy sposób 
dostarczania ciep a. St d te  podejmowane s  próby jego zastosowania w ró nych dziedzinach 
przemys u. Warto zauwa y , e jako  materia u suszonego za pomoc  podczerwieni ró ni si
od efektów uzyskiwanych z zastosowaniem innych metod [Nowak 2005]. Jednym z kierunków 
bada   jest zastosowanie ogrzewania do obróbki ziaren zbó . St d te  celem pracy by o okre-
lenie wp ywu czasu ogrzewania ziarna pszenicy na przemia  i wybrane w a ciwo ci fi zyczne 

produktów przemia u.

METODYKA

Do bada  wykorzystano ziarno pszenicy odmiany Korynta. Wilgotno  ziarna wynosi a
oko o 12%.

Przed przyst pieniem do dowil ania ziarna zbadano jego wilgotno  wed ug Polskiej Nor-
my PN-ISO 712:2002. Do bada  przyj to wilgotno  materia u badawczego na poziomie 17,5%. 
Za o on  wilgotno  ziarna osi gni to poprzez dodanie odpowiedniej ilo ci wody destylowanej. 
Ilo  wody niezb dnej do nawil enia obliczono na podstawie bilansu masowego próbki o znanej 
wst pnej masie oraz wilgotno ci za pomoc  poni szego wzoru: 

,

gdzie:
M

w
 – masa wody potrzebna do dowil enia [g],

W
1
 – wymagana wilgotno  ziarna po dowil eniu [%],

W
0
 – wilgotno  pocz tkowa ziarna [%],

m – masa próbki [g].
Po nawil eniu i wymieszaniu ziarna próba zosta a zamkni ta w hermetycznym naczy-

niu. Przechowywano j  w komorze ch odniczej w temperaturze oko o 4°C, a w celu uzyskania 
równomiernej wymaganej wilgotno ci w ca ym materiale kilkakrotnie w ci gu dnia potrz sano 
prób . Na godzin  przed pomiarem prób  wyjmowano z komory ch odniczej w celu wyrównania 
temperatury próby z temperatur  otoczenia.

Materia  badawczy ogrzewano przy u yciu laboratoryjnego urz dzenia do obróbki ziarna 
promieniami podczerwonymi, którego schemat przedstawiono na rysunku 1. Ka dorazowo usta-
lano odpowiedni  szybko  przesuwu ta my i wysoko  elementów grzewczych w taki sposób, 
e poszczególne próby surowca poddawane by y ogrzewaniu przez 30, 60, 90 oraz 120 sekund 

w temperaturze 150°C. Ogrzewaniu poddawano próby ziarna o masie 400g.
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Rys. 1. Laboratoryjne urz dzenie do obróbki promieniami podczerwonymi ziarnistych surowców 
ro linnych: 1 – rama, 2 – promienniki podczerwieni, 3 – kosz zasypowy, 4 – silnik pr du sta ego,

5 – modu  steruj cy, 6 – ta ma przeno nikowa, 7 – rolki, 8 – strefa ogrzewania, 
9 – regulacja ustawienia g owic [Andrejko i in. 2007]

Fig. 1. Laboratory stand for heating of granular raw materiale by infrared radiotion: 1 – frame, 
2 – infrared radiotors, 3 – feeding, 4 – DC Engine, 5 – control equipment, 6 – band conveyor, 

7 – rollers, 8 – heating zone, 9 – regulation of heating elements position [Andrejko 2005]

Przemia  ziarna przeprowadzono z wykorzystaniem m ynka pasa owego do ziarna fi rmy 
Brabender.

Ka dorazowo po przemiale oznaczono wyci g m ki oraz w a ciwo ci fi zyczne m ki i otr b. 
Oznaczenia wilgotno ci m ki i otr b dokonano wg obowi zuj cej normy tj.: PN-ISO 712:2002. 
Przeprowadzono analiz  sitow  m ki oraz otr b. Korzystano z laboratoryjnego przesiewacza wi-
bracyjnego AS 200 fi rmy Retsh stosuj c nast puj ce sita dla m ki: 0.25, 0.2, 0.1mm , dla otr b: 
1, 0.5, 0.315, 0.2mm.
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WYNIKI BADA

Rys. 2. Zale no  wyci gu m ki od czasu ogrzewania ziarna pszenicy
Fig. 2. Dependence of the extract of fl our from the wheat grain heating time

Na rysunku 2 przedstawiono zale no  wyci gu m ki od czasu ogrzewania ziarna. Po prze-
miale ziarna, niepoddanego ogrzewaniu uzyskano najmniejsz  ilo  m ki – 66,38% i najwi ksz
ilo  otr b – 33,62%, natomiast, najwi ksz  ilo  m ki - 71,27%, a najmniejsz  otr b – 28,73% 
uzyskano z ziarna, które uprzednio ogrzewano przez 60 sekund. Wyd u enie czasu ekspozycji 
ziarna na dzia anie promieniowania podczerwonego do 90 i 120 sekund nie powodowa o dalszego 
wzrostu wyci gu m ki, co mog o by  spowodowane nadmiernym wysuszeniem ziarna. 

