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STRESZCZENIE
Praca doktorska podejmuje zagadnienie bezpośredniego, wysokociśnieniowego wtrysku
dwóch różnych paliw ciekłych do komory spalania silnika o zapłonie iskrowym (ZI). Jej zakres obejmuje badania symulacyjne dotyczące przebiegu rozpylenia, spalania i emisji spalin
oraz badania eksperymentalne procesów rozpylenia i spalania.
Bezpośredni wtrysk paliwa staje się główną metodą tworzenia ładunku w silnikach spalinowych o ZI, natomiast stosowanie układu bezpośredniego dostarczania dwóch paliw do komory spalania stanowi aktualny kierunek badań nad zmniejszaniem szkodliwości transportu
na środowisko. Jako metodę tworzenia ładunku w komorze spalania, zastosowano nowatorski
układ zdwojonego wtrysku bezpośredniego.
Badania realizowano z użyciem benzyny, etanolu, n-heptanu i n-butanolu. W doborze paliw kierowano się trendami w najnowszych badaniach naukowych prowadzonych nad opisywanymi zagadnieniami.
W pracy wykorzystano metodę badań symulacyjnych z użyciem oprogramowania AVL
Fire. Prace te dotyczyły ustalenia geometrycznego umieszczenia wtryskiwaczy w głowicy
modelowanego silnika. Posłużono się metodyką maksymalizującą wskaźniki procesów rozpylenia, spalania oraz emisji spalin dla trzech wariantów umieszczenia wtryskiwaczy w komorze spalania. Kolejne badania – eksperymentalne – dotyczyły analizy procesów rozpylenia
i spalania mieszanin paliw tworzonych bezpośrednio w komorze cylindra. Analizie poddano
cztery mieszaniny paliw: benzyna + benzyna, benzyna + etanol, benzyna + n-heptan i benzyna + n-butanol.
Powyższe badania rozpylenia paliw przeprowadzono z użyciem komory o stałej objętości.
Wykorzystując kamerę do zdjęć szybkich rejestrowano rozwój strugi oraz analizowano jej
wybrane wskaźniki geometryczne : zasięg, szerokość, prędkość i pole jej powierzchni.
W badaniach optycznych zastosowano dwa rodzaje oświetlenia strugi: światło LED i zorientowane światło laserowe, w celu wyeliminowania zależności wyników badań od rodzaju
oświetlenia.
Badania eksperymentalne przebiegu spalania przeprowadzono przy użyciu maszyny pojedynczego cyklu. Jednocześnie przeprowadzano badania optyczne i indykatorowe. Analizowanymi wskaźnikami procesu spalania były ciśnienie w cylindrze, szybkość narastania ciśnienia,
szybkość wywiązywania ciepła i jego wartość. Badania optyczne procesu spalania umożliwiły
analizę rozwoju płomienia w rejestrowanym obszarze komory spalania.
W wyniku prowadzonych badań i analiz stwierdzono, że możliwe jest sterowanie współczynnikiem nadmiaru powietrza bezpośrednio w obszarze świecy zapłonowej tuż przed zapłonem. Możliwości takie stwarzają właściwości wtryskiwanych paliw, do których należy
przede wszystkim zróżnicowana wartość stechiometrycznego zapotrzebowania powietrza do
spalania tych paliw. Dodatkowo w badaniach rozpylenia paliwa wykazano, że rodzaj paliwa
ma niewielki wpływ na geometryczne właściwości strugi paliwa tworzonej za pomocą wtrysku bezpośredniego.
W badaniach procesu spalania udowodniono, że ładunki złożone z benzyny i innego paliwa charakteryzują się większą sprawnością spalania niż ładunki złożone tylko z jednego paliwa, a wpływ rodzaju zastosowanego paliwa jest znaczący dla procesu spalania i wskaźników
tego procesu.
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three-zone – trójstrefowy
pole powierzchni płomienia
acetone direct injection – wtrysk bezpośredni acetonu
air-fuel ratio – stosunek powietrza do paliwa
acetone port injection – wtrysk pośredni acetonu
benzyna
brake mean effective pressure – średnie ciśnienie użyteczne
n-butanol
computational fluid dynamics – mechanika płynów wspomagana komputerowo
coherent flame model – model płomienia koherentnego
compressed natural gas – sprężony gaz ziemny
tlenek węgla
dwutlenek węgla
coefficient of variation – współczynnik zmienności
constant volume chamber – komora stałej objętości
średnica Sautera
direct injection – wtrysk bezpośredni
dyssypacja energii kinetycznej
etanol
extended coherent flame model – rozszerzony model płomienia koherentnego
etanol direct injection – wtrysk bezpośredni etanolu
exhaust gas recirculation – system recyrkulacji spalin
fatty acid methyl esters – estry metylowe kwasów tłuszczowych
gasoline direct injection compression ignition – układ tworzenia mieszanki
benzynowo-powietrznej umożliwiający jej samozapłon
górne martwe położenie tłoka
gasoline port injection – wtrysk pośredni benzyny
n-heptan
hydrocarbons – węglowodory
homogenous charge compression ignition – zapłon samoczynny mieszanki
homogenicznej
hydrogen direct injection – wtrysk bezpośredni wodoru
indicated mean effective pressure – średnie ciśnienie indykowane
light emitting diode – dioda emitująca światło
large eddy simulation – metoda dużych wirów
laser-induced exciplex fluorescence – fluorescencja „excipleksów” wzbudzona laserem
laser-induced fluorescence – fluorescencja wzbudzona laserem
liquefied petroleum gas – skroplony propan-butan
low temperature combustion – spalanie niskotemperaturowe
maszyna pojedynczego cyklu
multi-point injection – wtrysk wielopunktowy
prędkość obrotowa
nitrogen oxide – tlenek azotu
nitrogen oxides – tlenki azotu
on-board separation – pokładowy układ separacji paliwa
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octane on demand – liczba oktanowa „na życzenie”
olej napędowy
ciśnienie
premixed charge compression ignition – zapłon samoczynny mieszanki
wstępnie wymieszanej
port fuel injection – wtrysk pośredni
plug-in hybrid electric vehicle – pojazd o napędzie hybrydowym z doładowaniem akumulatorów z sieci elektrycznej
partially premixed compression ignition – zapłon samoczynny ładunku częściowo wymieszanego
masa odparowanego paliwa
masa nieodparowanego paliwa
promień zastępczy powierzchni płomienia
Reynolds-Averaged Navier-Stokes – równania Naviera-Stokesa uśrednione
według Reynoldsa
reactivity controlled compression ignition – zapłon samoczynny kontrolowany reaktywnością ładunku
stratified charge compression ignition – zapłon samoczynny mieszanki uwarstwionej
start of injection – początek wtrysku
stechiometryczny
czas
turbulence kinetic energy – energia kinetyczna turbulencji
wide-open throttle – przy pełnym obciążeniu (otwarciu przepustnicy)
yttrium aluminum garnet – granat itrowo-aluminiowy
zapłon iskrowy
zapłon samoczynny
wykładnik politropy
współczynnik nadmiaru powietrza
współczynnik nadmiaru paliwa (odwrotność λ)

1. WPROWADZENIE
Współczesny rozwój układów napędowych dotyczy poszukiwania technologii w obszarze
nowych źródeł napędów pojazdów samochodowych. Ponad stuletnia historia automobilizmu
zawsze stawała przed wyzwaniami określanymi przez wymagającego użytkownika i aktualną
sytuacją gospodarczą. Silniki spalinowe zasilane paliwami węglowodorowymi pozyskiwanymi ze źródeł kopalnych stały się podstawową jednostką napędową w światowej motoryzacji.
Jednocześnie obserwuje się zwiększającą się mobilność ludności. Jeszcze dwa pokolenia
temu pokonanie dystansu 50 km dla przeciętnego Polaka stanowiło znaczący problem natury
logistycznej, podczas gdy dziś w samym Poznaniu, na jednego mieszkańca przypada więcej
niż jeden samochód [109].
W XIX wieku Jevons [53] sformułował hipotezę (zwaną paradoksem Jevonsa) która mówi,
że wraz ze wzrostem efektywności źródła energii, zużycie energii pozyskanej z tego źródła,
ceteris paribus, zwiększa się. W 2016 roku Munyon i in. [76] udowodnili tę hipotezę, biorąc
pod uwagę zużycie paliwa pojazdów silnikowych w Stanach Zjednoczonych na wybranej
próbie oraz uwzględniając dystans pokonywany przez pojazdy. Wnioskiem jaki płynie z tych
badań, jest stwierdzenie, że na każdy zaoszczędzony litr paliwa, wskutek większej efektywności silników, przypada 1,2 litra paliwa zużywanego dodatkowo. Autorzy wskazują jednoznacznie, że istnieje potrzeba jeszcze bardziej intensywnego rozwoju środków transportu
w aspekcie zwiększania ich efektywności.
Obecnie zauważalne są ożywione dyskusje, toczące się na różnych poziomach, które dotyczą wpływu transportu na środowisko naturalne. Nie można pominąć tego aspektu, a także
jego istotności, przytaczanej jako argument różnych stron dyskusji. Świadomość społeczna
tego problemu jest coraz większa, co wpływa na kształtowanie przyszłości transportu. Według Europejskiej Agencji Środowiska, transport w 2017 roku był odpowiedzialny za 27%
emisji gazów cieplarnianych w Europie – o 2,2% więcej niż w roku poprzednim [42]. Innymi
powodami rozwoju nowoczesnych źródeł napędu jest dążenie do ograniczenia zużycia energii
do napędu pojazdów oraz coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin [93].
Władze Unii Europejskiej od 2021 roku ustaliły średni limit emisji CO 2 z nowych samochodów o wartości 95 g/km. Przekroczenie tego limitu przez auta dopuszczone do ruchu któregoś z producentów będzie się wiązało z karami finansowymi [94].
W związku z powyższym, producenci samochodów inwestują w rozwój nowoczesnych
układów napędowych, głównie hybrydowych, elektrycznych i wodorowych. Rządy poszczególnych krajów dodatkowo subwencjonują zakup zelektryfikowanych aut. Prowadzi to do
coraz większej liczby sprzedawanych aut wyposażonych w alternatywne układy napędowe.
Według raportu [39] udział samochodów elektrycznych i hybrydowych typu PHEV (PHEV –
Plug-In Hybrid Electric Vehicle – pojazd o napędzie hybrydowym z możliwością ładowania
akumulatorów z sieci elektrycznej) w światowym rynku zwiększa się przez 3 lata z rzędu (od
2015 do 2017 roku) o około 60%. Rozwój tego wskaźnika w czasie przedstawiono na rys. 1.1.
Pomimo zauważalnej intensyfikacji trendu w rozwoju napędów alternatywnych, nie porzucono prac nad unowocześnieniem konwencjonalnych napędów pojazdów samochodowych.
Żaden z producentów samochodów, oferujących auta z napędem konwencjonalnym, nie zdecydował się na krok całkowitego wyeliminowania silników spalinowych ze swojej oferty.
Nieliczne państwa zapowiadają zakaz sprzedaży aut wyposażonych w silniki spalinowe na
swoim terytorium. Dania proponuje Unii Europejskiej stopniowe wygaszanie dopuszczania
do ruchu samochodów z napędem konwencjonalnym, do całkowitego zakazu w roku 2030
[111]. Celem tego rozwiązania jest osiągnięcie krajowych limitów emisji CO 2 (według traktatu z Kioto i porozumienia paryskiego) oraz ochrona powietrza [86]. Taka propozycja nie rozwiązuje jednak globalnego problemu emisji spalin. Emisja CO 2 w krajach Unii Europejskiej
w 2017 roku stanowiła mniej niż 10% emisji światowej. Silniki spalinowe będą używane na
całym świecie do napędu pojazdów jeszcze przez co najmniej kilka dekad. Istnieją więc ra-
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cjonalne powody do ich ulepszania, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza oraz ochrony środowiska.

Rys. 1.1. Liczba sprzedanych aut elektrycznych (BEV) i hybrydowych (PHEV) na głównych rynkach
światowych w latach 2013–2017 [39]

W związku ze zwiększeniem świadomości ekologicznej konsumentów, wywołaną m.in.
częstymi dyskusjami o globalnym ociepleniu oraz tzw. aferą dieslową z września 2015 r.,
rynek pojazdów samochodowych, szczególnie w Europie, zareagował zmianą upodobań
w wyborze jednostek napędowych do nowych aut osobowych. Obecnie uważa się powszechnie, że mniej szkodliwe dla środowiska są silniki spalinowe o zapłonie iskrowym (ZI).
Same silniki o ZI (choć nie tylko) przeszły w ostatnich latach zauważalną techniczną ewolucję. Wiele rozwiązań technicznych, które dotyczą trakcyjnych silników tłokowych, a które
to służą poprawie osiągów i zmniejszeniu zużycia paliwa, skomercjalizowano w ostatnich
dziesięcioleciach. W poszukiwaniu kompromisu między zużyciem paliwa a spełnieniem norm
emisji szkodliwych związków spalin, producenci aut osobowych kierowali się trzema głównymi obszarami rozwoju silników [87]:
a) downsizingiem (rys. 1.2) – polegającym na zmniejszaniu objętości skokowej silnika
wraz z zastosowaniem dodatkowych systemów (takich jak wtrysk bezpośredni i turbodoładowanie) bez pogorszenia ich wskaźników pracy,
pe

ge
g1·V1·n = g2·V2·n

Ne = f(pe, V, n)
p2
p1

n, Ne = const

g1
g2

n = const dla V2
n = const dla V1

V2

V1

V

p1

p2

pe

Rys. 1.2. Charakterystyka wskaźników downsizingu w silnikach spalinowych [106]

b) downspeedingiem (rys. 1.3) – polegającym na ograniczeniu roboczej prędkości obrotowej silnika,
pe

ge
g1·n1 = g2·n2

Ne = f(pe, V, n)
p2
p1

V, Ne = const

n2

n1

n

g1
g2

V = const

p1

p2

pe

Rys. 1.3. Charakterystyka wskaźników downspeedingu w silnikach spalinowych [106]
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c) rightsizinigiem – polegającym na właściwym doborze charakterystyki zewnętrznej silnika do jego zastosowania, czyli do segmentu pojazdu, w jakim będzie zastosowany; nie wyklucza to jednak zmniejszania liczby cylindrów i objętości skokowej silnika.
W ostatnich 25 latach nastąpił zintensyfikowany rozwój systemów spalania z wtryskiem
bezpośrednim w silnikach o ZI. Samo rozwiązanie techniczne nie jest nowe, jednak wadą
pierwszych jego zastosowań była niewystarczająca niezawodność procesu spalania [80, 120].
Wraz ze zwiększaniem ciśnienia wtrysku paliwa i rozwojem metod kontroli dawki, problem
ten stracił na znaczeniu. Obecnie na rynku europejskim większość silników o ZI, oferowanych w pojazdach osobowych, wyposażonych jest w system wtrysku bezpośredniego. Głównym tego powodem jest ograniczenie zużycia paliwa, a w konsekwencji – emisji CO 2 do atmosfery.
Realizacja wtrysku bezpośredniego paliwa wprowadziła nową klasyfikację silników spalinowych uwzględniającą rodzaj paliwa i sposób tworzenia mieszanki oraz jej spalanie. Stąd
nowa klasyfikacja systemów spalania, niezależnie od stosowanego w nich paliwa przedstawia
się następująco [19, 38, 87]:
a) lean DI – mieszanka uboga tworzona za pomocą wtrysku bezpośredniego; system
umożliwiający tworzenie mieszanki o globalnym współczynniku nadmiaru powietrza większym od 1 w taki sposób, aby umożliwić zapłon ładunku; stosowany przy małych lub średnich obciążeniach silnika, ogranicza zużycie paliwa w tym zakresie pracy,
b) HCCI – homogeneous charge compression ignition – układ tworzenia homogenicznej
mieszanki umożliwiający samozapłon przy odpowiednich warunkach termodynamicznych
w cylindrze; ze względu na możliwości homogenizacji ładunku, stosowany głównie przy wykorzystaniu wtrysku benzyny,
c) GDCI – gasoline direct injection compression ignition – układ tworzenia mieszanki
benzynowo-powietrznej umożliwiający jej samozapłon; w odróżnieniu od poprzedniego systemu, nie musi być to mieszanka homogeniczna,
d) LTC – low temperature combustion – układ o tzw. spalaniu niskotemperaturowym, wykorzystywany głównie w silnikach o zapłonie samoczynnym z użyciem dużego stopnia recyrkulowanych spalin,
e) RCCI – reactivity controlled compression ignition – układ tworzenia mieszanki o zapłonie samoczynnym, kontrolowanej przez reaktywność składników paliwa,
f) SCCI – stratified charge compression ignition – układ tworzenia mieszanki uwarstwionej o zapłonie samoczynnym,
g) PCCI/PPCI – premixed charge compression ignition/partially premixed compression
ignition – układ tworzenia wstępnie wymieszanego ładunku do jego samoczynnego zapłonu.
Zauważalny jest trend w dążeniu do takiego kontrolowania mieszanki w silnikach benzynowych, by nastąpił jej samozapłon. Układy wtrysku bezpośredniego w silnikach o ZI realizują tworzenie ładunku na różne sposoby, w zależności od konstrukcji systemu spalania.
Wśród rozwiązań technicznych można wyróżnić następujące [91, 118]:
a) w zależności od homogenizacji ładunku:
(1) homogeniczna,
(2) uwarstwiona,
(3) homogeniczno-uwarstwiona,
b) w zależności od sposobu tworzenia ładunku (rys. 1.4):
(1) przez odpowiednie ukształtowanie tłoka (wall-guided) – praktycznie już niestosowane,
(2) z wykorzystaniem ruchu powietrza (air-guided),
(3) przez strugę paliwa (spray-guided) – wykorzystywane najczęściej we współczesnych silnikach ZI DI.
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Spray guided
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Rys. 1.4. Sposoby tworzenia ładunku w cylindrze przy pomocy bezpośredniego wtrysku paliwa [100]

Innym obserwowalnym trendem w ostatnich latach, mającym na celu ograniczenie szkodliwej emisji ze źródeł motoryzacyjnych, jest wykorzystywanie paliw alternatywnych.
E-paliwa (e-fuels) to sztucznie wytworzone ciekłe paliwa do zastosowań w silnikach spalinowych, do których wyprodukowania użyto odnawialnych źródeł energii. Według raportu
E-fuels [31] cele klimatyczne dotyczące CO 2 wyznaczone przez Unię Europejską mogą zostać osiągnięte tylko z użyciem e-paliw. Nawet jeśli transport lekki będzie korzystał ze zelektryfikowanych układów napędowych, to wykorzystanie e-paliw będzie konieczne do zastosowań w transporcie ciężkim, lotniczym i morskim [31].
Poszukiwanie sposobów na zastąpienie paliw kopalnych w transporcie, prowadzone głównie przez koncerny paliwowe, jest wspierane przez prace badawcze. Swój wkład mają również regulacje prawne, które umożliwiają, bądź wymuszają zmiany w składzie chemicznym
paliw obecnych powszechnie na rynku. Ostatnia dyrektywa Parlamentu Europejskiego odnosząca się do jakości paliw dopuszczonych do handlu w zastosowaniach transportowych pochodzi z 2009 roku [30]. Dwie najbardziej znaczące zmiany zdefiniowane w tej dyrektywie,
które dotyczą składu paliw, to:
a) ograniczenie zawartości siarki: w benzynie ze 150 do 10 mg/kg, dla oleju napędowego
z 350 do 10 mg/kg,
b) umożliwienie stosowania tzw. bio-dodatków: do benzyny maksymalnie 10% objętości
etanolu, a do oleju napędowego maksymalnie 7% estrów metylowych kwasów tłuszczowych
(FAME).
Środki podjęte przez ustawodawców jednoznacznie wskazują kierunek ochrony środowiska: z jednej strony ograniczając możliwości emisji szkodliwych związków (takich jak tlenki
siarki), z drugiej natomiast umożliwiają zwiększenie udziału biopaliw w składzie benzyny
i oleju napędowego. Jednak w obliczu wyzwania, jakim jest zrównoważona gospodarka emisją gazów cieplarnianych, europejskie regulacje z 2009 roku nie są wystarczające, by rozwiązać ten globalny problem.
Niniejsza praca doktorska wpisuje się swoim tematem w obecny trend badań w obszarze
unowocześniania układów napędowych. Wiele uniwersyteckich jednostek badawczych prowadzi zintensyfikowane prace nad wpływem zastosowań alternatywnych paliw węglowodorowych na wskaźniki rozpylenia, spalania oraz emisji spalin. Jednakże badania wpływu stosowania tych paliw w połączeniu z najnowszymi systemami tworzenia ładunku za pomocą
wtrysku bezpośredniego z dwóch wtryskiwaczy są nieliczne lub pionierskie – stąd motywacja
do rozpoczęcia badań takiego systemu.
Możliwość oceny nowego systemu wtrysku i spalania paliw węglowodorowych poparto
analizą stanu wiedzy na temat tego zagadnienia, którego istotne treści przedstawiono w kolejnym rozdziale.

