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Prezentator
Notatki do prezentacji
Prace na układam ograniczający emisje spalin i zużycie paliwa z maszyn rozdrabniających stosowanych na terenach zurbanizowanych są związane z powyższym grantem.



Increasing the infrastructure 
of green areas
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Jednym ze sposobów poprawy jakości powietrza na terenach zurbanizowanych jest zwiększenie infrastruktury zielonej. Głownie zwiększenie liczby drzew w: parkach, przydomowych ogrodach oraz drogach.



Wood chipper low power where: a) disc chipper, b) drum chipper, c) flail chipper, 
d) cylindrical chipper
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Rębaki stosowane na terenach zurbanizowanych charakteryzują się znacznie mniejszą mocą silnika spalinowego niż rębaki stosowane w przemyśle leśnym. Rębaki w lasach charakteryzują się silnikami od 100 kW do 1000kW i są przeznaczone do rozdrabniania całych drzew, a ich główne zadania to masowa produkcja biomasy. Ich jednostki napędowe do głównie silnik Diesla o zaawansowanych układach zasilania paliwem jak we współczesnych pojazdach ciężarowych. Natomiast rębaki na terenach zurbanizowanych wykorzystują silniki small engine do mocy 19 kW. W Unii Europejskiej silniki takie podlegają stosunkowo liberalnym przepisom dotyczącym emisji spalin, stąd ich konstrukcje są niskiego zaawansowania technicznego.  Napędy spalinowe w tych maszynach są trudno zastępowane przez napędy eklektyczne, gdyż charakteryzują się stosunkowo dużą mocą jak na silnika eklektyczne, do czego nie są przystosowane standardowe instalacje elektryczne w gospodarstwach domowych, ponadto są to urządzenia mobilne.
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German GX 390

Carburetor

Division of models of engines 
depending on the source of 

power supply [%]

Division of models of engines 
depending on the source of power 
supply (alternative fuels according 

to directive 2014/94/UE) [%]

Division of models of engines 
depending on the kind of 

alternative fuels [%]

Division of models of 
engines depending on the 

fuel supply system [%]

Warguła, Ł.; Waluś, K.J.; Krawiec, P. Small engines spark ignited (SI) for non-road mobile machinery—review. In Proceedings of the Transport Means 2018: 22nd 
International Scientific Conference, Trakai, Lithuania, 3–5October 2018; Kaunas University of Technology: Trakai, Lithuania, 2018; Part 2, pp. 585–591.

Prezentator
Notatki do prezentacji
W śród tych napędów popularne są w sprzedaży silniki z gaźnikowym układem zasilania, który już od lat 90-tych nie jest stosowany w pojazdach samochodowych, autorzy w śród swoich pracy rozwojowych udoskonalają te jednostki napędowe rębaków opracowując układy wtryskowe współcześnie stasowane w pojazdach samochodowych na potrzeby omawianych maszyn. Autorzy rozwijają równie układy zasilane paliwami alternatywnymi (LPG i CNG).
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Fuel injection systemCarburetor fuel supply system

LPG fuel supply system

CNG fuel supply system

Prezentator
Notatki do prezentacji
Badane jednostki napędowe: z gaźnikowym układem zasilania, z wtryskowym układem zasilnia paliwem, zasilany paliwem LPG, zasilany paliwem CNG, gazem ziemnym z przydomowej sieci gazowej.
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Adaptive systems

Adaptive system compatible with 
the P.423369 fuel injection system 

Adaptive system compatible with 
carburetor systems for LPG and CNG fuels, 

P.433586

2018 2020

Silver medal
Toronto, Canada 

2020
Silver medal

Katowice, Poland
2019

Silver medal
Warszawa, Poland

2019

Gold medal
Katowice, Poland

2020 Platinum and Gold medal
Londyn, Great Britain

2020
Bronze medal 

Montpellier, France
2020

Prezentator
Notatki do prezentacji
Powstały dwa rodzaje układów adaptacyjnych kompatybilnych z wcześniej wymienionymi układami zasilania paliwem.Pierwszy z wtryskowym układem zapłonowym – efektywny i ekologiczny jednak stosunkowo drogi – perspektywiczny gdy zostaną zaostrzone przepisy emisyjneDrugi o dużym potencjale wdrożeniowym przystosowany do układów gaźnikowych, powszechnie dostępnych w sprzedaży



8

Adaptive system compatible with the P.423369 fuel injection system 

Warguła, Ł. Innovative injection-ignition system in a non-road small engine—construction system. InProceedings of the 
Transport Means 2019: 23rd International Scientific Conference, Palanga, Lithuania, 2–4October 2019; Part 2. Kaunas
University of Technology: Palanga, Lithuania, 2019; pp. 931–935.