Na rysunku 3 przedstawiono zale no  wilgotno ci m ki i otr b uzyskanych po przemiale 
ziarna pszenicy odmiany Korynta od  czasu ogrzewania. Dodatkowo uwzgl dniono wilgotno  m ki 
i otr b uzyskanych z ziarna niepoddanego obróbce promieniami podczerwonymi – próba zerowa.

Rys. 3. Zale no  wilgotno ci produktów przemia u od czasu ogrzewania ziarna pszenicy
Fig. 3. Moisture content of fl our and bran depending on the heating time of wheat seed
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Wilgotno  ziarna niepoddanego ogrzewaniu wynosi a 17,5%, a wilgotno  produktów 
przemia u z tego ziarna 15,86% m ki oraz 16,53% otr b. Ogrzewanie ziarna promieniami pod-
czerwonymi przez 30 sekund spowodowa o nieznaczny spadek wilgotno ci wynosz cy 0,06% dla 
m ki i 1,13% dla otr b. ogrzewanie ziarna przez 60 sekund sprawi o, e wilgotno  m ki spa-
d a do 14,22%, a otr b do 13,76%. Promienie podczerwone dzia aj ce na ziarno przez 90 sekund 
spowodowa y, e wilgotno  m ki by a na poziomie 13,48%, a otr b 12,73% . Dalsze ogrzewanie 
ziarna przez kolejne 30 sekund sprawi o, e wilgotno  m ki spad a nieco poni ej 12%, a otr b
poni ej 11%. Zale no  ta zosta a opisana przez równania regresji: 

 W=-0,05·t+17; R2=0,952 dla otr b, 

 W=-0,03·t+16,3; R2=0,944 dla m ki, 

gdzie:
W – wilgotno  [%],
t – czas ogrzewania ziarna [s].
Zaobserwowano równie , e wilgotno  m ki z ziarna nieogrzewanego i ziarna ogrzewa-

nego przez 30 sekund by a ni sza ni  otr b. D u szy czas ogrzewania (przez 60 i wi cej sekund) 
spowodowa , e wilgotno  m ki by a wy sza ni  wilgotno  otr b. Ogrzewanie ziarna przez 30 
sekund okaza o si  zatem zbyt krótkie, aby zaobserwowa  znacz ce zmiany wilgotno ci produk-
tów przemia u.

Rys. 4. Zale no redniego wymiaru cz stek m ki od czasu ogrzewania ziarna pszenicy
Fig. 4. The dependence of the average particle size of fl our from the wheat grain heating time

Na rysunku 4 przedstawiono zale no redniego wymiaru cz stek m ki od czasu ogrzewania 
ziarna pszenicy. redni wymiar cz stek m ki z ziarna nie ogrzewanego oraz ogrzewanego przez 
30 sekund wynosi  0,13mm. M ka z ziarna ogrzewanego przez 60 sekund charakteryzowa a si
rednim wymiarem cz stek 0,14mm, wraz z wyd u eniem czasu ogrzewania do 90 i 120 sekund 
redni wymiar cz stek wzrós  do 0,15mm. Zale no  t  opisano równaniem regresji:
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 S=0,0001·t+0,13; R2=0,908 

gdzie: 
S – redni wymiar cz stek [mm],
t – czas ogrzewania ziarna [s].

Rys. 5. Zale no redniego wymiaru cz stek otr b od czasu ogrzewania ziarna pszenicy
Fig. 5. The dependence of the average particle size of bran from the wheat grain heating time

Zale no redniego wymiaru cz stek otr b od czasu ogrzewania ziarna przedstawiono na 
rysunku 5, z którego wynika e wraz ze wzrostem czasu ogrzewania redni wymiar cz stek otr b
zmniejsza si  od 0,8mm do 0,6mm. Zale no  ta zosta a równie  opisana równaniem regresji:

 S=-0,0017·t+0,8; R2=0,919, 

Gdzie:
S – redni wymiar oczek [mm],
t – czas mikronizacji ziarna [s].