2. SPOSOBY TWORZENIA MIESZANKI I SPALANIA W SILNIKACH
O ZAPŁONIE ISKROWYM
2.1. Tworzenie ładunku w silnikach spalinowych
2.1.1. Podstawowe sposoby sterowania tworzeniem mieszanki
Istnieją dwa podstawowe sposoby kontrolowania mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku spalinowym [110]:
a) ilościowy – wykorzystywany głównie w silnikach o ZI; polega na regulacji efektywnego ciśnienia spalania za pomocą ilości doprowadzanego ładunku paliwowo-powietrznego do
cylindra, gdyż zmiany składu mieszaniny palnej są możliwe tylko w ograniczonym zakresie,
b) jakościowy – taki sposób tworzenia mieszanki jest wykorzystywany w silnikach o ZS;
polega głównie na zmianie wielkości masy dawki paliwa wtryskiwanej na cykl pracy silnika,
przy niezmiennej (lub zmiennej w niewielkim stopniu) masie powietrza. Stąd określenie, iż
zmianie w tej regulacji podlega jakość (skład) mieszaniny palnej.
Współczesny rozwój silników spalinowych o ZI polega na stopniowym przybliżaniu się
sposobu tworzenia mieszanki do stosowanego w silnikach o ZS, to jest w kierunku sposobu
jakościowego [88]. Spalanie mieszanek ubogich i bardzo ubogich stało się możliwe dzięki
uwarstwieniu ładunku, który jest tworzony za pomocą wtrysku bezpośredniego.
We współczesnych silnikach o ZS, również tych zasilanych dwoma paliwami, wykorzystywany jest szeroki zakres lokalnego współczynnika nadmiaru powietrza (podczas tworzenia
ładunku od wartości około 0,25 do ponad 10 [27, 83, 85] – rys. 2.1. Spalanie mieszanki uwarstwionej, w której występują lokalne obszary o wartości współczynnika nadmiaru powietrza
poza tym zakresem, skutkują podwyższoną emisją węglowodorów i tlenku węgla [83].
widok z góry wszystkich strug paliwa
1/lambda [–]

widok uśredniony strug paliwa
1/lambda [–]

20o przed GMP

Rys. 2.1. Przykład lokalnego rozkładu współczynnika nadmiaru powietrza w silniku ZS podczas wtrysku
paliwa [27]: masa wtrysku paliwa 8,8 mg, globalny współczynnik nadmiaru powietrza λ = 3,33

Silniki o ZS pracujące przy małym obciążeniu (IMEP do 3 bar) wykorzystują zakres globalnego współczynnika nadmiaru powietrza (λ) od ponad 5 do 2 [85]. Większe obciążenie wymaga wzbogacania mieszanki: w badaniach prowadzonych przez Kweona i in. [63], obciążenie
o wartości IMEP = 10 bar wymagało współczynnika nadmiaru powietrza o wartości 1,4.
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W typowych silnikach o zapłonie samoczynnym, czas tworzenia mieszaniny palnej jest
znacznie krótszy niż w odpowiadającym mu silniku ZI o wtrysku wielopunktowym. Przy założeniu jednakowej prędkości obrotowej, czas tworzenia mieszaniny palnej w silniku ZI MPI
rozciąga się na suw napełnienia i sprężania, tj. około 300o OWK. W silniku ZS wtrysk rozpoczyna się około 30o OWK przed GMP w suwie sprężania. Wynika z tego, że stosunek czasów
przebywania paliwa z powietrzem wynosi około 10:1. Przy realizacji wtrysku bezpośredniego
w silniku ZI oraz ZS – czasy te są podobne (dla systemów z podziałem lub bez podziału dawki paliwa).
Analizę rozkładu paliwa w komorze spalania w warunkach eksperymentalnych oraz z użyciem symulacji prowadzili Gurupatham oraz Teraji [45]. Wykorzystując silnik ZI MPI dokonano analiz przy użyciu jednego z wtryskiwaczy. Badania eksperymentalne prowadzono
z użyciem techniki LIF. Stwierdzono zróżnicowane warunki rozkładu współczynnika nadmiaru powietrza w takim cylindrze. Badania eksperymentalne częściowo potwierdzono również
w warunkach symulacyjnych, w których dokładnie określono rozkład tej wielkości – rys. 2.2.
a) układ badawczy

b)
b) badania
badania symulacyjne
symulacyjne

Wtryskiwacz 1
wylot

c) eksperyment
c) eksperyment

tył

paliwo

dolot

przód

5

0,55
lambda [–]

uboga

bogata
mieszanka

Wtryskiwacz 2

Rys. 2.2. Schemat układu badawczego (a) oraz wyniki badań symulacyjnych (b) i eksperymentalnych
(c) dotyczących rozkładu paliwa w komorze spalania silnika ZI MPI [45]

2.1.2. Wtrysk bezpośredni w silnikach o zapłonie iskrowym
Sposób przygotowania ładunku tworzonego w komorze spalania silnika spalinowego określa jego rodzaj, bezpośrednio przed zapłonem, jako jeden z trzech:
a) homogeniczny,
b) uwarstwiony,
c) homogeniczno-uwarstwiony [87].
Wtrysk bezpośredni, w przeciwieństwie do wtrysku pośredniego, umożliwia tworzenie
każdego z rodzajów mieszanki, w zależności od strategii wtrysku paliwa. Możliwości tych
strategii przedstawiono na rys. 2.3.
Nawet częściowe uwarstwienie ładunku w zakresie małych i średnich obciążeń zmniejsza
zużycie paliwa. Umożliwienie zapłonu mieszanki następuje w wyniku doprowadzenia energii
aktywacji (w silniku o ZI za pomocą wyładowania elektrycznego między elektrodami świecy
zapłonowej) do mieszaniny powietrza z paliwem w określonym stosunku – współczynniku
nadmiaru powietrza równym 1. Ważnym spostrzeżeniem jest fakt, iż w silniku o ZI zapłon
będzie możliwy również wtedy, gdy mieszanka stechiometryczna wystąpi w komorze spalania lokalnie, czyli tylko w okolicy świecy zapłonowej. Takie uwarstwienie mieszanki w połączeniu z początkiem zapłonu przed górnym martwym położeniem tłoka (GMP) skutkuje
zwiększoną odpornością na spalanie stukowe oraz poprawą sprawności spalania [124]. Stąd
uzyskuje się oszczędność paliwa, na które zapotrzebowanie do utworzenia mieszanki uwarstwionej jest mniejsze.
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Rys. 2.3. Możliwości strategii wtrysku i kształtowania ładunku w silniku o bezpośrednim wtrysku
benzyny [87]

Bezpośredni wtrysk paliwa do silnika o ZI umożliwia kształtowanie globalnego współczynnika nadmiaru powietrza w zakresie wartości 1–3 [108]. W badaniach spalania w silniku
Volvo T3 przy pełnym obciążeniu określono, że stabilność spalania jest osiągana dla wartości
lambda 1,2 dla wtrysku benzyny i 1,5 dla wtrysku metanolu [78].
Współczesne silniki ZI z systemem spalania spray-guided według [105] do stabilnej pracy
wymagają:
− dla dużego prawdopodobieństwa zapłonu – współczynnika nadmiaru powietrza o wartości λ = 0,66–1 (φ = 1–1,5) z małą prędkością przepływu w okolicy świecy zapłonowej,
− dla dużej szybkości spalania – λ = 0,5–1 (φ = 1–2) z ładunkiem homogenicznym w okolicy świecy zapłonowej,
− ograniczonej liczby obszarów o wartości λ = 0,3–0,4 (φ = 2,5–3,5) w celu ograniczenia
dużej emisji NO x .
Badania prowadzone przez Zhenga i in. [123] z układem ZI typu air-guided z dzieloną
dawką paliwa (typu cold start – późny zapłon) wskazują na duże zróżnicowanie rozkładu lokalnego współczynnika nadmiaru powietrza. W badaniach wykorzystano różne kształty komory spalania (A, B oraz C – rys. 2.4a), które w dużym stopniu różnicują rozkład mieszanki
paliwowo-powietrznej. Wynika z tego, że kształt komory spalania może stanowić o jakości
tworzenia i przygotowania ładunku do spalania – rys. 2.4b.
a)

b)
λ [–]
uboga

bogata

Rys. 2.4. Wpływ kształtu komory spalania (a) na rozkład współczynnika nadmiaru powietrza (b); charakterystyka wtrysku: P wtr = 0,9 MPa, SOI (1/2 dawki): 110/305o po GMP; podział dawki 1:1 [123]
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Kąt wtrysku dawki paliwa w układzie ZI DI ma zasadniczy wpływ na tworzenie ładunku
w cylindrze. Badania prowadzone przez Knopa i Essayema [60] nad układem air-guided
wskazują na duży wpływ czasu wtrysku na warunki tworzenia ładunku w komorze spalania.
Z analizowanych badań wskazują, że wczesny wtrysk prowadzi do tworzenia ładunku jednorodnego, natomiast krótsze czasy przebywania powietrza z paliwem wpływają na tworzenie
ładunku uwarstwionego (rys. 2.5).
90o po GMP

GMP

DMP

λ [–]
0,50
0,88

1,25
1,62
2,00

Rys. 2.5. Wpływ czasu rozpoczęcia wtrysku paliwa na jakość tworzonego ładunku [60]

Badania nad lokalnym rozkładem współczynnika nadmiaru powietrza, w kontekście tworzenia mieszanki uwarstwionej w komorze spalania silnika o ZI, są prowadzone zarówno
przez jednostki naukowe, jak i centra rozwojowe jednostek przemysłowych. Yang i in. [114]
przeprowadzili badania symulacyjne przebiegu formowania ładunku uwarstwionego i jego
spalania. Przestrzennie wartości współczynnika nadmiaru paliwa podczas tworzenia ładunku
przedstawiono na rys. 2.6.
α = 695o

α = 705o

α = 697o

α = 711o

λ

0,5

α = 699o

α = 701o

α = 717o

α = 729o

1

2

∞

Rys. 2.6. Zmiany lokalnego współczynnika nadmiaru paliwa w silniku SG ZI DI podczas jednoczęściowego wtrysku paliwa [114]

Skogsberg i in. z Uniwersytetu Chalmers [99] badali wpływ kąta wierzchołkowego stożka
strugi z wtryskiwacza wielootworkowego na rozkład wartości współczynnika nadmiaru paliwa. Rezultaty ich badań przedstawiono na rys. 2.7.
Współczesny silnik VW 1.4 TFSI pracuje podczas biegu jałowego na mieszance ubogiej
o wartości współczynnika λ = 2,5, przez co zużycie paliwa, w porównaniu z silnikiem o tej
samej pojemności skokowej, spada w tym trybie pracy o ponad 40% [108]. Podobną oszczędność paliwa osiąga silnik Mercedes-Benz 3.5 V6 w porównaniu z konstrukcją zasilaną pośrednio [73]. Przebieg wtrysku i spalania w tym silniku przedstawiono na rys. 2.8. Wynika z niego, że
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Rys. 2.7. Symulacyjna analiza lokalnych wartości współczynnika nadmiaru powietrza podczas wtrysku w badawczym silniku AVL z wtryskiwacza wielootworkowego o kącie wierzchołkowym 50° (a) i
90° (b) [99]

wtrysk wielokrotny skutkuje większym obszarem ładunku o λ = 1 w okolicy świecy zapłonowej. Oznacza to zwiększenie prawdopodobieństwa zapłonu takiego ładunku. Dodatkowo
widoczne są większe obszary temperatury płomienia w okolicy świecy zapłonowej o wartości
około 2000 K. Wtrysk paliwa z podziałem dawki na kilka części skutkuje także zwiększeniem
„okna czasowego” wystąpienia zapłonu. Oznacza to, że w szerszym zakresie kąta OWK istnieje mieszanka w okolicy świecy zapłonowej, która ma wartość λ zbliżoną do jedności.
Tworzenie mieszanki

Przebieg spalania

1-krotny
1-krotny

2-krotny
2-krotny

3-krotny
3-krotny

λ [–]
bogata

1,0
w punkcie zapłonu

Temperatura [oC]
uboga

0

8o po zapłonie

2000

Rys. 2.8. Przebieg tworzenia ładunku i spalania w silniku Mercedes-Benz 3.5 V6 [73]
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Analizę rozkładu λ w silniku ZI DI air-guided przedstawił również Groff i in. [43]. Przy
kącie 20o po GMP widoczne jest duże zróżnicowanie współczynnika nadmiaru powietrza.
Oznacza to znaczne uwarstwienie ładunku. Wtrysk paliwa nastąpił 50o wcześniej (30o przed
GMP). Mimo tego w okolicy świecy zapłonowej współczynnik ten osiągnął wartość około 1 –
rys. 2.9.

20o po GMP
2,0

λ [–]
1,0

0,66

0,5

0,4

Rys. 2.9. Współczynnik nadmiaru powietrza w komorze spalania przy kącie 20o po GMP [43]

Istotny wpływ na lokalny rozkład współczynnika nadmiaru powietrza ma także kształt
komory spalania. Badaniom poddano doładowany 4-cylindrowy silnik o pojemności 2.7 dm3.
W silniku zastosowano wtryskiwacze 6-otworkowe oraz wtrysk o ciśnieniu paliwa 20 MPa.
Badania prowadzone przez Lehmanna i in. [67] wskazują na zmianę λ przy ewolucji komory
spalania – rys. 2.10. Zwiększenie TKE wpływa na zmianę rozkładu λ w komorze spalania.
System
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Rys. 2.10. Ewolucja kształtu komory spalania i jej wpływ na współczynnik nadmiaru powietrza (λ)
oraz energię kinetyczną turbulencji (TKE) (silnik V ss = 2.7 dm3 turbo) [67]

Mimo, że większość silników ZI o małych pojemnościach skokowych nadal jest zasilanych
w układzie PFI, to pojawiają się konstrukcje zasilane w układzie wtrysku bezpośredniego
[52]. W silniku Hyundai 1.0 dm3 wykorzystano wtrysk trzyczęściowy, w którym rozkład lokalny współczynnika nadmiaru powietrza przedstawiono na rys. 2.11. W okolicy GMP uzyskano rozkład zbliżony do ładunku stechiometrycznego.
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Rys. 2.11. Rozkład współczynnika nadmiaru powietrza w komorze spalania silnika ZI DI z bocznym
usytuowaniem wtryskiwacza [52]

Wtrysk wodoru do silnika spalinowego odbywa się obecnie w sposób pośredni lub bezpośredni [41, 82]. Badania prowadzone przez Grabnera i in. [41] wskazują na znacznie większy
potencjał podczas wtrysku bezpośredniego (rys. 2.12). Wynikają z niego znacznie większe
wartości BMEP – o ponad 20%. Dodatkowo znaczącemu zwiększeniu uległo średnie ciśnienie użyteczne w zakresie małych prędkości obrotowych i dużego obciążenia. Dodatkowo należy zauważyć znacznie większy obszar pracy silnika z ładunkiem bardzo zubożonym (λ > 2).
b)

pe [bar]

pe [bar]

a)

n [obr/min]

n [obr/min]

Rys. 2.12. Współczynnik nadmiaru powietrza podczas zasilania silnika wodorem: a) w układzie PFI,
b) w układzie wtrysku bezpośredniego [41]

Nie tylko możliwość uwarstwienia ładunku jest zaletą wtrysku bezpośredniego; podział
dawki paliwa dostarczanej do komory spalania pozwala zwiększyć elastyczność kształtowania
mieszanki uwarstwionej [95]. Dodatkowo pozytywnym efektem podziału dawki jest zmniejszenie emisji cząstek stałych [87], gdyż obszar bogaty w paliwo jest przedzielony warstwami
powietrza, co zwiększa intensywność parowania paliwa. Przez to przygotowane krople paliwa
mają mniejszą średnicę w momencie rozpoczęcia zapłonu.

2.2. Geneza układów dwupaliwowych
Mimo, iż tematem pracy jest identyfikacja autorskiego układu wtrysku dwóch paliw, sam
temat stosowania dwupaliwowych systemów tworzenia mieszanki jest nauce znany. Niniejszy
podrozdział skupia się na przeglądzie rozwiązań, z określeniem potencjału ich wykorzystania.
Początki dwupaliwowych układów zasilania silników spalinowych miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w roku 1944, kiedy to Barnaby i Russell [5] opatentowali techniczne
rozwiązanie, umożliwiające zasilanie silników stacjonarnych, pracujących zwykle na paliwie
gazowym oraz dodatkowym systemem zasilania paliwem ciekłym. Celem takiego rozwiązania było uzupełnienie chwilowych niedoborów paliwa gazowego, uniemożliwiających ciągłość pracy silników.
Zastosowanie dwupaliwowego układu zasilania w trakcyjnych silnikach spalinowych ma
swoje początki niewiele później, bowiem już w 1946 r. Wówczas na łamach czasopisma Po-
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pular Mechanics [112] przestawiono koncepcję firmy Socony-Vacuum Oil Company, w której zastosowano układ gaźnika, mieszającego z powietrzem dwa paliwa doprowadzone
z dwóch oddzielnych zbiorników. Autorzy konstrukcji motywowali to rozwiązanie zastosowaniem dwóch benzyn o różnej liczbie oktanowej. Wykazali, że przez 95% przejazdu testowego tylko zastosowanie benzyny o liczbie oktanowej 70 wystarczało, by zapobiec przed
spalaniem stukowym, podczas gdy powszechnie wówczas używano droższej benzyny o liczbie oktanowej 80. Już wówczas zwracano uwagę na ekonomikę transportu.
Oprócz opłacalności stosowania jednocześnie różnych paliw do zasilania silników, analizowano także inne aspekty, np. wpływ na środowisko czy zwiększenie osiągów w różnych
warunkach pracy.
Jednym z klasycznych zastosowań układu dwupaliwowego jest jednoczesne stosowanie
gazu ziemnego i oleju napędowego w silnikach o zapłonie samoczynnym (ZS). Głównym
nośnikiem energii jest w tym układzie gaz ziemny doprowadzony za pomocą wtrysku pośredniego, natomiast niewielka dawka oleju napędowego zapewnia samozapłon mieszanki.
Taka modyfikacja klasycznego silnika wysokoprężnego o zapłonie samoczynnym niesie ze
sobą szereg zalet. Metan (główny składnik gazu ziemnego) jest tańszy niż, częściowo zastępowany, olej napędowy. Natomiast jego spalanie w odpowiednich warunkach skutkuje produkcją mniejszej ilości dwutlenku węgla i tlenków azotu oraz zwiększeniem ciśnienia indykowanego przy pełnym obciążeniu [96]. Ze względu na różną gęstość paliw stosowanych
w tym układzie, nie jest możliwe ich wstępne mieszanie, dlatego doprowadza się je przy pomocy oddzielnych systemów.
Istnieje wiele publikacji (m.in. [9, 92, 107]) na temat wstępnego mieszania paliw przed
doprowadzeniem ich do właściwego układu zasilania. Ta metoda jest odpowiednia dla paliw,
o podobnym składzie chemicznym oraz stanie skupienia. Bada się przy tym głównie wpływ
różnych udziałów paliw w mieszaninie na zwiększenie efektywności spalania [24, 32, 75], na
odporność na spalanie stukowe [4, 72, 103] oraz na emisję szkodliwych związków w spalinach [2, 48, 58].
W Brazylii [26] powszechnie stosowany w samochodach osobowych jest system FlexFuel.
Możliwe jest uzupełnianie zbiornika paliwa pojazdu więcej niż jednym rodzajem paliwa, najczęściej benzyną bezołowiową i etanolem. Jest to możliwe dzięki ciągłej adaptacji algorytmu
sterowania silnikiem do jakości dostarczanego paliwa lub mieszaniny paliw.
Xu i in. [113] dowiedli, iż dodatek gazu ziemnego jako drugiego paliwa do zasilania silnika o ZI, zwiększa odporność silnika na spalanie stukowe, co może umożliwić stosowanie
większego stopnia sprężania. Ponadto zaobserwowano zwiększenie sprawności cieplnej indykowanej oraz zmniejszenie emisji CO i węglowodorów kosztem zwiększenia emisji sadzy
i tlenków azotu.
Lata i in. [65] zaobserwowali zależność parametrów spalania od rodzaju domieszkującego paliwa gazowego w silniku zasilanym oryginalnie olejem napędowym. 30% udziału LPG
(liquified petroleum gas – mieszanina propanu i butanu) w mieszance paliwowej skutkuje
zwiększeniem prędkości narastania ciśnienia o 1,37 bar/°OWK, maksymalnego ciśnienia
w komorze spalania o 6,95 bar oraz czasu spalania o 5°OWK. Taki sam udział wodoru
w mieszaninie paliwowej skutkuje zwiększeniem tych wskaźników odpowiednio
o 0,82 bar/°OWK, 8,44 bar i 5°OWK. Mieszanina trzech paliw: oleju napędowego, LPG
i wodoru skutkowała zwiększeniem prędkości narastania ciśnienia o 0,88 bar/°OWK i maksymalnego ciśnienia o 5,25 bar oraz skróceniem czasu spalania o 4 OWK.
Yüksel i in. [117] w swoich badaniach dodawali wodór do silnika zasilanego benzyną.
Stwierdzono, iż straty cieplne na ogrzanie płynu chłodniczego zmalały, podczas gdy straty
gazów wylotowych nie zmieniły się, w porównaniu do zastosowania jedynie benzyny do zasilania silnika.
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2.3. Dwupaliwowe układy wtrysku paliwa
Powszechnie znane są układy podwójnego wtrysku pośredniego (PFI–PFI), jednak stosowane są one głównie do dostarczania jednego paliwa jednocześnie (głównie silniki motocyklowe) lub w klasycznej konfiguracji silnika zasilanego benzyną bezołowiową z układem
zasilania LPG IV generacji [77].
Dwupaliwowym układem wtrysku paliwa określa się w niniejszej pracy system dostarczający dwa różne paliwa oddzielnymi układami do układu dolotowego lub bezpośrednio do komory spalania.
Poprzednio wspomniany układ dwupaliwowy: gaz ziemny–olej napędowy spełnia takie założenie, gdyż, ze względu na właściwości fizykochemiczne paliw, nie jest możliwe utworzenie stabilnej mieszaniny paliw przed ich dostarczeniem do kontrolowanego procesu spalania.
Do realizacji takiego układu wykorzystuje się układ PFI–DI (port fuel injection–direct injection; wtrysk pośredni–wtrysk bezpośredni). Jedno paliwo (gaz ziemny) dostarczane jest przez
układ wtryskowy do kolektora dolotowego, a drugie (olej napędowy) bezpośrednio do cylindra.
Układ PFI–DI jest wykorzystywany również do innych konfiguracji paliw, np. benzyna
bezołowiowa–LPG, jak również do wtrysku wyłącznie jednego paliwa z obu układów.
Uwagę zwraca zastosowanie układu PFI–DI zaproponowane przez firmy ExxonMobil,
Toyotę i firmę Corning [81]. Rozwiązanie to wykorzystuje separację pokładową (OBS – onboard separation) wysokooktanowej frakcji benzyny od niskooktanowej (rys. 2.13). Następnie część o wyższej liczbie oktanowej dostarczana jest za pomocą wtrysku pośredniego, a ta
o niższej – za pomocą wtrysku bezpośredniego (rys. 2.14).