Prezentator
Notatki do prezentacji
Opracowany układ wtryskowy wykorzystuje podzespoły ze współcześnie produkowanych pojazdów samochodowych np. szerokopasmowy czujnik zawartości tlenu w spalinach pozwalający na pracę silnika z mieszankami stechiometrycznymi, których wymagają trójfunkcyjne reaktory katalityczne odpowiedzialne z oczyszczanie spalin.
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Adaptive system compatible with the P.423369 fuel injection system 

Presentation of the maintenance–free and adaptive wood chip drive control system: 1 – object sensor in the 
working space (optical sensor – transmitter), 2 – object sensor in the working space (optical sensor – receiver), 

3 – chipper feeding channel, 4 – housing of the member working pressure, 5 – outlet channel,  6 – spark 
ignition internal combustion engine, 7 – transmission pulley, 8 – transmission belt,  9 – driven transmission 
gear, 10 – drive shaft,  11 – gear drive wheel, 12 – the cogwheel driving the first mowing cutter, 13 – the cog 

wheel driving the second mowing cutter, 14 – the second mowing cutter, 15 – the first mowing cutter, 16 – the 
combustion engine internal control unit, 17 – electrically controlled throttle air, 18 – air throttle controller.

Prezentator
Notatki do prezentacji
Opracowane układa adaptacyjne są przystosowane do różnych układów zasilania paliwem ale łączy je jedna cecha. Ograniczają zużycie paliwa i emisję spalin poprzez poprawienie dopasowania warunków pracy maszyn do zapotrzebowania na moment obrotowy. Klasyczna maszyna rozdrabniająca pracuje z wysoka prędkością obrotową, która umożliwia jej w przypadku obciążenia rozdrabnianą gałęzią wykonać proces rozdrabniania. W przeciętnych warunkach użytkowania maszyna jest obciążana gałęzią około 4 razy na minutę, co charakteryzuje ten proces jako okresowo-zmienny, a nie ciągły. Stąd możliwe jest wprowadzenie oszczędności w zużyciu paliwa a co za tym idzie mniejszej emisji spalin poprzez wprowadzenie dodatkowego stanu pracy jałowej, z niską prędkościom obrotową. Realizację takiego procesu umożliwia optyczny układ detekcji w kanale podawczy. Rozpoznanie gałęzi, a więc obciążenia jest sygnałem do wzrostu prędkości obrotowej i umożliwienia pracy z pełną mocą, zanik sygnału podtrzymana kilku sekundowym utrzymaniem tego stanu zapewnia całkowite rozdrobnienie gałęzi (około 3s – czas rozdrabniania) i jest informacją do zmniejszenia prędkości obrotowej. 



Warguła, Ł.; Kukla, M.; Lijewski, P.; Dobrzyński, M.; Markiewicz, F. Influence of Innovative Woodchipper Speed
Control Systems on Exhaust Gas Emissions and Fuel Consumption in Urban Areas. Energies 2020, 13, 3330.
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Portable emissions measurement system (PEMS)

Prezentator
Notatki do prezentacji
Badania z aparaturom PEMS w rzeczywistych warunkach pracy, charakteryzują układ jak korzystniejszy pod względem zużycia paliwa oraz emisji spali
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Warguła, Ł.; Kukla, M.; Lijewski, P.; Dobrzyński, M.; Markiewicz, F. Influence of Innovative Woodchipper Speed
Control Systems on Exhaust Gas Emissions and Fuel Consumption in Urban Areas. Energies 2020, 13, 3330.

Prezentator
Notatki do prezentacji
Na rysunku układ A – układ gaźnikowy bez adaptacji (fabryczny), B – układ wtryskowy bez adaptacji, C – układ wtryskowy z adaptacjąOgraniczenie zużycia paliwa oraz emisji wszystkich związków po za emisją węglowodorów HC, świadczy to o bogatej mieszance paliwowo powietrznej, autorzy już opracowali metody ograniczenia tego zjawiska poprzez poprawę algorytmu sterowania czasem wtrysku.
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Warguła, Ł.; Kukla, M.; Lijewski, P.; Dobrzyński, M.; Markiewicz, F. Influence of Innovative Woodchipper Speed
Control Systems on Exhaust Gas Emissions and Fuel Consumption in Urban Areas. Energies 2020, 13, 3330.

Prezentator
Notatki do prezentacji
Na rysunku układ A – układ gaźnikowy bez adaptacji (fabryczny), B – układ wtryskowy bez adaptacji, C – układ wtryskowy z adaptacjąNie wątpliwie przy dzisiejszym rozwoju techniki i mnogości rozwiązań ograniczenie zużycia paliwa o pand 30% autorzy uważają za największy sukces.
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Warguła, Ł.; Kukla, M.; Lijewski, P.; Dobrzyński, M.; Markiewicz, F. Influence of Innovative Woodchipper Speed
Control Systems on Exhaust Gas Emissions and Fuel Consumption in Urban Areas. Energies 2020, 13, 3330.

Prezentator
Notatki do prezentacji
Ponadto opracowane konstrukcje charakteryzują się znacznie niższymi emisjami szkodliwych związków spalin niż dopuszczają przepisy Unii Europejskie.
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Adaptive system compatible with carburetor systems for LPG and CNG fuels, P.433586

Schematic diagram of the speed control system of wood 
chipper drive with a spark–ignition internal combustion 

engine; 1 – spark ignition engine, 2 – air filter, 3 – gasoline 
tank, 4 – carburettor, 5 – LPG gas tank, 6 – pressure 

reducer, 7 – CNG gas tank, 8 – high pressure reducer, 9 –
low pressure reducer, 10 – output shaft, 11 – centrifugal 
mechanism, 12 – speed control lever, 13 – stepper motor, 
14 – controller, 15 – sensors, 16 – supply channel, 17 – oil 

temperature sensor.