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych bada  sformu owano nast puj ce wnioski:
nie stwierdzono wp ywu ogrzewania na wyci g m ki.
wyd u enie czasu trwania ogrzewania powoduje spadek wilgotno ci m ki i otr b.
pod wp ywem ogrzewania ziarna wymiary cz stek produktów przemia u ulegaj  zmianie. 

Wraz z wyd u eniem czasu ogrzewania z 30 do 120s redni wymiar cz stek m ki wzrasta przy 
jednoczesnym zmniejszeniu wielko ci cz stek otr b.
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INFLUENCE OF INFRARED RADIATION HEAT TREATMENT 
ON THE PROCESS OF MILLING OF WHEAT VARIETY KORYNTA.

Summary. The study presents the results of the effect of heat treatment on the process of milling wheat. The 
test object was a grain of wheat variety Korynta. Grain with initial moisture content of 17.5% was exposed to 
infrared radiation for 30, 60, 90 and 120s. Prepared in this way were subjected to a milling and then identi-
fi ed selected parameters of fl our and bran. Based on the results of the research it was found that treatment 
of wheat grain prior to milling by infrared radiation causes signifi cant changes in moisture content of the 
obtained milling products and affects on average particle size of bran and fl our.

Key words: milling, wheat, infrared radiation.
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ELEKTRONICZNA MODYFIKACJA PARAMETRÓW PRACY 
SILNIKA SAMOCHODOWEGO O ZAP ONIE SAMOCZYNNYM

Artur Boguta

Politechnika Lubelska

Streszczenie. Wspó czesne sterowniki silników ZS realizuj  wiele funkcji, steruj c jednostk  nap dow . Pro-
ducenci aut d  do pe nej automatyzacji w sterowaniu prac  silnika. Sterowniki silników dbaj  o wytworzenie 
odpowiedniego momentu obrotowego przy najwi kszej sprawno ci i spe nieniu norm dotycz cych emisji spalin. 
Wi kszo  programów steruj cych jest napisana tak, eby poprawnie sterowa  silnikami produkowanymi 
seryjnie. Indywidualne podej cie do ka dej jednostki nap dowej mo e znacznie poprawi  jej parametry.

S owa kluczowe: silnik z zap onem samoczynnym, Diesel, DEC, Chip Tuning.

1. WST P

Charakterystyki regulacyjne czasu otwarcia wtryskiwacza, do adowania w silnikach wy-
posa onych w turbin  maj  wielki wp yw na prac  jednostki nap dowej. W zale no ci od kon-
strukcji silnika i jego sterowania istnieje mo liwo  poprawy jego parametrów poprzez ingerencje 
w algorytmy steruj ce. Konstruktorzy silników pozostawiaj  pewien zakres, w którym mo na 
modyfi kowa  sterowanie silnika bez obawy o jego uszkodzenie. Algorytm steruj cy opracowany 
przez konstruktorów i sprawdzony na hamowniach jest dostosowany do wielu jednostek nap do-
wych. Przy indywidualnym podej ciu mo na ten algorytm znacznie poprawi  zwi kszaj c osi gi 
silnika oraz zmniejszaj c zu ycie paliwa.

2. ELEKTRONICZNE STEROWANIE SILNIKÓW 
O ZAP ONIE SAMOCZYNNYM

Elektroniczne sterowanie silnikiem (EDC - Electronic Diesel Control) z zap onem samo-
czynnym umo liwia precyzyjne i dok adne odmierzanie dawki paliwa oraz chwili jej wtrysku. 
Sterownik przetwarza sygna y wej ciowe i oblicza sygna y steruj ce dla pompy wtryskowej, 
nastawnika recyrkulacji spalin i turbospr arki.

Na rys. 1 przedstawiono schemat blokowy uk adu EDC wraz z przebiegiem sygna ów
steruj cych.



22 Artur Boguta

Rys.1. Schemat blokowy elektronicznego uk adu EDC steruj cego praca silnika ZS
Fig.1. Block diagram of the electronic system EDC controlling the work of Diesel engine

3. KALIBRACJA OPROGRAMOWANIA WYSOKOPR NYCH SILNIKÓW ZS

Kalibracja oprogramowania silnika ZS jest to dostosowanie sterowania silnika do odpowied-
niego rodzaju eksploatacji – auta osobowe lub auta u ytkowe. Dostosowanie uk adu wtryskowego, 
sterowanego przez uk ad elektroniczny EDC odgrywa wa na rol  a jego paca i sterowanie silnikiem 
musi spe ni  normy EURO V. Optymalizacja pracy silnika wysokopr nego sprowadza si  do:

• maksymalizacja momentu obrotowego - przy uwzgl dnieniu maksymalnego ci nienia 
w cylindrach, granicy dymienia, kulturze pracy i ekonomiczno ci jednostki,

• minimalizacja zu ycia paliwa,
• trwa o  - 1*106 km dla pojazdów u ytkowych i 400-500*103 km dla aut osobowych,
• emisja szkodliwych sk adników spalin - kalibracja w celu zmniejszenia emisji NO

x
,

cz stek sta ych, HC, CO,
• komfort - ma y ha as, równomierno  pracy i atwy rozruch.
Celem kalibracji jest osi gniecie kompromisu pomi dzy sprzecznymi ze sob  wymaganiami. 