Rys. 2.13. Schemat układu OBS wykorzystanego przez ExxonMobil, Toyotę i Corning do separacji
frakcji wysoko- i niskooktanowej z benzyny [81]
Wtrysk
pośredni
benzyny
wysokooktanowej
Wtrysk
bezpośredni
benzyny
niskooktanowej
Zoptymalizowana
komora
spalania
ε = 13
(obniżona emisja
HC)

Rys. 2.14. Zastosowanie układu dwupaliwowego PFI–DI do dostarczania frakcji benzyny o różnych
liczbach oktanowych [81]
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Podobny podwójny układ zasilania został wykorzystany do analizy strategii doboru liczby
oktanowej „na żądanie” (OOD – octane on-demand). Bourhis i Solari [13] analizowali paliwa
o różnej liczbie oktanowej parami, jedno dla wtrysku bezpośredniego, drugie dla pośredniego.
W ich pracy wykazano dwie następujące cechy:
a) wykorzystanie paliwa o wysokiej liczbie oktanowej tylko wtedy, gdy występuje na nie
zapotrzebowanie, może znacząco poprawić bilans emisji dwutlenku węgla w cyklu jezdnym,
b) dostarczenie paliwa o dużej liczbie oktanowej (octane booster) za pomocą wtrysku bezpośredniego minimalizuje zapotrzebowanie na to paliwo.
Mimo różnych motywacji wykorzystania dwupaliwowego układu wtrysku paliwa, to rozwiązanie techniczne zyskuje na znaczeniu, a przemysł motoryzacyjny zaczyna dostrzegać
jego zalety. Nadal jednak niewiele jest analiz dotyczących korzyści z zastosowania wtrysku
bezpośredniego różnych paliw – co stanowi motywację niniejszej pracy.

2.4. Sterowanie wielkością współczynnika nadmiaru powietrza
w konwencjonalnych silnikach dwupaliwowych
Wtrysk oleju napędowego i gazu ziemnego
Stosowanie dwóch paliw w postaci oleju napędowego w połączeniu z paliwami gazowymi
stanowi temat intensywnych badań i wdrożeń przemysłowych. Olej napędowy jest dostarczany bezpośrednio, a część jego dawki podstawowej zastępuje się jednym z paliw gazowych
(LPG, CNG) dostarczanym do kanału dolotowego.
Podział dawki jest również analizowany przy stosowaniu wtrysku dwóch paliw. Gilowski
i Stelmasiak [37] dowiedli, że podział dawki oleju napędowego, w układzie dwupaliwowym
(z gazem ziemnym), ma pozytywny wpływ na zwiększenie sprawności silnika w zakresie
małych i średnich obciążeń (o 1–3%) oraz może poprawić wskaźniki trwałościowe silnika
poprzez ograniczenie prędkości narastania ciśnienia spalania.
Badania nad tworzeniem mieszanki w taki sposób (wtrysk gazu ziemnego – PFI, oleju napędowego – DI) przeprowadzili m.in. You i in. [116]. Analizowano zróżnicowane warunki
wtrysku gazu ziemnego do kanału dolotowego – rys. 2.15a. Stwierdzono, że zwiększenie wyprzedzenia wtrysku gazu, przy różnych wartościach współczynnika nadmiaru powietrza, najpierw poprawia, a następnie pogarsza warunki równomierności pracy silnika identyfikowane
przez CoV(IMEP) – rys. 2.15b). Najlepsze warunki procesu spalania występują przy kącie
wtrysku gazu w zakresie 300–350o przed GMP, niezależnie od współczynnika nadmiaru powietrza. Zwiększenie udziału paliwa w ładunku (zmniejszenie λ w kierunku mieszanki stechiometrycznej) prowadzi do poprawy jakości procesu spalania określonej przez CoV(IMEP).
tZW

tZD

tDI

420o

λ = 1,8
λ = 1,5

360o
320o
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Czas wtrysku gazu i jego trwania (pi) [%]
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260o
240o
twtr = 220o
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α [deg przed GMP]

Rys. 2.15. Analiza wtrysku gazu (a) i warunków procesu spalania (b): wtrysk CNG do kanału dolotowego oraz ON do cylindra przy różnych wartościach współczynnika nadmiaru powietrza [116]
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Kolejną konkluzją z tych badań był m.in. wniosek, iż większa homogenizacja ładunku
CNG i powietrza, osiągana przez umieszczenie wtryskiwacza CNG w oddaleniu od zaworu
dolotowego, poprawia jakość spalania i emisji spalin.
Coraz powszechniej obserwuje się tendencję do analiz związanych z wtryskiem dwóch paliw ciekłych, przy czym paliwem głównym jest olej napędowy.
Wtrysk oleju napędowego i benzyny
Badania takie prowadzili Lee i in. [66]. Wykorzystując jednocylindrowy silnik o pojemności 395 cm3 analizowali proces spalania realizowany przez bezpośredni wtrysk ON i pośredni
wtrysk benzyny. W badaniach wykorzystano tryby pracy silnika generujące dużą sprawność
indykowaną o wartości około 45%. Wartość taką uzyskano przez połączenie wtrysku ON oraz
dużego masowego udziału benzyny (do 70%) – rys. 2.16. Wtrysk ON przy kącie 6o przed
GMP skutkował typowym przebiegiem szybkości wywiązywania ciepła i był zbliżony do
przebiegu z udziałem benzyny – rys. 2.16a.
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Rys. 2.16. Warunki procesu spalania przy zasilaniu jedno- i dwupaliwowym (ON i benzyna) silnika
przy różnych warunkach zasilania paliwami [66]: a) tryb 1, b) tryb 2, c) tryb 3

Zwiększenie wyprzedzenia wtrysku ON skutkuje odmiennym przebiegiem szybkości wywiązywania ciepła – rys. 2.16b. Wynika to m.in. z wcześniejszego wtrysku ON, co powoduje
zwiększenie fazy mieszania paliw ze sobą. Konsekwencją jest pojawienie się drugiego piku
szybkości wywiązywania ciepła (w okolicy 368o) oraz gwałtowny przyrost skumulowanego
wywiązywania ciepła.
Znaczne wyprzedzenie wtrysku ON skutkuje pojawieniem się spalania typu RCCI – rys.
2.16c. W odniesieniu do samego wtrysku ON powoduje to maksymalny przyrost ciepła przed
GMP, co prowadzi do niewłaściwego procesu spalania. W układzie dwupaliwowym obserwuje się centrum spalania w okolicy 8o po GMP. Wynika to ze znacznego wyprzedzenia wtrysku
ON, wynoszącego około 50o. Widoczne są natomiast obszary niskotemperaturowego wywiązywania ciepła – wskazane jako powolne przyrost szybkości wywiązywania ciepła. Szybkość
wywiązywania ciepła jest spowolniona i jednocześnie najmniejsza w trzech wariantach wtry-
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sku ON. Badania te prowadzono dla trzech wartości współczynnika nadmiaru powietrza: λ =
= 1,72, 2,72 oraz 2,77. Mapy przedstawiające trzy, powyżej przedstawione tryby pracy silnika
zobrazowano na rys. 2.17.
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Rys. 2.17. Mapy pracy silnika zasilanego dwupaliwowo: ON i benzyną przy różnych wartościach
współczynnika nadmiaru powietrza: a) λ = 1,72, b) λ = 2,72, c) λ = 2,77 [66]

Wtrysk benzyny i innych paliw
Badania układów dwupaliwowych z podstawowym zasilaniem benzyną oraz dodatkowo
alkoholami są w literaturze przedmiotu analizowane dość dokładnie. Szczególnie w ujęciu
współczynnika nadmiaru powietrza λ = 1. Takie badania prowadzili m.in. Kalwar i in. [56].
Jednakże w takim przypadku nie można analizować zmian współczynnika nadmiaru powietrza i uzależnić go od warunków i wielkości wtrysku poszczególnych paliw.
W silnikach o ZI eksplorowanym tematem jest zastosowanie LPG jako połączenie z wtryskiem z benzyną lub całkowite jej zastąpienie w zasilaniu silnika. Mitukiewicz i in. [74] dokonali prac badawczych nad tworzeniem mieszanki LPG z powietrzem (wtrysk pośredni) zastępując benzynę dostarczaną do silnika (wtrysk bezpośredni). Ustalając dawkę dostarczanego
paliwa LPG, autorzy poczynili założenie, iż silnik będzie pracował dla takiego samego globalnego współczynnika nadmiaru powietrza, jak dla zasilania benzyną.
Badania nad tworzeniem mieszanki uwarstwionej z wykorzystaniem LPG prowadzili Boretti i Watson [11]. Autorzy stwierdzili, że spalanie mieszanki uwarstwionej z wykorzystaniem bezpośredniego wtrysku LPG jest możliwe i prowadzi do obniżenia zużycia paliwa
w warunkach pełnego obciążenia, przy globalnym współczynniku nadmiaru powietrza λ =
= 1,65. Zakładają jednak, że umożliwienie pracy silnika zasilanego LPG dla mieszanek ubogich w każdych warunkach obciążenia byłoby możliwe przy zastosowaniu zapłonu turbulentnego i komory wstępnej. Tworzenie mieszanki w takiej komorze jest odmienne od tworzenia
mieszanki uwarstwionej w komorze spalania, ponieważ dąży się do utworzenia mieszanki
homogenicznej w mniejszej objętości.
Badania prowadzone przez Ji i in. [55] dotyczyły zasilania benzyną oraz wodorem z użyciem wtrysku pośredniego dwóch paliw. Spalanie realizowano do zawartości 6% wodoru.
Stwierdzono znaczne zwiększenie sprawności cieplnej silnika z 26% (przy użyciu benzyny)
do ponad 31% przy zastosowaniu dodatku wodoru w ilości 6%. Jednocześnie zwiększono
zakres stosowania mieszanek ubogich z 1,5 (benzyna) do ponad 1,65 (benzyna + wodór – 6%)
– rys. 2.18a). Zastosowanie wodoru, mimo zwiększenia zubożenia ładunku, poprawia stabilność procesu spalania. Wykazano, że w całym zakresie spalania wodoru o udziale 6%
CoV(IMEP) nie przekracza 1% – rys. 2.18b.
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Rys. 2.18. Zmiana wskaźników pracy silnika zasilanego dwupaliwowo: a) sprawność cieplna, b)
współczynnik nierównomierności pracy silnika [55]
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Analizę wtrysku benzyny i wodoru z wykorzystaniem techniki wtrysku pośredniego i bezpośredniego prowadzili Sun i in. [102]. Wykorzystano dwa warianty wtrysku paliw: wtrysk
pośredni i bezpośredni realizowano z użyciem benzyny (PFI + GDI), oraz wtrysk pośredni
z użyciem benzyny i bezpośredni z użyciem wodoru (PFI + HDI – hydrogen direct injection).
W obu przypadkach wynikową wartość współczynnika nadmiaru powietrza stanowiła wypadkowa wartość λ = 1. Stwierdzono, że zwiększenie udziału wtrysku bezpośredniego benzyny
w układzie PFI + GDI prowadzi do lekkiego spadku wartości mocy silnika (około 2%). Natomiast w przypadku zastosowania układu PFI + HDI (z wtryskiem bezpośrednim wodoru)
stwierdzono wzrost mocy maksymalnie o 5%. Wynika to głównie z konieczności przygotowania ładunku (benzyna podawana w suwie sprężania), co prowadzi do pogorszenia warunków spalania – rys. 2.19.

PFI + GDI
PFI + HDI

Udział wtrysku bezpośredniego [%]

Rys. 2.19. Wpływ sposobu zasilania silnika dwupaliwowego na wartości mocy silnika [102]

Nieco odmienne badania przedstawili Huang i in. [50]. Dokonali oni wtrysku bezpośredniego etanolu (EDI – ethanol direct injection) oraz wtrysku pośredniego benzyny (GPI – gasoline port injection). Porównując bezpośredni wtrysk benzyny oraz wtrysk EDI + GPI dokonano analizy rozkładu współczynnika nadmiaru powietrza (rys. 2.20).
Wiedząc, że zapalność ładunku w okolicy świecy zapłonowej jest czynnikiem krytycznym
i wynosi 2 < λ < 0,66 [69], dokonano analiz w przekroju poprzecznym przez świecę zapłonową.
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EDI + GPI

tylko GPI

masowy udział benzyny [–]

masowy udział benzyny [–]

masowy udział etanolu [–]
0,87

całkowity współczynnik nadmiaru powietrza [–]

0,60

całkowity współczynnik nadmiaru powietrza [–]

Rys. 2.20. Rozkład masy benzyny i etanolu (a) w komorze spalania oraz współczynnika nadmiaru
powietrza (b) podczas zasilania silnika benzyną (GPI) oraz etanolem i benzyną (EDI + GPI) [50]

Stwierdzono, że podczas spalania tylko benzyny wtryskiwanej do kanału dolotowego wartość współczynnika nadmiaru powietrza w okolicy świecy zapłonowej wynosi λ = 1,15.
W przypadku wtrysku EDI + GPI wartość ta wynosi λ = 1,66. Obie wartości mieszczą się we
wspomnianym powyżej zakresie krytycznym zapalności ładunku w silniku o ZI.
Podobne badania prowadzili Guo i in. [44] stosując jako paliwo mieszaninę acetonu, butanolu oraz etanolu i drugie paliwo – benzynę. Zastosowano również wtrysk pośredni i bezpośredni. Dokonano analiz w ramach wariantów: a) ADI + GPI – aceton i inne jako wtrysk bezpośredni (ADI – acetone direct injection) oraz pośredni wtrysk benzyny (GPI – gasoline port
injection) , b) API + GDI (GDI – gasoline direct injection) oraz c) GDI + GDI. Badania prowadzono przy udziale każdego z paliw w ilości 50% (różnice energii wynosiły do 0.56%).
Stwierdzono, że dla każdej z mieszanek możliwe jest prowadzenie procesu spalania w zakresie λ = 0,9–1,3. Najbardziej krytyczne jest spalanie mieszanek ubogich; przy konfiguracji GPI
+ ADI – stwierdzono tu najmniejsze wartości CoV(IMEP) wynoszące poniżej 1,3%. Również
w tej konfiguracji wtrysku uzyskano największe wartości momentu obrotowego oraz największą wartość sprawności cieplnej. Konfiguracja taka jest najlepsza także w aspekcie liczby
i masy cząstek stałych (szczególnie podczas spalania mieszanek ubogich (λ = 1.3).
Wtrysk metanolu i innych paliw
Badania nad dwupaliwowym zasilaniem, w którym paliwem podstawowym jest metanol
(wtrysk DI) a dodatkowym wodór (wtrysk PFI) prowadzili Gong i in. [40]. Znając ogólne
właściwości wodoru, dotyczące zwiększenia szybkości spalania, szczególnie w połączeniu
z mieszankami ubogimi, wykorzystano jako dodatek w niewielkiej ilości (3–6%). Wykorzystano strategię opóźnionego wtrysku metanolu do cylindra. Stwierdzono, że dodatek wodoru
(3–6%) rozszerza możliwości spalania mieszanek ubogich z λ = 1,6 przy spalaniu czystego
metanolu do λ = 2,2. Potwierdzono przy tym konieczność dopasowania kąta zapłonu w zależności od współczynnika nadmiaru powietrza. Przy dodatku wodoru o wartości 6% i λ > 2
uzyskano wartość CoV(IMEP) poniżej 3,5%.
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2.5. Sterowanie współczynnikiem nadmiaru powietrza w cylindrze
w dwupaliwowym systemie wtrysku bezpośredniego
Coraz częściej spotykane jest rozwiązanie polegające – tak jak w niniejszej pracy – na
użyciu dwóch wtryskiwaczy w komorze spalania. Badania symulacyjne z użyciem ON i LPG
prowadził Boretti [10]. Walidację zastosowano jedynie przy wtrysku ON w silniku. Pozostałych badań w układzie dwupaliwowym nie poddano walidacji. Dokonano analiz symulacyjnych z użyciem oprogramowania WAVE uzyskując mapy określające udziały ON i LPG.
W związku z powyższym możliwe było utworzenie map współczynnika nadmiaru powietrza,
co przedstawiono na rys. 2.21. Wynika z niego, że wraz ze zwiększaniem obciążenia zwiększa się udział LPG a maleje udział ON. Jednocześnie zmniejsza się współczynnik nadmiaru
powietrza, i w warunkach charakterystyki zewnętrznej przyjmuje wartości λ = 1,1–1.2.
a)

udział energetyczny LPG

b)

udział energetyczny ON

pe

0,72

pe

0,96

0,28

c)

n
współczynnik nadmiaru powietrza

0,00
n
moc silnika

d)

83,5

pe

pe

2,71

1,1
n

0,0
n

Rys. 2.21. Symulacyjna analiza współczynnika nadmiaru powietrza na charakterystyce ogólnej silnika
wyposażonego we wtrysk ON i LPG: a) udział energetyczny LPG, b) udział energetyczny ON,
c) współczynnik nadmiaru powietrza, d) moc silnika [10]

Dwupaliwowe układy wtrysku bezpośredniego paliw dotyczą obecnie – poza przedstawionym powyżej przykładem – także wtrysku metanolu i ON [29] oraz n-butanolu w połączeniu
z biodieslem [121]. W pracy Ninga i in. [79] z roku 2020 przedstawiono dodatkowo 10 publikacji dotyczących bezpośredniego wtrysku dwóch paliw: ON oraz metanolu.
W badaniach prowadzonych przez Donga i in. [29] dokonano analiz wtrysku metanolu (z centralnym usytuowaniem w cylindrze) oraz oleju napędowego (nieosiowy montaż). Nie analizowano zmian współczynnika nadmiaru powietrza. Badania prowadzono w aspekcie zastąpienia oleju
napędowego metanolem w zakresie 45% do 95%. Wyniki badań zaprezentowano na rys. 2.22.
Dotychczasowe rozwiązania wtrysku benzyny i etanolu dotyczą przede wszystkim mieszanin E85 (etanol – 85% i benzyna – 15%) oraz E15 (benzyna – 85% i etanol – 15%) [7].
W literaturze światowej dostępne są również informacje na temat badań dwupaliwowych
układów wtrysku bezpośredniego benzyny oraz etanolu, np. badania prowadzone przez Kanga
i in. [57]. Analizy obejmują jednak zasilanie mieszanką stechiometryczną. Mimo tego, możliwe było wariantowanie wielkości dawek poszczególnych paliw w celu uzyskania ładunku
stechiometrycznego (tabl. 2.2).