Prezentator
Notatki do prezentacji
Układ adaptacyjny opracowany w 2020 roku przystosowany do silników gaźnikowych, posiada pewną zaletę względem układy  wtryskowego. Opracowany układ wtryskowy wartość obciążenia silnika odczytywał na podstawie czujnika uchylenia przepustnicy i nie rozpoznawał rzeczywistego obciążenia, które prowadziło do zmniejszania jego prędkości obrotowej. Układ przystosowany do układów gaźnikowych wykorzystuje mechanizm odśrodkowych, który reaguje na rzeczywiste obciążenia silnika, co pozwala utrzymywać prędkość na zadanym poziomie, zapewniając zadane warunki pracy. 
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Red Dragon RS–100 type cylindrical chipper: a) with German GX 390 type engine,
b) carburettor powered by LPG; in the a) picture in the wood chipper two engines 

are mounted, but only the one connected to the cylinder took part in the tests.

Adaptive system compatible with carburetor systems for LPG and CNG fuels, P.433586

Warguła, Ł.; Kukla, M.; Krawiec, P.; Wieczorek, B. Reduction in Operating Costs and Environmental Impact Consisting
in the Modernization of the Low-Power Cylindrical Wood Chipper Power Unit by Using Alternative Fuel. 

Energies 2020, 13, 2995.

Prezentator
Notatki do prezentacji
Układ adaptacyjny może pracować z gaźnikami przystosowanymi do paliw alternatywnych w fazie lotnej np. LPG, CNG, gaz ziemny.



Adaptive system compatible with carburetor systems for LPG and CNG fuels, P.433586
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Sterowanie serwomechanizmem w prototypie, umożliwiające zmianę prędkości obrotowej przy zachowaniu regulacji mechanizmu odśrodkowego.
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Centrifugal mechanism

Adaptive system compatible with carburetor systems for LPG and CNG fuels, P.433586

Prezentator
Notatki do prezentacji
1 Układ dźwigniowy przed modernizacją 2 Mechanizm odśrodkowy zamontowany na wale korbowym silnika



Actual characteristics of the time of set open injector signal
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Modeling the fuel consumption process

Warguła Ł., Waluś K.J., Krawiec P. Working conditions of mobile wood chipping machines in the aspect of innovative 
drive control systems. Sylwan 163 (9):765-772, 2019. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2019036

Prezentator
Notatki do prezentacji
Charakterystyka czasu wtrysku wynikająca ze zmiennych warunków pracy, z wyszczególnieniem pracy jałowej z niską prędkością obrotową, pracy jałowej z wysoka prędkością obrotową wraz z procesem rozdrabniania oraz zerowym czasem wtrysku podczas zmiany prędkości obrotowej z wysokiej na niską 
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Modeling the fuel consumption process

Prezentator
Notatki do prezentacji
Model do wyznaczenia średniego zużycia paliwa na podstawie podstawowych informacji diagnostycznych pochodzących z badań w rzeczywistych warunkach pracy.
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Summary

According to the invention, the preferred solution is when the carburetor, 
through a pressure reducer, is supplied with LPG gas or CNG gas. 

The benefits of the used solution, confirmed by scientific research, include:
• reduction of fuel consumption and emission of toxic exhaust gases,
• reducing operator stress resulting from operating costs,
• automatic regulation of rotational speed (maintenance-free).
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Scientific publications on specific studies:
Warguła, Ł.; Kukla, M.; Lijewski, P.; Dobrzyński, M.; Markiewicz, F. Influence of Innovative 
Woodchipper Speed Control Systems on Exhaust Gas Emissions and Fuel Consumption in Urban 
Areas. Energies 2020, 13, 3330.

Warguła, Ł.; Krawiec, P.; Waluś, K.J.; Kukla, M. Fuel Consumption Test Results for a Self-Adaptive, 
Maintenance-Free Wood Chipper Drive Control System. Applied Sciences 2020, 10, 2727.

Warguła, Ł.; Kukla, M.; Krawiec, P.; Wieczorek, B. Reduction in Operating Costs and 
Environmental Impact Consisting in the Modernization of the Low-Power Cylindrical Wood 
Chipper Power Unit by Using Alternative Fuel. Energies 2020, 13, 2995.

Warguła, Ł.; Kukla, M.; Krawiec, P.; Wieczorek, B. Impact of Number of Operators and Distance to 
Branch Piles on Woodchipper Operation. Forests 2020, 11, 598.

Warguła Ł., Waluś K.J., Krawiec P. Working conditions of mobile wood chipping machines in the 
aspect of innovative drive control systems. Sylwan 2019, 163 (9):765-772. 
DOI:https://doi.org/10.26202/sylwan.2019036
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Thank you for your attention
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