Istniej  3 rodzaje kalibracji:
• kalibracja sprz tu - czyli dostosowanie wszystkich elementów sk adowych silnika 

i uk adu wtryskowego,



23ELEKTRONICZNA MODYFIKACJA PARAMETRÓW PRACY SILNIKA SAMOCHODOWEGO 

• kalibracja pojazdu - która polega na dostosowaniu wszystkich parametrów wp ywaj cych 
na ruch pojazdu,

• kalibracja oprogramowania - która jest dokonywana w sterowniku silnika, odpowiednia 
do znajduj cego si  w nim sprz tu. W programie zapisana jest zale no  tworzenia 
mieszanki, sterowania nap dem i spalaniem w postaci map lub tablic.

Na rys. 2 przedstawiono przyk adowe charakterystyki pocz tku wtrysku i regulacji dymienia.

Rys.2. Charakterystyka sterowania dawka paliwa w funkcji pr dko ci obrotowej 
i obci enia silnika, oraz charakterystyka granicy dymienia w funkcji ci nienia 

do adowania, pr dko ci obrotowej i dawki paliwa
Fig.2. Characteristics of fuel delivery control as a function of rotational speed and engine load 

as well as smoke exhaust boundary as a function of boost pressure, rotational speed and fuel delivery

4. CHIPTUNING

Chiptuning jest modyfi kacj  oprogramowania steruj cego silnikiem umieszonego w jedno-
stce steruj cej ECU. W komputerach steruj cych silnikiem zmieniana jest najcz ciej zawarto
zewn trznej pami ci programu, która znajduje si  w pami ci Eprom lub Flash. Czasem istnieje 
potrzeba modyfi kacji pami  mikrokontrolera. Zmienione programy mo na wgra  do ECU za 
pomoc  interfejsu poprzez gniazdo diagnostyczne OBD, lub poprzez wylutowanie pami ci i jej 
przeprogramowanie.

Ka da podstawowa funkcja silnika (czas wtrysku, moment wtrysku, ci nienie do adowania) 
jest regulowane przez 2 lub 3 wymiarowa tablic . Typowa tablica ci nienia do adowania ma wymiar 
8x8, czyli, zawiera 64 warto ci, które s  u ywane do sterowania prac  turbospr arki. Warto ci
po rednie s  obliczane przez procesor na podstawie interpolacji. Im wi cej rz dów i kolumn tym 
sterowanie dok adniejsze. Tablica mapy wtrysku mo e mie  wymiar 16x16, daj c precyzyjniejsze 
sterowanie prac  silnika.
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5. PROCES MODYFIKACJI

Modyfi kacje rozpoczynamy od odczytania oryginalnego programu z pami ci EPROM. Ory-
ginalny program jest poddawany modyfi kacjom w programie Race 2000. Zmiany s  wprowadzane 
w bitmapach dotycz cych nast puj cych parametrów:

• dawka paliwa,
• k t wtrysku,
• ci nienie turbodo adowania,
• limiter obrotów,
• ci nienie wtrysku paliwa (Common Rail).

Modyfi kacjom poddano silnik VW golf III 1,9TDI, w którym zastosowano metod  korekcji 
mapy wtrysku (wyd u enie czasu wtrysku), cofni cie o kilka stopni KWZ, oraz zwi kszenie wy-
datku turbospr arki. Po modyfi kacji elektronicznej zmierzono charakterystyki silnika na hamowni 
inercyjnej HPS-B2 i porównano je z charakterystykami zmierzonymi przed modyfi kacj . Dzi ki 
korekcji elektronicznej silnik uzyska  zwi kszenie momentu obrotowego o 25 %, i zwi kszenie 
mocy o 20 %. Straty mocy wyznaczono na podstawie hamowania rolek inercyjnych hamowni 
spowodowanych oporami w skrzyni biegów i mechanizmu ró nicowego. Charakterystyki silnika, 
które uzyskano przed i po zmodyfi kowaniu parametrów sterownika przedstawiono na rys.3