Udział metanolu [%]
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Duże obciążenie:
• Stabilne spalanie (CoVpi < 1%)
• Mała emisja HC (< 200 ppm)

Średnie obciążenie:
Małe obciążenie:
• Niestabilne spalanie
• Duża emisja HC
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• Niestabilne spalanie
• Duża emisja HC

Średnie obciążenie:
• Stabilne spalanie
• Duża emisja HC

Duże obciążenie prowadzi do
stabilnego spalania (przy dużym
udziale MeOH) oraz znacznie
redukuje emisję HC

pi [bar]

Rys. 2.22. Podsumowanie wyników badań dotyczących bezpośredniego wtrysku MeOH i ON [29]
Tablica 2.2. Energetyczne udziały paliw w mieszankach benzynowo-etanolowych [57]
Udział
etanolu
[%]
0
10
25
50
75
100

Energia zawarta
w benzynie
[MJ]
75,80
67,86
56,59
34,26
19,01
0

Energia zawarta
w etanolu
[MJ]
0
8,13
19,69
42,51
58,12
77,58

Energia zawarta
w paliwie
[MJ]
75,80
75,99
76,25
76,78
77,13
77,58

2.6. Proces spalania
Badania spalania w układach bezpośredniego wtrysku paliwa skupiają się głównie na
aspektach: zwiększania sprawności procesu, ograniczenia emisji szkodliwych związków spalin oraz zwiększenia odporności na spalanie stukowe. Kluczowy wpływ na wymienione zjawiska ma rodzaj zastosowanego paliwa.
Liu i in. [72] wykazali, że zastosowanie metanolu, dostarczanego za pomocą wtrysku pośredniego i benzyny za pomocą wtrysku bezpośredniego, znacząco obniża emisję cząstek stałych (co jest jednym z głównych problemów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem benzyny)
oraz ogranicza godzinowe zużycie paliwa. Zachodzi to przy odpowiednim doborze dawek
obu paliw, których celem jest osiągnięcie maksymalnego ciśnienia spalania.
Daniel i in. [25] porównali zastosowanie mieszanek benzyna–biopaliwo (etanol i dimetylofuran) dostarczanych w postaci wtrysku pośredniego (benzyny) i bezpośredniego (biopaliwa).
Autorzy stwierdzili, iż wtrysk podwójny, ze względu na elastyczność w kształtowaniu udziału
paliw, może posłużyć do opracowania strategii ciągłego ich doboru w zależności od obciążenia, co ograniczy emisję szkodliwych składników spalin.
Analizę rozwoju frontu płomienia prowadzili Koch i in. [61] w odniesieniu do mieszanek
jednorodnych o różnych wartościach współczynnika nadmiaru powietrza. Wykazano, że spalanie ładunku stechiometrycznego następuje znacznie szybciej, niż ładunku ubogiego – rys. 2.26.
Badania prowadzono z wykorzystaniem sygnału prądu jonizacji w cylindrze silnika z bezpośrednim wtryskiem benzyny (wtryskiwacz hollow cone – z pustym stożkiem wewnętrznym).
Różnice w przebiegu frontu płomienia przedstawili także Spicher i in. [101]. Analizowano
ładunek homogeniczny i uwarstwiony przy prędkości obrotowej silnika n = 1500 obr/min
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oraz obciążeniu IMEP = 0,2 MPa (rys. 2.27). Spalanie ładunku uwarstwionego skutkuje
znacznie mniejszą powierzchnią płomienia w porównaniu do płomienia ładunku homogenicznego. Ponadto podczas spalania ładunku uwarstwionego front czoła płomienia zmienia się
podczas cyklu spalania. Wygaszanie frontu płomienia jest jednorodne i odbywa się przy dużej
powierzchni płomienia podczas spalania ładunku homogenicznego. Użycie ładunku uwarstwionego powoduje, że wygaszanie dotyczy kilku odosobnionych obszarów płomienia.
8,4o przed GMP

4,4o przed GMP

7,6o po GMP

0,4o przed GMP

3,6o po GMP

11,6o po GMP

λ = 1,0
λ = 1,1
λ = 1,3

Rys. 2.26. Sferyczny front płomienia przy różnych wartościach współczynnika nadmiaru powietrza
(ładunek stechiometryczny) [61]
a)

kąt po αz
(az = 28o
przed GMP)

Ładunek
homogeniczny

kąt po αz
(az = 44o
przed GMP)

b)

Ładunek
uwarstwiony
kąt po αz
(az = 28o
przed GMP)

kąt po αz
(az = 44o
przed GMP)

Rys. 2.27. Rozwój płomienia w układzie spalania: a) ładunku homogenicznego, b) uwarstwionego
przy wybranych kątach OWK [101]

Przedstawione powyżej rozwiązania wtrysku dwupaliwowego i spalania powstałych mieszanin, powoduje duże możliwości kształtowania ładunku podczas jego tworzenia oraz jego
spalania.
W następnym rozdziale określono cel dysertacji, co stanowi punkt wyjścia do wskazania
obiektów badawczych i metod, które wykorzystano w tych badaniach.

3. PROBLEMATYKA DYSERTACJI, JEJ CEL I ZAKRES
Obecnie obserwuje się wzmożone prace w zakresie poszukiwania nowoczesnych i alternatywnych rozwiązań w obszarze zastosowań napędów środków transportu drogowego.
Poprawa efektywności silników spalinowych wraz z jednoczesnym rozwojem układów
oczyszczania spalin stanowi jeden z głównych kierunków tych poszukiwań.
Na podstawie obserwacji dwóch trendów w rozwoju silników spalinowych, jakimi są
zastosowanie paliw alternatywnych oraz kombinacja wtrysku pośredniego z bezpośrednim,
daje się zauważyć możliwość połączenia obu tych działań, w toku poszukiwań sposobów
zwiększania sprawności procesu spalania. Analizując literaturę dotyczącą wyżej wymienionych zjawisk oraz dysponując autorskim, dwupaliwowym układem wtrysku bezpośredniego, zauważono możliwość poszerzenia wiedzy naukowej dotyczącej możliwości poprawy procesów wewnątrzcylindrowych w silnikach o zapłonie iskrowym.
W związku z powyższym postawiono tezę naukową, która brzmi:
zastosowanie bezpośredniego wtrysku dwóch paliw do cylindra przed zapłonem,
pozwala na zwiększenie możliwości sterowania procesami przygotowania i spalania
ładunku uwarstwionego w silniku o zapłonie iskrowym.
Za wskaźniki oceny pozwalające na potwierdzenie tej tezy przyjęto:
1) zastosowanie lekkich (ciekłych) paliw węglowodorowych wtryskiwanych bezpośrednio do cylindra; powinno to skutkować poprawą wskaźników ilościowych dotyczących
tworzenia ładunku, takich jak średnia średnica kropli, masa odparowanego paliwa i inne,
2) zastosowanie takich paliw skutkuje poprawą efektywności spalania, w porównaniu
z wtryskiem samej benzyny,
3) zastosowanie kombinacji paliw pozytywnie wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych składników spalin.
Celem dysertacji jest ilościowe określenie powyższych wskaźników, co posłuży potwierdzeniu lub obaleniu tezy naukowej.
Zakres dysertacji stanowi:
1) krytyczny przegląd literatury dotyczącej stosowania paliw węglowodorowych i ich
mieszanin do zasilania silników spalinowych o zapłonie iskrowym, zarówno w aspekcie
ich bezpośredniego lub pośredniego wtrysku do cylindra,
2) badania symulacyjne zjawisk związanych z rozpyleniem paliw za pomocą wtrysku
bezpośredniego i ich spalaniem, w celu określenia warunków brzegowych badań stanowiskowych oraz wskaźników trudno mierzalnych na stanowiskach badawczych,
3) optyczne badania stanowiskowe rozpylenia paliw przy użyciu komory o stałej objętości, w celu określenia wskaźników ilościowych dotyczących wskaźników geometrycznych rozpylanych paliw,
4) optyczne i indykatorowe badania stanowiskowe spalania paliw przy użyciu maszyny
pojedynczego cyklu, w celu określenia wskaźników ilościowych dotyczących przebiegu
spalania paliw dostarczanych za pomocą wtrysku bezpośredniego.
Określony cel dysertacji stanowi punkt wyjścia do rozwiązania problemu oraz zdefiniowania metod i narzędzi do przeprowadzenia badań. Schemat blokowy rozwiązania zadania naukowego przedstawiono na rys. 3.1.
Na podstawie powyższych założeń stwierdzono, że istnieje możliwość określenia własnej koncepcji układu zasilania wielopaliwowego. Stanowi to kolejny etap pracy. Posłuży
on określeniu potencjalnych możliwości realizacji podejmowanych rozważań dotyczących
zjawisk związanych z tworzeniem mieszaniny dwupaliwowej realizowanej za pomocą
układu wtrysku bezpośredniego.
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Zarys pracy naukowej dotyczącej koncepcji wtrysku
i spalania
Rozdział 1
Krytyczna analiza literatury naukowej
Rozdział 2
Określenie celu pracy
Rozdział 3

Dobór paliw
Rozdział 4

Dobór metod badawczych
Rozdział 5

Badania symulacyjne przebiegu wtrysku, spalania
i emisji spalin
Rozdział 6
Budowa obiektu badawczego na podstawie wyników badań
symulacyjnych
Rozdział 5
Badania stanowiskowe
przebiegu wtrysku
Rozdział 7

Badania stanowiskowe
przebiegu spalania
Rozdział 8

Formułowanie wniosków z badań
Rozdziały 6, 7, 8, 9
Podsumowanie i kierunki dalszych prac badawczych
Rozdział 9
Rys. 3.1. Schemat blokowy rozwiązania zadania naukowego wraz z przyporządkowaniem określonych treści pracy do zadań badawczych i naukowych

4. KONCEPCJA DWUPALIWOWEGO SYSTEMU ZASILANIA
Z BEZPOŚREDNIM TWORZENIEM ŁADUNKU W KOMORZE
SPALANIA
4.1. Geneza
Analizując różne sposoby poprawy procesu spalania w silniku spalinowym wyposażonym w układ bezpośredniego wtrysku paliwa, w poprzednim rozdziale zdefiniowano podstawowe problemy techniczne i sposoby ich rozwiązania. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż
wszystkie te problemy występują jednocześnie i poprawa właściwości dotyczących jednego z nich ma jednocześnie wpływ (pozytywny lub negatywny) na pozostałe.
Jednym ze współczesnych kierunków poszukiwań zwiększenia sprawności lub ograniczenia zużycia paliwa (oraz emisji CO 2 ) z transportowych zastosowań silników spalinowych, jest wykorzystanie do spalania paliw alternatywnych lub ich mieszanek z paliwami
klasycznymi.
Niniejsza praca stanowi element poszukiwań poprawy jakości procesu spalania z wykorzystaniem wtrysku różnych, ciekłych paliw węglowodorowych. Ponadto realizacja badań,
wykorzystuje nowatorski system wtrysku, który w swojej konstrukcji ma dwa wysokociśnieniowe wtryskiwacze paliwa umieszczone bezpośrednio w komorze spalania. Użycie
tego systemu umożliwiło identyfikację efektów mieszania paliw bezpośrednio w komorze
spalania przy tworzeniu mieszanki uwarstwionej.
Układ dwóch wtryskiwaczy w komorze spalania był przedmiotem badań kilka lat wcześniej w pracy doktorskiej Borowskiego [12]. W pracy tej przeprowadzono badania nad
tworzeniem mieszanki, która była formowana za pomocą dwóch wtryskiwaczy umieszczonych w komorze spalania. Głowicę wykorzystaną w tych badaniach wraz z wtryskiwaczami przedstawiono na rys. 4.1.

Rys. 4.1. Głowica komory spalania użyta do badań z użyciem maszyny pojedynczego cyklu wraz
z kątowo umieszczonymi w niej dwoma benzynowymi wtryskiwaczami paliwa [12]

Z wniosków wynikających z badań nad układem można przytoczyć najważniejsze:
układ w znaczący sposób rozszerza możliwości kształtowania mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania za pomocą wtrysku bezpośredniego, zwłaszcza w obszarze
zjawisk rozwoju strugi i podziału dawki paliwa.
Z obserwacji światowych trendów w badaniach nad zwiększaniem ekonomiki i ekologii
transportu drogowego, krystalizuje się kierunek poszukiwań wykorzystania alternatywnych
lekkich paliw węglowodorowych do zasilania silników spalinowych. Opisany powyżej
sposób wykorzystania mieszania paliwa, nie obejmują swym zakresem wykorzystania no-
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watorskiego systemu wtryskowego do tworzenia mieszanki uwarstwionej różnych paliw
dostarczanych oddzielnie do komory spalania za pomocą wtrysku bezpośredniego.
Rozważania nad wykorzystaniem zmodyfikowanego układu analizowanego przez Borowskiego, do badań nad mieszaniem paliw węglowodorowych, doprowadziły do zdefiniowania tematu niniejszej pracy.

4.2. Koncepcja systemu spalania oraz wybór paliw
Dwupaliwowy system spalania z zastosowaniem wtrysku bezpośredniego opiera się na
koncepcji tworzenia mieszanek uwarstwionych w komorze spalania. Podobnie jak to ma
miejsce w układach jednopaliwowych – w systemach tworzenia mieszanki do silników
o ZI, zabiega się o jej stechiometryczny skład w okolicach świecy zapłonowej [88]. Analizy naukowe tych zjawisk, poruszone w poprzednim rozdziale, potwierdzają ten kierunek
rozwoju systemów tworzenia ładunku. Zastosowanie drugiego paliwa dostarczanego osobnym wtryskiwaczem bezpośrednio do cylindra, rozwija koncepcję aktywnego tworzenia
mieszanki stechiometrycznej w okolicy świecy zapłonowej.
Zastosowanie podwójnego wtrysku bezpośredniego umożliwia dobór dowolnego składu
mieszaniny paliw w każdym cyklu pracy silnika. Sterowanie dawkami obu paliw tworzy
indywidualny skład mieszanki w okolicy świecy zapłonowej. Efekty zastosowania takiego
systemu opisano w dalszej części pracy.
Aby zrealizować przedstawioną koncepcję, niezbędne jest zastosowanie dwóch wtryskiwaczy wysokociśnieniowych w komorze spalania; takie rozwiązanie techniczne umożliwi tworzenie mieszanki uwarstwionej, o zmiennym lokalnym współczynniku nadmiaru
powietrza, zależnym od dawek każdego z paliw. Wypadkowa wartość λ jest zależna od
jednostkowych dawek paliwa i rodzaju użytych paliw.
W efekcie będzie możliwe kontrolowanie zapalności mieszanki za pomocą składu chemicznego mieszanki – stosunkiem ilościowym dostarczanych paliw. Zmienna wartość λ
w okolicach świecy zapłonowej rozszerza możliwości kontroli reaktywności ładunku oraz
jej doboru w zależności od oczekiwanego ciśnienia użytecznego, emisji spalin, odporności
na spalanie stukowe i innych efektów związanych ze spalaniem.
Zheng i in. [122] w swoich badaniach ustalili, że w dwupaliwowym układzie olej napędowy–CNG, zużycie metanu jest zależne od wartości λ, niezależnie od metody zmiany jej
wartości (zmiany średnicy otworków rozpylacza, udziału recyrkulowanych spalin, czasu
wtrysku).
Huang i in. [49] wskazują na problemy z zapalnością mieszanki w układzie paliwowym
benzyna–etanol (w którym benzynę dostarczano za pomocą wtrysku pośredniego). Autorzy
wskazali na możliwość optymalizacji mieszanki w zakresie 40–60% udziału etanolu
w mieszaninie paliw, właśnie ze względu na granicę zapalności ładunku. Układ podwójnego wtrysku bezpośredniego tych paliw mógłby umożliwić przesunięcie tej granicy– wskutek większej kontroli nad składem mieszanki w okolicy świecy zapłonowej.
Tematem pracy doktorskiej jest identyfikacja dwupaliwowego systemu spalania. Pierwszym etapem w postępowaniu badawczym był dobór paliw do jego przeprowadzenia.
Doboru paliw dokonano na podstawie analizy artykułów w bazie publikacji Elsevier
opublikowanych od stycznia 2016 do sierpnia 2018. Poszukiwano artykułów podejmujących prace badawcze na temat mieszania paliw w silnikach o zapłonie iskrowym. Benzynę
bezołowiową przyjęto jako paliwo odniesienia. Określono liczbę publikacji dotyczących
innych paliw użytych do badań. Wyniki analizy przestawiono na rys. 4.2.
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Rys. 4.2. Liczba artykułów, w których analizowano temat mieszania paliw z wykorzystaniem
w silnikach o ZI (baza Elsevier, okres od stycznia 2016 do sierpnia 2018)

Ze względu na swoją wysoką toksyczność z analiz odrzucono metanol. Natomiast dimetyloeter (DME) odrzucono ze względu na próby jego wykorzystania w silnikach wysokoprężnych jako substytut oleju napędowego. Przyjęto, że w niniejszej dysertacji uwaga zostanie skupiona na analizie lekkich paliw węglowodorowych.
Ostatecznie dobrano następujące paliwa:
− benzynę bezołowiową 95,
− etanol (C 2 H 6 O),
− n-heptan (C 7 H 16 ),
− n-butanol (C 4 H 10 O).
Właściwości fizyczne tych paliw zestawiono w tabl. 4.1.
Tablica 4.1. Wybrane właściwości fizyczne paliw wykorzystanych w badaniach
Właściwość
Gęstość [kg/m ]
Entalpia parowania [kJ/kg]
Izobaryczne ciepło właściwe
[kJ/(kg·K)]
Stechiometryczny współczynnik
nadmiaru powietrza
Wartość opałowa [MJ/kg]
3

Benzyna

Etanol

N-heptan

N-butanol

744,6
373
2,22

790,9
840
2,44

684,0
317
2,24

810,0
592
2,43

14,6

9,0

15,3

11,2

43,50–44,00

26,90–29,70

44,50–44,60

33,08–33,10

Każde paliwo charakteryzuje się innymi wartościami stechiometrycznego zapotrzebowania powietrza, jak również innymi wartościami masy dwutlenku węgla powstałego
w wyniku całkowitego spalania określonej objętości paliwa. Wartości tych wielkości dla
wybranych paliw zebrano w tabl. 4.2.
Obliczenia udziału powietrza do paliwa (AFR st – air fuel ratio stoichiometric) dokonuje
się na podstawie globalnej reakcji chemicznej spalania według schematu [46]:
y

z

y

Cx Hy Oz + �x + 4 − 2� O2 → xCO2 + 2 H2 O

na podstawie którego uzyskano:

(4.1)
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(4.2)

gdzie wartość 0,2314 jest udziałem masowym tlenu w powietrzu.
Tablica 4.2. Wartości stechiometrycznego współczynnika nadmiaru powietrza i masy CO 2 powstałej w wyniku spalania dla wybranych paliw [33]
Rodzaj
paliwa

benzyna
etanol
n-heptan
n-butanol

Stechiometryczny
współczynnik nadmiaru
powietrza
[kg pow./kg pal.]
14,6
9,0
15,3
11,2

Masa CO 2 powstałego
w wyniku spalania 1 dm3
paliwa
[kg]
2,32
1,52
0,79
1,93

Procentowa różnica
emisji CO 2 względem
benzyny
[%]
–
–34%
–66%
–17%

Wartości masy CO 2 wyznacza się z reakcji chemicznych całkowitego spalania paliw.
Przykładowo dla n-heptanu obliczenia wykonuje się według schematu:
C7 H16 + 11O2 → 7CO2 + 8H2 O
100 kg C7 H16 → 116 kg CO2

0,81 kg C7 H16 [1 dm3 ] →

0,684 ∙116
100

= 0,94 kg CO2

(4.3)
(4.4)
(4.5)

Biorąc pod uwagę potencjalne możliwości układu badawczego, istnieje potrzeba jego
kompleksowej identyfikacji. Niewiele jest analiz poświęconych aktywnemu tworzeniu
mieszanki przez parametryzację współczynnika nadmiaru powietrza. Autor zakłada, iż
zastosowanie układu umożliwi poznanie następujących zjawisk:
1) rozszerzenie zakresu zmienności współczynnika nadmiaru powietrza w okolicy
świecy zapłonowej; wynika to z różnych wartości stechiometrycznego współczynnika nadmiaru powietrza różnych paliw;
2) umożliwienie sterowania wypadkową wartością λ w okolicy świecy zapłonowej
przez dostarczanie paliw w różnym stosunku ilościowym;
3) sterowanie dawkami paliw w taki sposób, aby przy różnym składzie chemicznym
mieszanki, osiągnąć tę samą wartość współczynnika nadmiaru powietrza w okolicy
świecy zapłonowej.
Według wzoru Spindta, rozszerzonego przez Bresenhama i in. [15] o obliczenia dla paliw zawierających tlen w składzie chemicznym, stechiometryczny współczynnik nadmiaru
powietrza jest obliczany w następujący sposób:
34,56(4+y−2z)

λst = 12,011+1,008y+16z

(4.6)

gdzie y i z są indeksami o uogólnionym składzie chemicznym paliwa (lub mieszaniny paliw), którego wzór sumaryczny można zapisać jako CHy Oz .
Daniel i in. [25] proponują obliczenie współczynnika nadmiaru powietrza dla dwóch
różnych paliw za pomocą średniej ważonej (wagą jest masa dawki paliwa):
λmix = m

ma

p1 ∙Lst_p1 +mp2 ∙Lst_p2

(4.7)

gdzie m a to masa powietrza przypadająca na dawki paliw dla spalania całkowitego, m p1 to
masa dawki paliwa pierwszego, L st_p1 to wartość zapotrzebowania powietrza do spalania

4. Koncepcja dwupaliwowego systemu zasilania z bezpośrednim tworzeniem ładunku…

34

1 kg paliwa pierwszego, m p2 to masa dawki paliwa drugiego, L st_p2 to wartość zapotrzebowania powietrza do spalania 1 kg drugiego paliwa.
Z zależności (4.7) wynika, że współczynnik nadmiaru powietrza może przyjąć różne
wartości dla tej samej masy powietrza ma , odpowiednio dobierając dawki paliw 1 i 2
o różnych stechiometrycznych współczynnikach nadmiaru powietrza.
Udział energetyczny E p każdego z paliw można określić z zależności:
Ep = m

mp1 ∙Wop_p1

(4.8)

p1 ∙Wop_p1 +mp2 ∙Wop_p2

gdzie m p1 oraz m p2 oznacza masę odpowiedniego paliwa, a W op – jego wartość opałową.
Poniżej przedstawiono możliwości zmian udziałów paliw użytych w badaniach eksperymentalnych w celu utrzymania stałej wartości współczynnika nadmiaru powietrza. Rozważania rozpoczęto od wskazania zmian współczynnika nadmiaru powietrza dla każdego
z paliw osobno – rys. 4.3. Stwierdzono, że przyjęty zakres zmian dawki paliwa w zakresie
10–30 mg (przy odpowiedniej masie powietrza m_pow = 300 mg) zapewnia dużą zmienność współczynnika nadmiaru powietrza dla każdego z paliw.
3,5
Benzyna

3,0

Etanol
n-heptan

λ [-]

2,5

n-butanol

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

m_pow = 300 mg

0
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15
20
m_pal [mg]

25

30

35

Rys. 4.3. Wpływ masy paliwa na zmianę współczynnika nadmiaru powietrza

W kolejnym etapie prac dokonano analizy dotyczącej określenia wypadkowego współczynnika nadmiaru powietrza przy użyciu kombinacji dwóch paliw. Określono łączną masę mieszaniny paliw o wartości 20 mg. Takie założenie powoduje, że wypadkowa wartość
globalnego współczynnika nadmiaru powietrza, zgodnie z równaniem (4.7) przyjmuje
zróżnicowane wartości. Wynikają one głównie z zapotrzebowania powietrza do spalania
stechiometrycznego (L st ). Dla paliw przedstawionych na rys. 4.4, zakres ten wynosi odpowiednio: 9–11,2–14,6–15,3 (etanol–n-butanol–benzyna–n-heptan). W odniesieniu do paliw
o zbliżonych wartościach Lst , zmiany globalnego współczynnika nadmiaru powietrza są
niewielkie (np. mieszanina n-heptanu i benzyny).
Określenie wartości dawek paliw przy stałej wartości współczynnika nadmiaru powietrza
było kolejnym etapem prac prowadzących do określenia zróżnicowania dawek i jednocześnie stwierdzenia możliwości kształtowania wielkości λ w komorze spalania. Przyjęto (rys.
4.5), że badania symulacyjne prowadzone będą przy współczynniku λ = 1,3. Dla każdej
z mieszanin przyjęto wielkość początkową paliwa pierwszego w zakresie 5–15 mg. Z równania (4.7) wyznaczono wówczas masę paliwa drugiego. Wyniki tych prac przedstawiono
na rys. 4.5.
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Rys. 4.4. Wpływ zmiany udziału dawek paliw na przebieg współczynnika nadmiaru powietrza (do
badań symulacyjnych przyjęto m_pow = 300 mg oraz sumę mas paliw o wartości 20 mg)
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Rys. 4.5. Możliwości zmiany mas paliw w celu uzyskania stałej wartości średniego współczynnika
nadmiaru powietrza w komorze spalania (na rysunku przyjęto λ = 1,3)

Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, że możliwe jest kształtowanie globalnego
współczynnika nadmiaru powietrza w komorze spalania w sposób tzw. rozszerzony jakościowo, tzn. że zmiana λ jest możliwa do uzyskania przez zmianę dawki paliwa lub przez
zmianę udziałów paliw podawanych bezpośrednio do komory spalania. Takie podejście
oznacza zmianę globalnego współczynnika nadmiaru powietrza, ale równocześnie zmianę
jego lokalnych wartości. Taka tendencja sterowania procesem spalania stanowiła podstawę
dalszych prac eksperymentalnych.
Prace eksperymentalne prowadzono w aspekcie oceny skutków takich modyfikacji,
gdyż określenie lokalnych wartość współczynnika nadmiaru powietrza nie było możliwe.

5. SPOSÓB ROZWIĄZANIA ZAGADNIENIA BADAWCZEGO
5.1. Charakterystyka metody badawczej
5.1.1. Wprowadzenie
Do rozwiązania zagadnienia badawczego użyto metod modelowych: symulacyjnej,
w środowisku komputerowej mechaniki płynów – AVL Fire 2019.2 oraz stanowiskowych,
z użyciem komory o stałej objętości (CVC – constant volume chamber) oraz z wykorzystaniem maszyny pojedynczego cyklu (MPC). Schemat obrazujący podział zastosowanych
metod przestawiono na rys. 5.1.

Rys. 5.1. Schemat przedstawiający klasyfikację badań zastosowanych do rozwiązania zagadnienia
badawczego będącego przedmiotem pracy doktorskiej

5.1.2. Metoda badań symulacyjnych
Badania modelowe (symulacyjne) przeprowadzono przy użyciu modelu komory spalania silnika. Takie podejście stanowi próbę odwzorowania warunków silnikowych, mimo
tego, że badania spalania w warunkach rzeczywistych przeprowadzono na maszynie pojedynczego cyklu.
Ponadto, badania symulacyjne z użyciem modelu silnika w większym stopniu odwzorowują poziom stężenia składników spalin, niż ma to miejsce w warunkach laboratoryjnych z użyciem MPC.
Kolejnym argumentem za modelowaniem warunków silnikowych (a nie MPC), jest
fakt, że badania prowadzono pod kątem adaptacyjnym, z uwzględnieniem największej
liczby efektów procesów silnikowych w badanym układzie. Symulacyjne badania silnikowe umożliwiają całościowe ujęcie zjawisk rozpylenia, spalania i emisji spalin z przeznaczeniem do realizacji w silniku rzeczywistym.
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Odwzorowanie badań na MPC powodowałoby niepełne uwzględnienie cyklu silnikowego, z powodu innych warunków pracy. Czas procesów termodynamicznych z użyciem
maszyny pojedynczego cyklu jest dłuższy, a związane jest to z mniejszą wartością prędkości obrotowej, jaką osiąga maszyna pojedynczego cyklu (wynika ona pośrednio z prędkości ruchu tłoczyska w takim układzie, którego ruch wymuszany jest w sposób pneumatyczny).
Badania symulacyjne przeprowadzono w taki sposób, aby w największym stopniu odwzorować warunki brzegowe modelowanego zjawiska. Kształt komory spalania odwzorowano w środowisku Autodesk Inventor i zaimportowano do programu symulacyjnego (rys.
5.2). Odkształcalna siatka elementów skończonych o wymiarze liniowym siatki 1 mm została automatycznie zagęszczona od 1 mm do wartości minimalnej – 0,1 mm w okolicy
GMP tłoka. Przyjęte dane techniczne modelowanego silnika przedstawiono w tabl. 5.1.

Rys. 5.2. Przekrój modelu 3D komory spalania w GMP tłoka
Tablica 5.1. Dane techniczne modelowanego silnika do badań symulacyjnych
Parametr
Typ silnika
Liczba cylindrów
Objętość skokowa silnika
Stopień sprężania
Średnica tłoka
Skok tłoka
Początek wtrysku
Czas wtrysku
Dawka wtryskiwanego paliwa
Wartość współczynnika λ
Początek zapłonu
Prędkość obrotowa

Unit

Wartość

–
–
cm3
–
mm
mm
°OWK
ms
mg
–
°OWK
obr/min

Silnik tłokowy, czterosuwowy o ZI
1
407
8,29
80
81
680
0,35
13,1
1,7
690
1000

Odkształcalną siatkę elementów skończonych wygenerowano w środowisku AVL Fire
2019.2 przy użyciu modułu Fame Engine Plus, w którym przypisano następujące strefy
siatki (rys. 5.3):
– piston buffer (powierzchnia boczna),
– piston moving (powierzchnia dolna tłoka),
– piston non_moving (powierzchnia głowicy nie podlegająca przemieszczeniu).
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Rys. 5.3. Siatka elementów skończonych wraz z zaznaczonymi strefami wyznaczającymi obszary
odkształcenia w GMP tłoka (z lewej) oraz w DMP (z prawej)

Liczba elementów objętościowych siatki w górnym martwym położeniu tłoka wyniosła
46 055, a w dolnym martwym położeniu – 175 434. Liczba elementów powierzchniowych
siatki w górnym martwym położeniu tłoka wyniosła 13 603, a w dolnym położeniu –
33 750. Przebieg analizy wtrysku i rozpylenia paliwa realizowano w tych badaniach z częstotliwością 1oOWK.
Obliczenia komputerowej mechaniki płynów oparto o równania Naviera-Stokesa dotyczące przepływu płynów. W symulacjach przeprowadzanych za pomocą komputerowej
mechaniki płynów wykorzystuje się najczęściej jeden z dwóch modeli: RANS (ReynoldsAveraged Navier-Stokes – model Naviera-Stokesa uśredniony według Reynoldsa) lub LES
(Large Eddy Simulation – metoda dużych wirów).
Metoda RANS charakteryzuje się uśrednianiem czasowym chwilowych wartości obliczanych wielkości w równaniach przepływu. Wielkości uśredniane dotyczą zazwyczaj
przepływów turbulentnych, ponieważ w takich warunkach występują fluktuacje wartości
tych wielkości. Uśrednienie tych fluktuacji prowadzi do uproszczenia obliczeń przepływowych oraz do oszczędności mocy obliczeniowej [6]. Głównie z tego względu, metoda
RANS została wykorzystana w prezentowanych badaniach symulacyjnych.
Metoda LES polega na pomijaniu obliczeń dla najmniejszych skali czasu i przestrzeni.
Filtrowanie obliczanych wielkości pod względem skali skutkuje zależnością dokładności
obliczeń od przyjętego filtra. Aby dokładność obliczeń była satysfakcjonująca według metody LES, siatka elementów skończonych powinna być o co najmniej jeden rząd wielkości
większa niż w metodzie RANS. Czyni to tę metodę niepraktyczną z inżynierskiego punktu
widzenia, zwłaszcza dla serii obliczeń [6].
Równanie ciągłości Naviera-Stokesa dla płynu ściśliwego przyjmuje postać:
∂ρ
∂t

∂

+ ∂x �ρuj � = 0
j

gdzie: ρ oznacza gęstość płynu, t oznacza czas,

(5.1)
∂

∂xj

oznacza dywergencję dla wymiaru j,

uj oznacza pole prędkości dla wymiaru j.
Gdy prędkość jest wielkością fluktuującą (co ma miejsce w przepływach turbulentnych), można ją zapisać jako sumę:
uj = u�ȷ + uȷ̀

(5.2)

gdzie u�ȷ jest składową średnią prędkości, a uȷ̀ składową fluktuującą.
Uśrednienie Reynoldsa polega na założeniu, iż wartość prędkości w równaniach Naviera-Stokesa można zastąpić wartością średnią dla założonego czasu T:
1

T

ujT = u�ȷ ≡ T ∫0 uj dt

(5.3)
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natomiast składowa fluktuująca prędkości wynosi 0:
uȷT̀ = u�ȷ − ujT = 0

(5.4)

Stąd równanie ciągłości Naviera-Stokesa (5.1) przyjmuje postać z wartością prędkości
uśrednioną według Reynoldsa:
∂ρ

∂

+ ∂x �ρu�ȷ � = 0

(5.5)

C d = 24/Re (1 + 0.15 Re0.687)

(5.6)

∂t

j

Model prawa ciągłości według Schillera-Naumanna to empirycznie wyznaczone równanie do obliczenia współczynnika oporu w równaniu na siłę oporu działającą na cząsteczki w płynie o liczbie Reynoldsa Re w zakresie od 0,2 do 1000. Wzór na współczynnik oporu przyjmuje postać:
gdzie Re to liczba Reynoldsa. Dla wartości Re powyżej 1000 wartość C d ma wartość stałą
0,44 [3].
Model rozpadu paliwa jest oparty na rozpyleniu kropel według modelu Kelvina-Helmholtza i Rayleigha-Taylora (KH-RT), który jest rozwinięciem modelu Reitza-Diwakara.
Model ten jest oparty na liniowej analizie niestabilności, która ma odzwierciedlenie
w równaniu dyspersji wyznaczającej stopień początkowego zaburzenia powierzchni kropli
w odniesieniu do długości fali. Model rozpadu kropel KH-RT zilustrowano na rys. 5.4.
Model KH

wypływ
Model RT

Rys. 5.4. Ilustracja niestabilności rozpylenia w modelu Kelvina-Helmholtza/Rayleigha-Taylora [84]

Fale na powierzchni w modelu Kelvina-Helmholtza i zaburzenia w modelu Rayleigha-Taylora determinują rozkład kropel. Te modele różnią się w podejściu do tworzenia nowych kropel. Nowy model bierze pod uwagę zmianę ciężaru kropel oraz formowanie nowych kropel o mniejszych średnicach. W rezultacie otrzymuje się więcej kropel o małych
wymiarach. Model KH jest używany przy dużych wartościach przepływu oraz dużych gęstościach ośrodka, podczas gdy model RT jest używany, gdy krople są gwałtownie spowalniane, co skutkuje zwiększonym falowaniem na powierzchni kropel w miejscu ich zatrzymania. Oznacza to, iż modelu używa się głównie do zjawisk wtrysku wysokociśnieniowego (w tym także benzyny). Niektórzy autorzy [115] używają modelu KH-RT do badań wtrysku bezpośredniego benzyny z wtryskiwacza wielootworkowego przy ciśnieniu
wtrysku 7,5–12 MPa.
Wartości współczynników przyjętych do badań symulacyjnych w użytym modelu zebrano w tabl. 5.2.
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Tablica 5.2. Wartości współczynników przyjętych do obliczeń rozpadu strugi według modelu
KH-RT [3]
Współczynnik

Wartość

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

0,61
12
10
5,33
1
0,3
0,05
0,188

Wielkość C 1 jest stałą modelu KH-WAVE służącą dostosowaniu promienia stabilnej
kropli według wzoru:
R a = C1 Λ

(5.7)

gdzie R a jest promieniem kropli modelu KH-WAVE, a Λ jest funkcją długości fali zależną
od liczby Webera fazy ciągłej i liczby Ohnesorge’a fazy kropli.
Wielkość C 2 jest stałą modelu KH-WAVE do przybliżenia czasu rozpadu według równania:
3.7C2 R
ΛΩ

τa =

(5.8)

gdzie R jest promieniem kropli, a Ω jest częstotliwością rozpadu zależną od liczby Webera
fazy ciągłej i liczby Ohnesorge’a fazy kropli.
Wielkość C 3 jest stałą przybliżającą długość rozpadu według wzoru:
ρ

L = C3 �ρd d0
c

(5.9)

gdzie ρ d to gęstość kropli, ρ c to gęstość fazy ciągłej, a d 0 to średnica początkowa kropli.
C 4 jest stałą modelu RT do przybliżenia długości fali zgodnie z wzorem:
Λ = C4

gdzie K t jest liczbą falową według formuły:

π
Kt

gt |ρd −ρc |
3σ

Kt = �

(5.10)

(5.11)

gdzie σ jest napięciem powierzchniowym kropli, a g t jest opóźnieniem kropli w kierunku
jej ruchu.
C 5 jest stałą modelu RT służącą przybliżeniu czasu rozpadu według wzoru:
τt = C 5

1
Ωt

(5.12)

gdzie Ω t jest częstotliwością rozpadu wyznaczoną według:
Ωt = �

2 gt |ρd −ρc |1.5
ρd +ρc
3√3σ

(5.13)

C 6 określa udział objętości kropli, która musi zostać oderwana, by utworzyły się krople
pochodne. Jej wartość wynosi od 0,1 do 0,5.
Stała C 7 określa udział masy, która finalnie zostanie przekształcona w krople pochodne.
Jej wartość wynosi od 0,01 do 0,3.
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C 8 jest stałą, która służy przybliżeniu normalnej prędkości kropli zgodnie z wzorem:
Vnorm = C8 ΛΩ

(5.14)

Przyjęty model odparowania Dukowicza opisuje wpływ transferu masy i ciepła na granicę obszaru kropli. Model bazuje na następujących założeniach [3]:
− w układzie występuje sferyczna symetria,
− quasi-ustalony stan filmu gazowego otaczającego kroplę,
− stała temperatura kropli w całej jej objętości,
− jednorodne właściwości fizyczne płynu otaczającego kroplę,
− równowaga termiczna między parą a cieczą kropli na jej powierzchni,
Przyjęto następujące wartości współczynników modelu parowania według Dukowicza:
E 1 = 2, E 2 = 2. E 1 jest mnożnikiem transferu ciepła, natomiast E 2 jest mnożnikiem transferu masy.
Do odwzorowania przebiegu parowania różnych paliw jednocześnie użyto modelu wielokomponentowego (multi-component). Jest on oparty na modelu Abramzona-Sirignano,
rozwijanego później przez Brenna i in. [14]. Podstawową różnicą jest sposób rozpatrywania transferu masy oddzielnie dla każdego z paliw; natomiast transfer ciepła jest rozpatrywany globalnie. Wynikowe masowe natężenie przepływu jest sumą natężeń dla poszczególnych składników kropli.
W modelu tym zakłada się także homogeniczny rozkład udziałów paliw wewnątrz kropli. To założenie jest tłumaczone dostatecznie dużą dyfuzyjnością ciekłych mas oraz
umiarkowaną intensywnością parowania. Skraca to znacząco czas trwania obliczeń.
Warunki początkowe do rozpoczęcia procesu spalania wynikają bezpośrednio z przebiegu procesu wtrysku, rozpylenia i rozpadu, gdyż stanowią jeden proces symulacyjny.
Do modelowania spalania użyto rozszerzonego modelu płomienia koherentnego (ECFM
– Extended Coherent Flame Model) ze sferycznym kształtem źródła płomienia początkowego.
Model płomienia koherentnego (CFM – Coherent Flame Model) opiera się na koncepcji
płomieni laminarnych, których prędkość oraz szerokość są wartościami średnimi, całkowanymi wzdłuż czoła płomienia, a zależą tylko od ciśnienia, temperatury oraz zawartości
niespalonego gazu.
Model rozszerzony jest często używany do odwzorowania spalania w silnikach o zapłonie iskrowym. Według publikacji Ji i in. [54] błąd modelu jest mniejszy niż 6%.
Proces spalania oparto o model ECFM-3Z (Extended Coherent Flame Model-three Zone – trójstrefowy rozszerzony model płomienia koherentnego) stanowiący moduł oporgramowania AVL Fire [23]. Model ten jest stosowany w silnikach z wtryskiem bezpośrednim benzyny z dużym udziałem recyrkulowanych spalin [35], a także w silnikach zasilanych gazem ziemnym [36].
Model ECFM wywodzi się z klasycznego modelu spalania opartego na gęstości płomienia CFM [54]. Głównym założeniem jest to, że świeża mieszanka nie zawiera recyrkulowanych spalin. Ze względu na niejednorodność składu ładunku w modelu ECFM wprowadzono tzw. znaczniki paliwa i tlenu (traces) umożliwiające dokładniejsze lokalne obliczenia składu gazów dolotowych. W podobny sposób zdefiniowano równanie entalpii gazu
umożliwiając dokładne wyznaczenie jego temperatury. W konsekwencji możliwa jest ocena lokalnej prędkości płomienia laminarnego [35, 36].
Zgodnie z podziałem stref ECFM-3Z (rys. 5.5), każda komórka obliczeniowa jest podzielona na trzy strefy mieszania: strefę mieszanego paliwa (litera F), strefę zawierającą
mieszankę paliwową, powietrze i EGR (litera M) oraz strefę niezmieszanego powietrza
+ EGR (litera A).
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Propagacja płomienia

b = spaliny

u = niespalone gazy

A = powietrze

Au

M = mieszanina
powietrze + paliwo

Mu

Mb

Fu

Fb

F = niespalone
paliwo

Mieszanie
turbulentne

Ab

Spaliny

Mieszanie
turbulentne

Płomień dyfuzyjny
(utlenianie + tworzenie związków spalin)