Rys. 3. Przebiegi momentu obrotowego, mocy i strat przed i po korekcji 
map steruj cych dla silnika 1,9 TDI

Fig. 3. Courses of torque, power and loss before and after the correction 
of the control maps for the engine 1.9 TDI

Drugim silnikiem poddanym modyfi kacjom sterownika jest silniki ZS z zasobnikowym 
uk adem wtryskowym Common Rail zamontowanym w KIA Cerato 2.0 CRDI. W sterowniku 
zwi kszono ci nienie paliwa w zasobniku oraz zwi kszono wydatek turbiny do adowuj cej silnik. 
Zwi kszenie ci nienia powoduje, e silnik otrzymuje wi ksz  dawk  paliwa. Po modyfi kacjach 
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uzyskano zwi kszenie momentu obrotowego i mocy o 20%. Na rys. 4 przedstawiono uzyskane 
charakterystyki momentu i mocy silnika z Common Rail zmierzone na hamowni inercyjnej HPS-B2.

Rys. 4. Przebiegi momentu obrotowego, mocy i strat przed i po korekcji map 
steruj cych dla silnika 2,0 CRDI

Fig. 4 . Courses of torque, power and loss before and after the correction 
of the control maps for the engine 2,0 CRDI

Istniej  prostsze metody zwi kszania momentu obrotowego oraz mocy silnika spalinowego 
ZS. Najprostsza z metoda polega na w czaniu rezystora oszukuj cego ECU. Rezystor wpinamy 
równolegle do wyj cia nastawnika dawki paliwa. Na podstawie tak zmodyfi kowanego (oszuka-
nego) sygna u jednostka ECU wprowadza korekt  zwi kszaj c dawk  paliwa, zwi kszona dawka 
paliwa powoduje wi ksza dynamik  spalin a tym samym wi ksze do adowanie silnika. Warto
rezystancji powinna si  zawiera  w przedziale od 650  do 1000 . Czym mniejszy rezystor tym 
wi ksza dawka paliwa i wi kszy przyrost obrotów wirnika turbiny do adowuj cej.

Modyfi kacja za pomoc  odpowiednio dobranego rezystora zwi ksza tylko dawk  paliwa, 
a pozosta e parametry pozostaj  bez zmian. Uk ady tego typu mog  powodowa  nierównomierna 
prace silnika oraz nadmierne dymienie.

Przyk ad charakterystyk uzyskanych po modyfi kacji wykonanej za pomoc  rezystora wpi -
tego równolegle do nastawnika dawki paliwa przedstawiono na rys.5. Silnik uzyska  30% wzrost 
momentu obrotowego oraz 25% wzrost mocy silnika. Jednak ze wzgl du na niestabilna prace 
i pojawianie si  dymienia przy wi kszym obci eniu silnika taka modyfi kacja nie jest zalecana.
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Rys. 5. Przebiegi momentu obrotowego, mocy i strat przed i po zastosowaniu 
uk adu DHZ Powerbox dla silnika 1,9 TDI

Fig. 5. Courses of torque, power and loss before and after the application 
of the system DHZ Powerbox for the engine 1,9 TDI

6. PODSUMOWANIE

Dzi ki zmianom w oprogramowaniu sterowania silników ZS istnieje mo liwo  indywidu-
alnego i precyzyjnego dostrojenia danej jednostki nap dowej w celu osi gniecia wi kszej mocy 
i wi kszego momentu obrotowego.

Przez odpowiednia korekcje map wtrysku, do adowania i ci nienia paliwa mo emy uzyska
popraw  osi gów silnika do 25%.

Zmodyfi kowany program steruj cy nie ma wp ywu na szybsze zu ycie silnika ani nie ma 
wp ywu na zwi kszenie zu ycia paliwa przy zachowaniu dotychczasowego stylu jazdy.

Zwi kszenie momentu obrotowego i mocy silnika wp ywa na popraw  bezpiecze stwa 
szczególnie podczas manewru wyprzedzania.

LITERATURA

1. Mys owski J. Do adowanie silników. Wydawnictwo WKi , Warszawa 2006.
2. Janiszewski t; Spiros M. Elektroniczne uk ady wtryskowe silników wysokopr nych. WKi

Warszawa 2004.
3. Jurecki W: Wa y ski T. Tuning i sportowe modyfi kacje samochodu. Stratos Motor Sport 

Warszawa 2002.
4. Common Rail. Informator techniczny Bosch2009.
5. Promieniowe rozdzielaczowe pompy wtryskowe VR. Informator techniczny Bosch 2000.