Płomień wstępny
(utlenianie)

Rys. 5.5. Schemat komórki obliczeniowej modelu ECFM-3Z [22]

W modelu ECFM równanie transportu jest rozwiązywane dla średnich ilości związków
chemicznych O 2 , N 2 , CO 2 , CO, H 2 , H 2 O, O, H, N, OH. Równanie to ma postać:
�y
�x
∂ρ
∂t

+

�u
�i y
�x
∂ρ
∂xi

�
∂
μ
μ
∂y
�̇ x
− ∂x ��Sc + Sct � ∂xx � = ω
t

i

i

(5.15)

gdzie ����
ω̇x jest członem źródła spalania, y� x jest względnym udziałem masowym związku α.
Utlenione paliwo jest podzielone na dwie części: paliwo obecne w środowisku świeżych
u
b
gazów y� Fu
i paliwo obecne w środowisku spalonych gazów y� Fu
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(5.16)

�b
ρ
Fu

(5.17)

�
ρ
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ρ

u
b
gdzie y� Fu = y� Fu
+ y� Fu
jest średnim udziałem masowym paliwa w komórce obliczeniowej.
u
b
m
� Fu (lub m
� Fu) jest masą paliwa zawartego w świeżych gazach (odpowiednio: w gazach
u
spalonych). Równanie transportu jest wykorzystywane do obliczenia y� Fu
:
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(5.18)

u
gdzie S�̇ Fu
jest wyrazem kwantyfikującym parowanie paliwa w otoczeniu świeżych gazów.
u
�
ω̇Fu jest wyrazem obejmującym samozapłon, płomień wstępny i mieszanie między strefą
mieszanki niespalonej i strefą spalin.
Użycie rozszerzonego modelu płomienia koherentnego skutkuje dwustopniową reakcją
spalania paliwa według wzorów (5.19) i (5.20):

Cn Hm Ok + �n +

m
4

n

k

− 2� O2 → n CO2 +
k

Cn Hm Ok + �2 − 2� O2 → n CO +

m
2

m
2

H2 O

H2

(5.19)
(5.20)

W powyższych równaniach n, m i k reprezentują liczbę atomów węgla, wodoru i tlenu
w cząsteczce rozważanego paliwa.
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Średnia prędkość zużycia paliwa jest sumą prędkości obu powyższych reakcji, gdzie ich
odpowiednie wartości zależą od lokalnego współczynnika nadmiaru powietrza i liczby
atomów węgla i wodoru.
Do opisu tworzenia tlenków azotu użyto rozszerzonego modelu Zeldovicha. Zakłada on
zachodzenie reakcji według równań (5.21)–(5.23).
N2 + O
N + O2
N + OH

k1f

��
NO + N
��

(5.21)

k1b
k2f

��
NO + O
��

(5.22)

k2b

k3f

��
NO + H
��

(5.23)

k3b

Reakcje termiczne tlenków azotu ściśle zależą od temperatury, czasu trwania reakcji
oraz zawartości tlenu atomowego. Pierwsza z powyższych reakcji (5.21) ma dużą energię
aktywacji z racji występowania potrójnego wiązania w cząsteczce N 2 . Szybkość formowania NO jest znacząca tylko przy bardzo dużych temperaturach (powyżej 1800 K).
Wszystkie substraty wymagane do modelu tworzenia tlenków azotu są wyznaczone
z metody równowagowej, stosowanej w modelu spalania ECFM (opisanym powyżej).
Do opisu formowania się cząstek stałych (sadzy) użyto modelu kinetycznego. Model
ten opisuje procesy tworzenia się sadzy i utleniania dla różnych klas paliw. Dokładne reakcje zaimplementowano w środowisku symulacyjnym dla metanu, propanu, etanolu, n-heptanu oraz tetradekanu. W odniesieniu do innego paliwa, program automatycznie dobiera
współczynniki stechiometryczne reakcji. Dla tetradekanu chemiczne procesy tworzenia
sadzy opisują reakcje (5.24)-(5.30):
C14 H30 + 7 O2 → 14 CO + 15 H2
2 H2 + O2 → 2 H2 O
2 CO + O2 → 2 CO2

CO + H2 O → CO2 + H2

2 C14 H30 → 28 C + 30 H2
2 C + O2 → 2 CO

C + H2 O → CO + H2

(5.24)
(5.25)
(5.26)
(5.27)
(5.28)
(5.29)
(5.30)

Cząstki sadzy są utleniane wskutek obecności tlenu i pary wodnej. Parametry reakcji
głównego procesu formowania się sadzy zależą od lokalnego współczynnika nadmiaru
powietrza [3].
Tan i in. [104] zebrali i opisali wnioski z użycia kinetycznego modelu tworzenia sadzy
w analizie emisji spalin silników o ZI z bezpośrednim wtryskiem paliwa. W pracy wykazali, iż wieloetapowe modele półempiryczne zapewniają względnie pełną charakterystykę
procesów tworzenia sadzy przy rozsądnym nakładzie czasowym obliczeń, uwzględniając
kompromis między dokładnością i stosowalnością.
Jako kryteria jakości przygotowania ładunku przyjęto wartości ilościowych wskaźników dotyczących rozpylenia. Wskaźniki te są następujące: masa odparowanego paliwa,
energia kinetyczna turbulencji, średnia średnica kropli (Sautera), globalny współczynnik
nadmiaru powietrza i stopień dyssypacji energii.
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Do pełnej analizy zjawiska oraz potwierdzenia jakości przygotowania ładunku, wzięto
pod uwagę również wskaźniki dotyczące spalania (maksymalną temperaturę i maksymalne
ciśnienie w komorze spalania, szybkość wywiązywania ciepła, całkowitą ilość wywiązanego ciepła) oraz wielkość emisji spalin (tlenku azotu, sadzy, tlenku węgla oraz dwutlenku
węgla).
Wartości liczbowe powyższych wskaźników, otrzymane w wyniku badań symulacyjnych przy użyciu CFD, posłużyły do określenia pseudooptymalnego umieszczenia wtryskiwaczy w komorze spalania. Badania te przeprowadzono z użyciem benzyny, po czym
dla wybranego umieszczenia wtryskiwaczy przeprowadzono analizę dla różnych paliw.
5.1.3. Metoda optyczna badania przebiegu rozpylenia paliwa
Metoda optyczna analizy tworzenia ładunku w komorze o stałej objętości polega na rejestrowaniu obrazu widocznego przez przezierne okno komory. Duża częstotliwość rejestracji pozwala na dokładną analizę geometrycznego rozwoju strugi paliwa.
Schemat układu badawczego do analizy rozpylenia paliwa przedstawiono na rys. 5.6.

Rys. 5.6. Schemat układu badawczego z komorą o stałej objętości do badania rozpylenia paliw

Metody optyczne badań rozpylenia paliwa różnią się rodzajem źródła światła, rejestrowanym sygnałem pomiarowym, wielkościami obserwowanymi oraz elastycznością w doborze badanego paliwa. Spośród metod badań optycznych rozpylenia paliw można wyróżnić:
a) metodę rozproszenia światła na kroplach strugi,
b) metodę Mie-scattering,
c) metodę Laser Induced Fluorescence (LIF),
d) metodę Laser Induced Exciplex Fluorescence (LIEF).
Różnice charakteryzujące te metody zebrano w tabl. 5.3.
Ze względu na elastyczność w doborze paliw do badań oraz porównawczy charakter
makroskopowych badań geometrycznych strugi różnych paliw, wybrano metodę rozproszenia światła na kroplach.
Zastosowano dwa rodzaje źródła światła. W pierwszym przypadku użyto światła białego z lampy LED, w drugim natomiast użyto płaskiej wiązki laserowej.
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Tablica 5.3. Charakterystyka metod optycznych badania rozpylenia paliw [89, 119, 125]

Źródło światła
Sygnał
pomiarowy
Elastyczność
w doborze badanego paliwa
Obiekty
obserwacji

Rozproszenie
światła
na kroplach
dowolne

Mie-scattering

laser

Laser Induced
Fluorescence
(LIF)
laser

Laser Induced
Exciplex Fluroscence (LIEF)
laser

intensywność
światła załamanego na kropli paliwa
duża

widmo światła
rozszczepionego na
kropli paliwa
duża

fluorescencja
markera dodanego
do paliwa
średnia

fluorescencja
„excipleksów”

zasięg, szerokość,
pole powierzchni
przekroju, prędkość strugi paliwa

zasięg strugi paliwa, rozmiar kropli
paliwa

zasięg strugi paliwa, rozmiar kropli
paliwa, pozycja
fazy ciekłej albo
gazowej

zasięg strugi paliwa, rozmiar kropli
paliwa, pozycja
fazy ciekłej oraz
gazowej

bardzo mała

Stosowanie dwóch rodzajów źródła światła miało na celu wykluczenie potencjalnej zależności dokładności rejestrowanych obrazów od źródła światła. Schemat stanowiska do
badania rozpylenia z użyciem wiązki laserowej przedstawiono na rys. 5.7.

Rys. 5.7. Schemat stanowiska użytego do badania procesu rozpylenia paliw z użyciem światła laserowego

5.1.4. Metoda optyczna badania przebiegu spalania
Przebieg spalania paliw w maszynie pojedynczego cyklu był poddawany równocześnie
badaniom optycznym i indykatorowym.
Badania optyczne spalania różnią się od badań wtrysku tym, że nie jest rejestrowane
światło odbite ze źródła zewnętrznego, lecz światło emitowane wskutek reakcji spalania.
Obserwacja rozwoju płomienia pozwala na określenie ilościowego udziału pola płomienia
w obserwowanym rzucie komory spalania.
Dynamika rozwoju płomienia obserwowanego metodą optyczną może być korelowana
ze wskaźnikami termodynamicznymi dotyczącego spalania obserwowanymi metodą indykatorową.
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5.1.5. Metoda indykatorowa
Indykowanie silnika polega na jednoczesnym rejestrowaniu przebiegu ciśnienia wewnątrz komory spalania i położenia tłoka w cylindrze. W pracach z wykorzystaniem maszyny pojedynczego cyklu badania indykatorowe przebiegają w taki sam sposób.
Rejestrowanie przebiegu ciśnienia i zmian położenia tłoka umożliwia ilościowe określenie wielkości energetycznych procesu spalania. Wielkości wyznaczane przy pomocy tej
metody to ciśnienie spalania, szybkość narastania ciśnienia po zapłonie, wartość wywiązanego ciepła i szybkość jego wywiązywania.
Przebieg spalania paliwa wywołuje określone skutki w procesie wywiązywania się ciepła (szybkości jego wywiązywania – dQ), co określono na podstawie uproszczonej zależności (bez uwzględniania wymiany ciepła oraz ze stałym wykładnikiem politropy):
dQ
dt

κ

Pn +Pn+1

= κ−1 �

2

1

Vn +Vn+1

� (Vn+1 − Vn ) + κ−1 �

2

� (Pn+1 − Pn )

(5.22)

w której przyjęto średnią wartość wykładnika politropy κ = 1,32, a indeksy n oraz n + 1
oznaczają bieżącą i następną wartość ciśnienia w cylindrze (P) lub odpowiadającą jej objętość cylindra (V).

5.2. Obiekty badawcze
5.2.1. Wprowadzenie
Aby zrealizować założony tok badawczy, użyto obiektów do badań eksperymentalnych.
Rozpylenie paliw było badane przy użyciu komory stałej objętości, natomiast badania spalania przeprowadzono z użyciem maszyny pojedynczego cyklu.
5.2.2. Autorski system dostarczania paliwa
W ramach powstającej dysertacji konieczna była analiza i wybór pozycjonowania wtryskiwaczy w komorze spalania (głowicy).
Problem kątowego umieszczenia wtryskiwaczy względem świecy zapłonowej w komercyjnych jednostkach napędowych jest rozwiązywany podobnie przez kilku producentów silników. Dominuje tendencja stosowania małego kąta między osiami tych komponentów, z powodu małej dostępności przestrzeni w głowicy silnika. Większą część głowicy
zajmują kanały układu wymiany ładunku wraz z zaworami, dzięki czemu świeca zapłonowa i wtryskiwacz pozycjonowane są niemal równolegle względem siebie.
Firma Audi w jednostce V6 3.0 TFSI [62] zastosowała wysokociśnieniowy wtryskiwacz
umieszczony centralnie w komorze spalania. W głowicach silnika umieszczono po dwa
wałki rozrządu; w rezultacie kąt między wtryskiwaczem a świecą zapłonową wynosi około
13o. Przekrój silnika Audi V6 3.0 TFSI przestawiono na rys. 5.8. W silniku tym zastosowano wysokociśnieniowy wtryskiwacz wielootworkowy.
Z powodu podobnych ograniczeń konstrukcyjnych, w silniku Porsche 4.0 V8 kąt między świecą zapłonową a wtryskiwaczem wynosi 14o [59]. W silniku tym również wykorzystano wysokociśnieniowe wtryskiwacze wielootworkowe. Przekrój tego silnika przedstawiono na rys. 5.9.
W konstrukcji silnika V12 firmy BMW [64] zastosowano jeszcze mniejszy kąt między
świecą zapłonową a wtryskiwaczem – 10o (rys. 5.10). Stosowanie tak małych wartości kątów przy stabilnym spalaniu było możliwe dzięki umieszczeniu elektrod świecy zapłonowej
poniżej końcówki wtryskiwacza (wielootworkowego) w przestrzeni komory spalania.
W silnikach Mercedes-Benz AMG V6 i V8 [28], dzięki nieco innej konstrukcji głowicy,
było możliwe zastosowanie większego kąta między wtryskiwaczem a świecą zapłonową –
22o (rys. 5.11). W układzie tym wykorzystano wysokociśnieniowe wtryskiwacze typu ou-
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tward-opening. Takie rozwiązanie, według producenta, zapewnia optymalny rozkład paliwa w bardzo ubogiej mieszance oraz stabilność spalania mieszanki uwarstwionej.

13 deg

14 deg

Rys. 5.8. Przekrój silnika Audi V6 3.0 TFSI z
zaznaczonym kątem między osiami wtryskiwacza i świecy zapłonowej [62]

Rys. 5.9. Przekrój silnika Porsche V8 4.0
z zaznaczonym kątem między osiami wtryskiwacza i świecy zapłonowej [59]

10 deg

Rys. 5.10. Przekrój silnika BMW V12 z zaznaczonym kątem między osiami wtryskiwacza i świecy
zapłonowej [64]

Rozwiązanie z podobną wartością kąta między wtryskiwaczem a świecą zapłonową stosuje firma BMW [8] w silniku V8 (rys. 5.12). Tutaj również użyto wtryskiwaczy typu outward-opening.
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18 deg

Rys. 5.11. Przekrój silnika Mercedes-Benz
AMG V8 [28]

Rys. 5.12. Przekrój przez komorę spalania silnika V8 firmy BMW [8]

Z analizy powyższych rozwiązań konstrukcyjnych wynika, że stosowane jest określone położenie wtryskiwacza względem świecy zapłonowej uzależnione od rodzaju wtryskiwacza:
a) mniejszy kąt (o wartości 10–11o) – przy wykorzystaniu wtryskiwaczy wielootworkowych,
b) większy kąt (o wartości 18–22o) – przy użyciu wtryskiwaczy typu outward-opening.
Ze względu na posługiwanie się w pracy układem wtryskowym z wtryskiwaczami typu
outward-opening, do konstrukcji badanego układu przyjęto położenie kątowe wtryskiwacza względem świecy zapłonowej o wartości 22 stopni.
Układ gotowej głowicy maszyny pojedynczego cyklu z zamontowanymi dwoma wtryskiwaczami przedstawiono na rys. 5.13.

Rys. 5.13. Głowica użyta w badaniach przebiegu spalania z umieszczonymi w niej wtryskiwaczami
firmy Siemens VDO i zintegrowanym czujnikiem ciśnienia firmy AVL

5.2.3. Badawczy układ wtryskowy
Cel badawczy pracy doktorskiej wymagał zastosowania układu dostarczania dwóch
różnych paliw. Jest to główna różnica w przebiegu badań przeprowadzonych przez autora
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w porównaniu z przebiegiem badań prowadzonych przez Borowskiego [12]. Stąd powstała
potrzeba budowy innego układu, niż ten wykorzystany w pracy Borowskiego. Budowa
nowego układu weszła w skład zadań niniejszej pracy doktorskiej.
Koncepcyjny układ wtryskowy składa się z dwóch wysokociśnieniowych piezoelektrycznych wtryskiwaczy oraz z głowicy komory spalania. Docelowo układ ma dostarczać
różne paliwa, każde przy pomocy jednego wtryskiwacza.
W badaniach wykorzystano piezoelektryczne wtryskiwacze firmy Siemens VDO. Stosuje się je m.in. w pojazdach marki BMW. Struga wtryskiwanego paliwa z tego typu wtryskiwacza ma kształt pustego stożka. Iglica wtryskiwacza umożliwia przepływ paliwa dzięki jej ruchowi na zewnątrz wtryskiwacza (zasada outward-opening). Dane techniczne
wtryskiwacza przedstawiono w tabl. 5.4.
Tablica 5.4. Dane techniczne wtryskiwacza piezoelektrycznego Siemens VDO [1]
Wielkość
Dynamiczny przepływ
Statyczny przepływ
Minimalna dawka
Kąt rozpylenia strugi
Wielkość kropel SMD
Minimalny czas otwarcia
Temperatura pracy
Maksymalne napięcie
Ciśnienie pracy
Rodzaj paliwa

Wartość
14,5 mg/wtrysk ±10%
35 g/s
< 2 mg/wtrysk
90º ±3º
~ 15 μm
> 150 μs
–30 do +140 ºC
190 V
5–30 MPa
Benzyna

Do realizacji dostarczenia różnych paliw do komory spalania zastosowano dwie wysokociśnieniowe pompy wtryskowe, pochodzące z samochodu sportowego BMW M4 GTS.
Oryginalny układ zmodyfikowano przez rozłączenie przewodu łączącego dwie pompy,
dzięki czemu możliwe było późniejsze użycie dwóch różnych paliw do badań. Schemat
oryginalnego układu pomp wtryskowych przedstawiono na rys. 5.14.
Koncepcja układu pozwala na realizację szerokiego spektrum badań dotyczących wtrysku paliw różnych paliw.
Przewód łączący pompy

Pompy wysokiego ciśnienia

Rys. 5.14. Schemat układu pomp wtryskowych użytych w samochodzie BMW M4 GTS [90]
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Do badań skonstruowano autorskie stanowisko umożliwiające wtrysk dwóch różnych
paliw do cylindra za pomocą wtryskiwaczy wysokociśnieniowych.
W skład stanowiska (przedstawionego na rys. 5.15) wchodzą:
1) falownik,
2) silnik elektryczny napędzający pompy wtryskowe,
3) przekładnia pasowa z kołami zębatymi,
4) pompy niskiego ciśnienia,
5) pompy wysokiego ciśnienia,
6) zbiorniki paliw,
7) przewody niskiego ciśnienia,
8) manometry niskiego ciśnienia,
9) przewody paliwowe wysokiego ciśnienia,
10) układ sterowania prędkością obrotową silnika i niezależnymi ciśnieniami paliw,
11) zasobniki wysokiego ciśnienia,
12) zbiornik przelewowy,
13) mobilny stelaż.

Rys. 5.15. Stanowisko pomp wysokociśnieniowych wraz z układem regulacji ciśnienia paliwa (widok z przodu i z tyłu)

5.2.4. Komora stałej objętości
Przedmiotem każdego opisywanego w pracy badania jest nowoczesny system tworzenia
ładunku wykorzystujący dwa wtryskiwacze wtrysku bezpośredniego zasilające komorę
spalania dwoma różnymi paliwami (lub jednym) w jednym cyklu pracy. Ze względu na
różnorodność metod badawczych, które wybrano do identyfikacji pojedynczych zjawisk,
koniecznym było użycie różnych obiektów badawczych. W niniejszym punkcie skupiono
się na opisie obiektów będących fizycznymi modelami komór spalania silnika.
Komora o stałej objętości jest modelem komory spalania, w którym bada się zjawiska
w stanie równowagi termodynamicznej. W badaniach z użyciem komory zakłada się, że
wpływ ruchu tłoka i przemian cieplnych gazu wewnątrz komory na analizowane zjawisko
jest pomijalny. Takie założenia towarzyszą badaniom optycznym przebiegu wtrysku paliw
w warunkach statycznych.
Komora składa się z korpusu o kształcie zbliżonym do sześcianu z otworami w każdej
ścianie, kwarcowych okien przeziernych umieszczonych w otworach tych ścian, systemu
montażowego do przytwierdzenia głowicy silnika, zaworów doprowadzających i odprowadzających gaz (powietrze) do komory oraz systemu uszczelnień i połączeń montażowych.

5. Sposób rozwiązania zagadnienia badawczego

51

Komorę stałej objętości w układzie badawczym przedstawiono na rys. 5.16. W części a)
tego rysunku widoczne jest źródło światła (lampa LED) oraz kamera rejestrująca, w części
b) widoczne jest przezierne okno komory oraz jedno ze zwierciadeł kierujących rejestrowany obraz do kamery.
a)

b)

D
C

A
B

Rys. 5.16. Komora stałej objętości: a) zabudowa: A – źródło światła, B – kamera do zdjęć szybkich, b) elementy: C – przezierne okno, D – zwierciadło

Dane techniczne komory stałej objętości zamieszczono w tabl. 5.5, a głowicę wraz
z zamontowanymi w niej wtryskiwaczami – na rys. 5.17.
Tablica 5.5. Dane techniczne komory o stałej objętości użytej w badaniach przebiegu rozpylenia
paliw
Element
Komora

Dostęp optyczny
Źródło światła

Wielkość
średnica zewnętrzna
średnica wewnętrzna
objętość
materiał/grubość
typ

Charakterystyka
materiał φ × h
materiał φ × h

lampa LED
laser

Wymiary
stal 110 ×400 mm
stal 90 × 350 mm
2200 cm3
szkło kwarcowe, 30 mm
230V, 20 W, 1800–2000 lm
YAG Nd3+, długość fali 532
nm, energia 24 mJ

Rys. 5.17. Głowica komory stałej objętości wraz z osadzonymi kątowo wtryskiwaczami
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5.2.4. Maszyna pojedynczego cyklu spalania
Maszyna pojedynczego cyklu jest modelem fizycznym komory spalania silnika tłokowego, w której zachodzą zjawiska przy nieustalonych warunkach termodynamicznych.
Ruchomy tłok maszyny ma napęd pneumatyczny, będący również jego hamulcem. Tłok
maszyny jest przezierny, co umożliwia obserwację zjawisk zachodzących w komorze spalania. Maszynę pojedynczego cyklu wykorzystaną do przeprowadzenia badań przedstawiono na rys. 5.18. Dane techniczne MPC zebrano w tabl. 5.6.

C

A

B

Rys. 5.18. Maszyna pojedynczego cyklu: A – lustro kierujące obraz spod tłoka do kamery rejestrującej, B – tłok, C – głowica
Tablica 5.6. Dane techniczne maszyny pojedynczego cyklu użytej do badań przebiegu spalania
Wielkość
Skok tłoka
Średnica cylindra
Objętość cylindra
Typ komory spalania
Objętość komory spalania w głowicy
Całkowita objętość komory spalania
Stopień sprężania
Uszczelnienie tłoka
Sposób dostarczenia powietrza
Sposób wypuszczania spalin
Sposób wymuszania ruchu tłoka
Dostęp optyczny

Wartość
81 mm
80 mm
407 cm3
półkulista w głowicy + komora w tłoku
16,5 cm3
55,9 cm3
8,94
pierścienie tłokowe, uszczelnienie teflonowe
zawory elektromagnetyczne
zawory elektromagnetyczne
pneumatyczny
okno ze szkła kwarcowego ɸ50 w dnie tłoka

5.3. Aparatura badawcza
5.3.1. Kamera do zdjęć szybkich
Do rejestracji obrazu z przebiegu rozpylenia paliw posłużono się kamerą rejestrującą
High Speed Star 5 firmy LaVision. Rejestrowanie obrazu odbywa się z częstotliwością
filmowania do 10000 Hz. Konfigurację optyczną kamery do badań rozpylenia przedstawiono na rys. 5.19. W badaniach wykorzystano obiektyw stałoogniskowy AF Nikkor, którego widok przedstawiono na rys. 5.20.
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Rys. 5.19. Schemat przebiegu promieni światła laserowego podczas badań rozpylenia paliw. Zielonymi strzałkami zaznaczono generowane promienie światła laserowego, niebieskimi strzałkami –
światło odbite od kropel paliwa rejestrowane przy użyciu kamery

Rys. 5.20. Obiektyw kamery rejestrującej AF Nikkor firmy Nikon wykorzystany podczas badań
rozpylenia i spalania paliw. Z lewej: widok z góry, z prawej: nastawy obiektywu

Do rejestrowania obrazu nie stosowano żadnego filtra optycznego, gdyż rejestrowano
tylko światło z lampy LED (lub światło laserowe) odbite od kropel wtryskiwanych paliw.
Metoda optyczna analiz spalania ładunku polegała również na rejestracji obrazu za pomocą kamery rejestrującej o dużej częstotliwości próbkowania. Przebieg spalania odbywał
się jednak w maszynie pojedynczego cyklu. Do rejestracji obrazu użyto tego samego systemu optycznego (np. rys. 5.19) umożliwiającego rejestracje płomienia w maszynie pojedynczego cyklu. Na potrzeby badań spalania kamerę usytuowano w płaszczyźnie umożliwiającej obserwację komory spalania MPC z wykorzystaniem lustra umieszczonego
w tłoczysku maszyny (rys. 5.18).
5.3.2. Źródła światła
Badania rozpylenia paliwa realizowano z dwoma rodzajami oświetlenia. Pierwszym
z nich było klasyczne oświetlenie ciągłe za pomocą lampy LED. Drugim rodzajem było
światło laserowe ukształtowane w wiązkę tzw. nóż świetlny.
Światło z lampy LED zostało użyte jako źródło oświetlenia rozpylanych strug paliwa
Nie było ono filtrowane, orientowane ani kształtowane w wiązkę. Rejestrowane światło
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odbite od kropel strugi paliwa zostało załamane na kroplach w całej oświetlanej objętości
komory.
Eksperymenty z użyciem światła laserowego posłużyły za odniesienie dla oceny poprawności metody z oświetleniem klasycznym. Generator wiązki laserowej został przedstawiony na rys. 5.21, natomiast przebieg wiązki laserowej przedstawiono wcześniej na
rys. 5.19.

Rys. 5.21. Generator wiązki laserowej Continuum użyty w badaniach rozpylenia paliw (zielonymi
strzałkami zaznaczono generowane promienie światła laserowego)

5.3.3. Układ do indykowania silnika
Badania indykatorowe podczas spalania polegały na jednoczesnym rejestrowaniu ciśnienia wewnątrz komory spalania MPC i położenia tłoka. Sygnał ciśnienia spalania rejestrowano przy użyciu czujnika AVL GM11D zintegrowanego ze świecą zapłonową. Sygnał położenia tłoka odczytywano z czujnika położenia liniowego sprzężonego z tłokiem
maszyny pojedynczego cyklu. W tablicy 5.7 zebrano dane dotyczące czujnika ciśnienia
spalania, natomiast w tabl. 5.8 – dane dotyczące czujnika położenia tłoka.
Tablica 5.7. Dane techniczne czujnika ciśnienia spalania użytego w badaniach spalania
Nazwa
Zasada działania
Zakres
Czułość

AVL GM11D
efekt piezoelektryczny
0-25 MPa
18,84 pC/bar

Tablica 5.8. Dane techniczne czujnika położenia liniowego użytego w badaniach spalania
Nazwa
Rodzaj
Zakres
Rozdzielczość

Megatron LSR 150 ST R5k SR
bezstykowy, potencjometryczny
0-150 mm
0,01 mm

Wszystkie wymienione komponenty, wchodzące w skład stanowisk badawczych oraz
niezbędne oprogramowanie do przeprowadzenia badań i analizy wyników, znajdują się na
wyposażeniu Laboratorium Silników Spalinowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.
Badania eksperymentalne rozpylenia paliw odbyły się przy użyciu następujących obiektów i aparatury:
a) komory o stałej objętości (rys. 5.16),
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b) głowicy z umieszczonymi w niej dwoma wtryskiwaczami piezoelektrycznymi (rys.
5.17),
c) przewodów paliwowych wysokiego ciśnienia,
d) stanowiska do dostarczania paliw do wtryskiwaczy pod ciśnieniem roboczym (rys.
5.15),
e) stanowiska sterującego wyzwalaniem początku wtrysku z obu wtryskiwaczy,
f) sekwencera sterującego sygnałami wyzwalania wtrysku i rejestrowania obrazu,
g) panelu sterującego dostarczeniem sprężonego powietrza do komory,
h) kamery rejestrującej LaVision HSS5,
i) komputera sterującego wyzwalaniem sekwencera,
j) komputera przetwarzającego rejestrowany obraz z kamery,
k) źródła światła (lampy LED lub generatora światła laserowego Continuum – rys.
5.20).
Badania przebiegu spalania paliw odbyły się z wykorzystaniem obiektów i aparatury:
a) maszyny pojedynczego cyklu (rys. 5.18),
b) głowicy z umieszczonymi w niej dwoma wtryskiwaczami piezoelektrycznymi
wtrysku bezpośredniego oraz świecy zapłonowej ze zintegrowanym czujnikiem ciśnienia
indykowanego firmy AVL (rys. 5.13),
c) przewodów paliwowych wysokiego ciśnienia,
d) stanowiska do dostarczania paliw do wtryskiwaczy pod ciśnieniem roboczym (rys.
5.15),
e) stanowiska sterującego wyzwalaniem wtrysku z obu wtryskiwaczy,
f) sekwencera sterującego sygnałami wyzwalania wtrysku i rejestrowania obrazu,
g) panelu sterującego dostarczeniem sprężonego powietrza do maszyny pojedynczego
cyklu,
h) kamery rejestrującej LaVision HSS5 – rys. 5.19,
i) komputera sterującego wyzwalaniem sekwencera,
j) komputera przetwarzającego rejestrowany obraz z kamery,
k) komputera rejestrującego przebiegi czasowe badań indykatorowych.
Po zdefiniowaniu obiektów badań, metod i narzędzi użytych w badaniach, wyniki badań
– zgodnie z rys. 5.1 – przedstawiono w kolejnym rozdziale.

6. MODELOWANIE I OCENA PROCESU PRZYGOTOWANIA
MIESZANINY PALNEJ W SILNIKU Z DWUPALIWOWYM
UKŁADEM TWORZENIA ŁADUNKU W KOMORZE SPALANIA
6.1. Wprowadzenie
Proces przygotowania ładunku do spalania jest skomplikowany w swojej naturze, nie
tylko ze względu na mnogość występujących symultanicznie zjawisk, ale również na ich
dynamikę. Na przygotowanie mieszaniny palnej w silniku spalinowym o ZI z wtryskiem
bezpośrednim składają się następujące procesy fizyczne:
a) w komorze spalania: wymiana spalin z powietrzem dolotowym oraz z recyrkulowanymi spalinami, za pomocą zaworów silnikowych,
b) sprężanie świeżego ładunku wraz z jego zawirowaniem,
c) dostarczenie paliwa do komory spalania za pomocą wtryskiwaczy,
d) rozpad strugi paliwa na krople,
e) parowanie paliwa wraz z mieszaniem jego par z powietrzem dolotowym.
Jednocześnie z procesami fizycznymi współistnieją procesy chemiczne (np. wstępne reakcje utleniania paliwa).
Jeżeli założyć, że prędkość obrotowa silnika wynosi 2000 obr/min, to te procesy (stanowiące trzy czwarte cyklu pracy silnika czterosuwowego) będą trwały 0,045 s. W związku z tym, badania silnikowe na obiektach rzeczywistych charakteryzują się ograniczoną
obserwowalnością i powtarzalnością.
Na proces przygotowania ładunku ma wpływ wiele czynników dotyczących pojedynczych, wyżej wymienionych zjawisk, jak również wielkości charakteryzujące same obiekty
badań (silnik, paliwo, powietrze, udział recyrkulowanych spalin).
Pomocne w ocenie procesu przygotowania ładunku są metody komputerowej mechaniki
płynów. Modele matematyczne pojedynczych zjawisk i prawa mechaniki płynów są zaimplementowane w oprogramowaniu obliczeniowym. Oprogramowanie CFD wykorzystano
do oceny procesu przygotowania mieszaniny palnej w niniejszej dysertacji. Użyte w badaniach symulacyjnych modele zjawisk opisano w poprzednim rozdziale.
Sposobem kształtowania strugi wtryskiwanego paliwa w badanym układzie jest metoda
spray-guided, która polega na wtryskiwaniu ciekłego paliwa w taki sposób, by struga
utworzyła w okolicy świecy zapłonowej mieszankę stechiometryczną bez wcześniejszej
interakcji z jakimkolwiek czynnikiem innym od powietrza.
Centralne umieszczenie świecy zapłonowej w komorze spalania jest pożądane, a motywowane jest to mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia spalania stukowego oraz
dużą skutecznością tworzenia ładunku uwarstwionego. Spalanie takie może bowiem wystąpić, gdy niespalona mieszanka w miejscu najbardziej oddalonym od świecy zapłonowej
ulega samozapłonowi przed dotarciem czoła płomienia. Centralna pozycja świecy zapłonowej zapewnia symetryczną propagację zainicjowanego płomienia, uzyskując krótszą
drogę rozwoju spalania w całej objętości przed wystąpieniem samozapłonu [34].
Badania dotyczące umieszczenia wtryskiwacza w odniesieniu do bezpośredniego wtrysku wodoru prowadzili Zulkefli oraz Mansor [125]. Analizowano różne położenia w stosunku do osi cylindra (0, 53 oraz 90 stopni). Stwierdzono, że najlepszym położeniem kątowym wtryskiwacza jest 0° w stosunku do jego osi. To położenie zapewnia największą
powierzchnię mieszania i efektywną dyfuzyjność mas powietrza i paliwa, co zwiększa jednorodną propagację płomienia podczas procesu spalania.
Podobne zabiegi dotyczące położenia wtryskiwacza są istotne również w silnikach
dwupaliwowych, w których wtrysk realizowany jest pośrednio i bezpośrednio. Wpływ
zmian położenia wtryskiwacza CNG oraz H 2 w kolektorze dolotowym badali Chintala
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i Subramanian [18]. Stwierdzono, że odpowiednie usytuowanie wtryskiwacza pozwala na
zwiększenie turbulencji zawirowania, co zwiększa szybkość tworzenia mieszanki palnej.
Jednocześnie zmiana położenia wtryskiwacza wpływa na zwiększenie o 1,6 punktu procentowego sprawności cieplnej silnika podczas wtrysku wodoru o ciśnieniu 0,2 MPa.
Wpływ umieszczenia wtryskiwacza metanolu w silniku dwupaliwowym (olej napędowy–metanol) badali Chen i in. [17]. Badania polegały na analizie odległości usytuowania
wtryskiwacza od zaworu dolotowego w aspekcie m.in. emisji spalin. Stwierdzono, że jedynie maksymalne obciążenie silnika wpływa na zmiany wielkości emisji. Obserwowano
zmiany emisji NO x oraz sadzy. Wpływ udziału metanolu na emisję NO x był niewielki: nie
odnotowano zmian w stosunku do innego położenia wtryskiwacza, a wraz ze zwiększeniem udziału metanolu – następowało ograniczenie stężenia NO x . Nie odnotowano wpływu położenia wtryskiwacza na emisję tlenku węgla oraz węglowodorów (niezależnie od
obciążenia silnika).
Powyższe przykładowe analizy wskazują na konieczność prowadzenia analiz związanych z usytuowaniem dwóch wtryskiwaczy w komorze spalania. Z tego względu – w dalszej części – przedstawiono to zagadnienie, analizowane w warunkach symulacyjnych.

6.2. Symulacyjna ocena przygotowania ładunku i jego spalania
6.2.1. Metodyka umieszczenia wtryskiwaczy w komorze spalania
Celem badań było określenie takiej geometrii umieszczenia wtryskiwaczy w głowicy,
by ładunek podczas zapłonu był najlepiej przygotowany do spalania, wykazywał najlepsze
wskaźniki spalania oraz cechował się odpowiednimi wskaźnikami emisji spalin. Pierwsza
część badań polegała na wykonaniu analiz rozpylenia i spalania paliw (wraz z analizą stężenia wybranych składników spalin), a w drugim etapie prac dokonano wyboru najlepszego położenia wtryskiwaczy przy użyciu odpowiednich kryteriów.
Badania symulacyjne procesu rozpylenia i spalania zrealizowano z wykorzystaniem
oprogramowania symulacyjnego AVL Fire 2019.2. Modele geometryczne silnika poddane
badaniom oparto na geometrii maszyny pojedynczego cyklu (opisanej w rozdziale 5).
Pierwszym etapem prac było wykonanie modelu głowicy użytej do badań spalania
z użyciem maszyny pojedynczego cyklu (rys. 6.1). Następnie założono trzy warianty geometrycznego umieszczenia wtryskiwaczy w głowicy. Te przypadki to zróżnicowane położenie wtryskiwacza w otworze osadczym na głębokościach: Z = 0,8 mm, 1,8 mm i 2,8 mm
(rys. 6.2).

Rys. 6.1. Model geometryczny głowicy użytej do badań przebiegu spalania na maszynie pojedynczego cyklu; po lewej: widok izometryczny, po prawej: przekrój łamany
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Rys. 6.2. Przekrój głowicy użytej do badań przebiegu spalania z zaznaczonymi wymiarami
trzech konfiguracji położenia wtryskiwacza (Z) w komorze spalania

Następnie zamodelowano kształt komory spalania (rys. 5.2) oraz zaimplementowano go
w oprogramowaniu symulacyjnym (rys. 5.3). Uzyskano w ten sposób ruchomą siatkę
(o zmiennej liczbie cel podczas zmian położenia kątowego) o maksymalnym wymiarze
liniowym 1 mm oraz minimalnym – 0,1 mm. Dane techniczne silnika wykorzystanego do
symulacji przedstawiono w poprzednim rozdziale w tabl. 5.1.
Warunki początkowe procesu sprężania oraz procesu rozpylenia przyjęto zgodnie z wartościami wymienionymi w tabl. 6.1. Warunki takie odpowiadają charakterystycznym warunkom pracy silnika o zapłonie iskrowym z wtryskiem bezpośrednim benzyny przy prędkości obrotowej 1000 obr/min.
Badania dotyczące geometrycznego umieszczenia wtryskiwaczy w komorze spalania
przeprowadzono tylko dla benzyny. W ten sposób ustalono warunki geometryczne komory
spalania jako punkt odniesienia, dla którego rozpylenie, spalanie oraz emisja spalin osiąga
pożądane (najkorzystniejsze) wskaźniki.
Tablica 6.1. Warunki początkowe przyjęte do obliczeń symulacyjnych
Wartość

Jednostka

Ciśnienie

0.07

MPa

Temperatura

300

K

Energia kinetyczna turbulencji (właściwa)

10

m2/s2

Stopień narastania dyssypacji turbulencji

1732.05

m2/s3

Prędkość obrotowa wirowego ruchu powietrza (tumble)

1000

obr/min

Prędkość obrotowa silnika

1000

obr/min

545–840

°OWK

Parametr

Zakres badawczy kąta obrotu wału korbowego

Początek wtrysku paliwa występował przy kącie obrotu wału korbowego 685° i trwał
0,35 ms. Całkowita dawka paliwa wynosiła 13,1 mg, co odpowiada wartości współczynnika nadmiaru powietrza λ = 1,3.
Problematykę badań symulacyjnych suwu roboczego silnika prowadzono w aspekcie
analiz przygotowania ładunku przed rozpoczęciem zapłonu. Ocenie poddano wskaźniki –
istotne z punktu widzenia rozpylenia paliwa: zasięg strugi, masę odparowanego paliwa,
średnią średnicę kropli, energię kinetyczną turbulencji, stopień dyssypacji energii kinetycznej i odwrotność współczynnika nadmiaru powietrza.
Poniżej przedstawiano wyniki analizy rozpylenia paliwa w zależności od położenia
wtryskiwaczy w komorze spalania (oznaczenia zgodne z rys. 6.2). Zasięg strugi określa
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odległość (równoległą do osi wtryskiwacza) wtryśniętego paliwa przed jego odparowaniem. W analizie wzięto pod uwagę wartość maksymalną zasięgu z całego przebiegu, jako
pożądaną, gdyż im dalej w głąb komory spalania może zostać dostarczone paliwo, tym
większa może być intensywność parowania. Dzieje się tak, gdyż paliwo wykorzystuje do
mieszania zwiększoną objętości powietrza przy zwiększonym zasięgu, co przyspiesza także procesy chemiczne. Największą wartość zasięgu strugi osiągnięto przy konfiguracji
położenia wtryskiwacza o wartości 2,8 mm. Najmniejszą natomiast – przy położeniu
1,8 mm (rys. 6.3). Zasięg strugi nie jest więc proporcjonalny do położenia wtryskiwaczy
w badanej komorze spalania.
0.040

0.035

0.035

0.027

S [m]

0.030

0.029

0.025
0.020
0.015

B_B_0.8.txt
B_B_1.8.txt
B_B_2.8.txt

0.010
0.005
0.000
680

690

700

710
720
Kąt OWK [°]

730

740

750

Rys. 6.3. Przebieg zmian zasięgu strugi (S) w zależności od kąta obrotu wału korbowego

Na podstawie zasięgu strugi paliwa trudno jest określić najlepsze położenie wtryskiwacza. Z tego powodu analizie poddano także, wspomniane wcześniej, pozostałe wskaźniki
rozpylenia paliwa (rys. 6.4).
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Rys. 6.4. Przebiegi wartości wskaźników rozpylenia paliwa: masa nieodparowanego paliwa
(q_poz) i masa odparowanego paliwa (q_odp), energia kinetyczna turbulencji (TKE), średnia średnica kropli (d32), odwrotności współczynnika nadmiaru powietrza (1/lambda) oraz szybkość dyssypacji energii kinetycznej (szybkość dys.)

Analizę prezentowanych wielkości chwilowych prowadzono przy kącie 690o. Kąt ten
oznacza początek zapłonu i jest reprezentatywny do kształtowania wskaźników rozpylenia
podczas zapłonu i dalszych procesów silnikowych.
Zmiany położenia wtryskiwacza w głowicy dla badanych przypadków (przy kącie obrotu wału korbowego 690°) skutkują względnym zakresem wartości:
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– masy odparowanego paliwa – 9,1%;
– średniej średnicy kropli według Sautera – 28,4%;
– energii kinetycznej turbulencji – 2,0%;
– szybkością narastania dyssypacji energii – 1,3%;
– odwrotności współczynnika nadmiaru powietrza – 8,9%.
Na podstawie powyższych danych nadal istnieje duża trudność w wyborze najlepszego
położenia wtryskiwacza. Wynika to z krótkiego czasu między rozpoczęciem wtrysku
a zapłonem mieszanki. Zróżnicowanie wskaźników jest bardzo małe, a największe różnice
obserwuje się dla średniej średnicy kropli. Wynika z tego, że konieczna jest dalsza analiza
procesów silnikowych w celu wyboru najlepszego położenia Z wtryskiwaczy w komorze
spalania.
W analizie procesu spalania uwzględniono także wybrane wskaźniki termodynamiczne:
wartości maksymalne temperatury i ciśnienia uśrednionych dla całej objętości komory spalania, maksymalnej szybkości wywiązywania ciepła oraz całkowitej ilości ciepła wywiązanego w trakcie procesu. Wpływ położenia Z wtryskiwacza na wartości powyższych
wskaźników przedstawiono na rys. 6.5.
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Rys. 6.5. Zmiany wskaźników procesu spalania: średnia temperatura (T), średnie ciśnienie wewnątrz komory spalania (P), szybkość wywiązywania ciepła (dQ/dalfa) oraz ilość wywiązanego
ciepła (Q)

Z przebiegów i analizy wartości czterech wskaźników dotyczących spalania paliwa
można ocenić, że najbardziej pożądana pozycja wtryskiwacza to ta, w której wtryskiwacz
uzyskuje położenie Z = 2,8 mm. Przy tej pozycji wtryskiwacza temperatura i ciśnienie spalania, maksymalna szybkość wywiązania ciepła i wywiązane ciepło mają największe wartości. Nie potwierdza to potencjalnie optymalnego położenia, które wynikałoby z analizy
samego procesu rozpylenia paliwa. Potwierdza to jednak podejście badawcze, by procesy
silnikowe oceniać całościowo.
Zmiany położenia Z wtryskiwacza w głowicy dla badanych przypadków skutkują
względnym zakresem wartości:
– średniej temperatury procesu – 4,4%;
– średniego ciśnienia – 5,0%;
– szybkości wywiązywania ciepła – 7,4%;
– całkowitego wywiązanego ciepła – 5,8%.
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Badania przebiegu procesów rozpylenia i spalania paliwa uzupełniono o analizę składu
spalin powstałych wskutek tych procesów. Do ilościowego określenia udziału składników
spalin posłużono się stężeniem, gdyż wyniki dotyczą jednego punktu pracy silnika. Posłużono się czterema wskaźnikami: emisją tlenku azotu, emisją sadzy, emisją dwutlenku węgla oraz emisją tlenku węgla (rys. 6.6). Jako najbardziej pożądane przyjęto minimalne wartości emisji CO oraz sadzy i maksymalne wartości emisji NO oraz CO 2 – świadczące
o jakości procesu spalania (mimo obecnej tendencji do minimalizacji NO, autor świadomie
maksymalizował te wartości w celu uzyskania – pośrednio – dużej sprawności procesu).
Zgodnie z analizą prowadzoną przez Heywooda [47] opisującą mechanizm powstawania tlenków azotu podczas spalania, wzrost stężenia tlenków azotu jest skorelowany z wartością temperatury ładunku. Stąd założenie, iż im więcej wytworzonych tlenków azotu,
tym spalanie będzie skutkowało wysoką temperaturą przez dłuższą część suwu rozprężania, a więc efektywność spalania będzie się zwiększać. W niniejszej pracy analizowano
jedynie tzw. surowe stężenie, bez uwzględnienia układów oczyszczania spalin.
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Rys. 6.6. Zmiany kątowe stężenia wybranych składników spalin: NO, CO 2 , sadzy oraz CO

Jak wykazano na rys. 6.6, zmiana położenia wtryskiwacza wpływa najbardziej na stężenie tlenku azotu oraz sadzy. Porównując położenia wtryskiwacza, otrzymano zakres zmian
wartości badanych wskaźników:
– stężenia NO – 21,5%;
– stężenia sadzy – 141,2%;
– stężenia CO 2 – 6,2%;
– stężenia CO – 9,6%.
Następnym etapem prac badawczych było wykonanie analizy przestrzennej wybranych
wskaźników termodynamicznych.
Konfiguracja z położeniem wtryskiwacza Z = 2,8 mm wykazuje największy obszar wypełnienia komory spalania paliwem w okolicy świecy zapłonowej w momencie rozpoczęcia zapłonu (około 690°OWK), co skutkuje najlepszymi wartościami wskaźników badawczych dotyczących spalania (rys. 6.7).
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Rys. 6.7. Rozkład koncentracji paliwa podczas procesu spalania przy położeniu wtryskiwaczy odpowiednio Z = 0,8 mm, 1,8 mm i 2,8 mm

Dla przypadku Z = 1,8 mm obszar odpowiadający współczynnikowi nadmiaru powietrza λ = 1 (oznaczony kolorem zielonym) pozostaje w przekroju osiowym komory największy przez najdłuższy czas. Nie oznacza to jednocześnie, że spalanie w tym przypadku
zachodziło najefektywniej, bowiem lepsze rezultaty osiągnęły wskaźniki dotyczące spalania w przypadku Z = 2,8 mm. Przebieg zmian współczynnika nadmiaru powietrza podczas
procesu rozpylenia i spalania w zależności od położenia wtryskiwaczy w komorze spalania
przedstawiono na rys. 6.8.
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Rys. 6.8. Rozkład współczynnika nadmiaru powietrza podczas procesu rozpylenia i spalania przy
położeniu wtryskiwaczy Z = 0,8 mm, 1,8 mm i 2,8 mm
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Podczas całego procesu największy wpływ na zmianę tej wielkości ma bezpośredni
wtrysk paliwa. Położenie wtryskiwacza o wartości Z = 0,8 mm skutkuje zaburzeniem strugi paliwa przez brzeg otworu w głowicy pod wtryskiwacz (rys. 6.2), przez co zawirowanie
mieszanki jest w tym przypadku najmniejsze. Większe wartości energii kinetycznej turbulencji osiąga się przez głębsze umieszczenie wtryskiwacza. Parowanie paliwa następuje
intensywniej przy położeniu Z = 1,8 mm i 2,8 mm, co potwierdzają dane zawarte na rys.
6.4. Rozwój energii kinetycznej turbulencji jest najbardziej intensywny w przypadku położenia Z = 2,8 mm (rys. 6.9), co również można odczytać z przebiegu kątowego tej wartości
(rys. 6.4).
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Rys. 6.9. Rozkład wartości energii kinetycznej turbulencji podczas procesu rozpylenia i spalania
przy różnym położeniu wtryskiwaczy

Przebiegi wartości średniej temperatury i ich wartości maksymalne (rys. 6.5) są podobne dla położenia wtryskiwaczy Z = 0,8 oraz Z = 1,8 mm. Jednak charakter rozwoju wartości temperatury jest inny (rys. 6.10): temperatura w przypadku Z = 0,8 mm osiąga najmniejsze obszary o wartościach maksymalnych.
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Rys. 6.10. Rozkład temperatury podczas spalania przy zróżnicowanym położeniu wtryskiwaczy
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W przypadku położenia wtryskiwaczy Z = 2,8 mm obserwowane są większe wartości
chwilowe temperatury w większym obszarze przestrzennym niż w pozostałych dwóch
przypadkach.
Wyższe temperatury spalania skutkują większym stężeniem NO. Najmniejsza koncentracja NO występuje dla przypadku Z =1,8 mm, największa – dla Z = 2,8 mm (rys. 6.11).
Jak wcześniej wspomniano, założono, iż większa emisja tlenku azotu jest pozytywnym
efektem sprawności spalania.
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Rys. 6.11. Rozkład względnego udziału masowego tlenku azotu podczas procesu spalania przy
różnym położeniu wtryskiwaczy

Sadza, jako produkt reakcji, świadczy o procesie niecałkowitego spalania. Symulacja
komputerowa umożliwia analizę powstawania sadzy, w określonym miejscu komory spalania. Pod względem stężenia sadzy, najbardziej pożądana konfiguracja położenia wtryskiwacza to Z = 1,8 mm – najmniejsze wartości maksymalne w cylindrze (rys. 6.12).
α
[deg]

Z = 0,8 mm

1,8 mm

α
[deg]

2,8 mm

716

730

718

732

720

734

722

736

724

738

726

740

728

742

x10–4

0

0,2 0,4 0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Z = 0,8 mm

1,8 mm

2,8 mm

Względny udział masowy sadzy [-]

Rys. 6.12. Rozkład przestrzenny powstawania sadzy przy różnych położeniach wtryskiwaczy
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W przypadku położenia Z = 0,8 mm szczególnie zauważalne jest tworzenie się sadzy
w obszarze odległym od świecy zapłonowej oraz trwające dłużej w centralnym obszarze
komory spalania.
Na podstawie analizy wyników badań rozpylenia i spalania benzyny oraz emisji spalin
w układzie dwóch wtryskiwaczy wyciągnięto następujące wnioski:
1) wyniki badań symulacyjnych wskazują wymierny obraz zjawiska i mogą posłużyć
jako narzędzie przy podejmowaniu decyzji w konstruowaniu geometrii systemu
wtryskowego,
2) rozpatrywanie wartości uzyskanych w badaniach symulacyjnych dla każdego ze
wskaźników dotyczących jakości rozpylenia, spalania i emisji spalin osobno, może
prowadzić do rozbieżnych wniosków na temat wyboru odpowiedniej konfiguracji
geometrycznej wtryskiwaczy.
Postanowiono zastosować metodę pseudooptymalizacji, by oszacować liczbowo indeks
jakości procesów silnikowych. Funkcją celu w tej metodzie była maksymalna suma znormalizowanych wartości wskaźników przyjętych za istotne w badanych procesach. Waga
każdego ze wskaźników była równa (tj. wszystkie wskaźniki były tak samo istotne). Podobną metodę zastosowano również w innych pracach Autora [97, 98].
Wartości znormalizowanych wskaźników zostały wyznaczone w następujący sposób:
– najbardziej pożądana wartość wskaźnika (największy maksymalny zasięg strugi,
najmniejsza wartość masy nieodparowanego paliwa podczas zapłonu, najmniejsza wartość
średniej średnicy Sautera podczas zapłonu, najmniejsza wartość dyssypacji energii kinetycznej w chwili zapłonu, największa wartość energii kinetycznej turbulencji podczas zapłonu, największa wartość średniej odwrotności współczynnika nadmiaru powietrza podczas zapłonu, największa wartość średniej temperatury w cylindrze, największa wartość
średniego ciśnienia w cylindrze, największa wartość całkowitego wywiązanego ciepła,
największa wartość szybkości wywiązywania ciepła, największe wartości stężeń CO 2 i NO
w spalinach oraz najmniejsze wartości stężeń CO i sadzy) przyjmuje znormalizowaną wartość 1;
– najmniej pożądana wartość wskaźnika przyjmuje znormalizowaną wartość 0;
– wartości pośrednie interpolowano liniowo.
Matematyczną prezentację powyższych rozważań w aspekcie wyboru wartości interpolowanych liniowo (x rel – wartość skalowana) przedstawiono na rys. 6.13.

xmin

x

xmax

xrel_min

xrel

xrel_max

Rys. 6.13. Metoda interpolacji liniowej służąca do określenia skalowania wielkości biorących
udział w pseudooptymalizacji

Na tej podstawie określono proporcję wielkości względnych i bezwzględnych:
x−xmin

xmax −xmin

=x

xrel −xmin _rel

max _rel −xmin _rel

(6.1)
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i uzyskano równanie określające poszukiwaną wartość względną każdej wielkości
xrel =

xmin _rel −(x−xmin )�xmax _rel −xmin _rel �

(6.2)

xmax −xmin

gdzie: x rel – wartość znormalizowana (skalowana), x min – wartość minimalna danej wielkości, x max – wartość maksymalna danej wielkości, x max_rel oraz x min_rel – wartości relatywne, odpowiednio 0 i 1.
Na tej podstawie wartości bezwzględne (x) skalowano (do x rel ), a wyniki dla wszystkich
wskaźników rozpylenia, spalania i emisji zaprezentowano w tabl. 6.2. Wartości poszczególnych wskaźników przypisano odpowiednim położeniom Z wtryskiwaczy. Zmiany wartości wskaźników skutkowały liczbami znormalizowanymi w zakresie <0;1>. Znormalizowane wartości zsumowano dla każdej z konfiguracji umieszczenia wtryskiwaczy. Stosując metodę sumowania, maksymalna wartość indeksu mogłaby wynieść 13 (gdyby wszystkie wskaźniki miały znormalizowaną wartość równą 1). Tablica 6.2 zawiera również wyniki analizy w formie piktogramów, która wskazuje, że najbardziej odpowiednie położenie
wtryskiwaczy w badanej konfiguracji to Z = 2,8 mm.
Tablica 6.2. Względne wartości wskaźników dotyczących tworzenia ładunku, spalania paliwa
i koncentracji składników spalin przy poszczególnych położeniach wtryskiwacza
Zagłębienie

Zasięg

[mm]
0,8
1,8
2,8

0,29
0,00
1,00

Zagłębienie
[mm]
0,8
1,8
2,8

Masa odp.
paliwa
0,00
1,00
0,82

Maks. szybk. Maks. wyw.
wyw. ciepła
ciepło
0,43
0,00
0,00
0,59
1,00
1,00

Energia kin.
Stopień
turb.
rozpr. en. kin.
0,00
0,00
1,00
1,00
0,63
0,82
0,82
1,00
0,00

1/lambda

Pmax

-

-

NO-max

CO-min

Sadza-min

-

-

-

-

1,00
0,00
0,67

0,94
1,00
0,00

0,76
0,00
1,00

CO2-max
0,00
0,38
1,00

Tmax

0,00
0,66
1,00

0,00
0,37
1,00

Indeks
procentowy
[-]
%
4,14
31,8
6,47
49,7
9,30
71,5

Indeks

Wyniki dotyczące położenia Z wtryskiwacza w ujęciu globalnym zawarto w kolumnie
„Indeks” (tabl. 6.2). Dodatkowo w kolejnej kolumnie uwzględniono tzw. indeks procentowy. Na rysunku 6.14 przestawiono tę wielkość względem potencjalnej wartości maksymalnej. Zaznaczono na nim wybraną wartość położenia wtryskiwaczy do dalszych badań
z użyciem innych paliw.

Rys. 6.14. Wykres wartości indeksu procentowego pseudo-optymalizacji dla trzech badanych położeń wtryskiwacza w komorę spalania
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Na podstawie analizy geometrycznej umieszczenia wtryskiwaczy w głowicy przeprowadzonej dla benzyny, do dalszych badań symulacyjnych przyjęto położenie
wtryskiwacza o wartości Z = 2,8 mm. Wartość ta jest najlepszą pod względem całkowitego porównania wskaźników rozpylenia, spalania i emisji przy uwzględnieniu jednakowego wpływu wielkości kryterialnych na wyżej wymienione procesy.
6.2.2. Symulacyjna analiza koncepcji wtrysku paliw
Kolejnym etapem badań była analiza symulacyjna przebiegu rozpylenia i spalania różnych paliw wraz z analizą stężenia powstałych w procesie składników spalin. Przeprowadzono symulacje dla następujących zestawień paliw:
– benzyna + benzyna (jako odniesienie badań),
– benzyna + etanol,
– benzyna + n-butanol,
– benzyna + n-heptan.
Dla uproszczenia, w celu odwołania się do paliw zastosowanych w badaniach, innych
niż benzyna, dalej będzie używany termin „paliwa alternatywne”.
Aby porównać efekty dotyczące spalania różnych paliw, przyjęto założenie dostarczenia
takiej samej energii chemicznej pod postacią paliwa w każdym wariancie obliczeniowym.
Z racji, iż różne paliwa mają inne wartości opałowe, odpowiednio obliczono wartości mas
dawek paliw dostarczanych do komory spalania. W tablicy 6.3 przedstawiono wynikowe
wartości tych mas użytych do symulacji przebiegu rozpylenia, spalania i emisji spalin.
Przyjmując pozostałe warunki początkowe symulacji za takie same jak w przypadku badania wtrysku samej benzyny przy położeniu wtryskiwaczy Z = 2,8 mm, otrzymano wyniki
symulacji przedstawione poniżej.
Z przebiegów kątowych zasięgu strugi paliwa z wtryskiwacza, którym dostarczano paliwo inne niż benzyna (wykres dla benzyny dodano jako wartości odniesienia) wynika, iż
paliwa alternatywne charakteryzują się większym zasięgiem strugi niż benzyna (zasięg dla
n-heptanu miał wartość równą wartości dla benzyny). Największą wartość osiągnął
n-butanol, jednakże różnice w zasięgu między n-butanolem, etanolem i n-heptanem zawierają się w zakresie 6 mm (rys. 6.15).
Tablica 6.3. Paliwa użyte w badaniach, ich wartości opałowe oraz wartości mas dawek przyjętych
w badaniach symulacyjnych
Dawka paliwa dostarczona
przez wtryskiwacz [mg]
6,55
10,71
6,48
8,71

Wartość opałowa [MJ/kg]

Rodzaj paliwa
Benzyna
Etanol
n-heptan
n-butanol

44,00
26,90
44,50
33,08
0.07

B-B.tx t
B-Bu.tx t
B- E.tx t
B- H.tx t

0.06

S [m]

0.05
0.04

0.041
0.035

0.03

0.039

0.035

0.02
0.01
0.00
680

700

740
720
Kąt OWK [°]

760

780

Rys. 6.15. Przebiegu zasięgu strugi w zależności od kąta obrotu wału korbowego
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Wartości wskaźników charakteryzujących rozpylenie dotyczą obu paliw wtryskiwanych
do komory spalania podczas badanego procesu. Przy kącie zapłonu (690°OWK) widoczne
są większe różnice w wartościach wskaźników (rys. 6.16), niż przy analizie geometrycznej
położenia wtryskiwaczy benzyny. Te różnice wynikają głównie z różnicy mas dawek paliw
i różnych właściwości fizykochemicznych badanych paliw.
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Rys. 6.16. Wartości wskaźników dotyczących rozpylenia paliwa: po lewej: masa nieodparowanego
paliwa (q_poz), masa odparowanego paliwa (q_odp), energia kinetyczna turbulencji (TKE), średnia
średnica Sautera (d32) oraz szybkość dyssypacji energii kinetycznej (DR)

Masa odparowanego paliwa podczas wtrysku benzyny i n-heptanu jest największa i wynosi 3,51 mg. Stanowi to 27% całej masy dostarczonych paliw (ich kombinacji). Jest to
tym samym największy procentowy udział odparowanego paliwa; w pozostałych przypadkach udział ten stanowi od 17 do 21% masy dostarczonego paliwa. Może mieć to odniesienie w wartości entalpii parowania, która spośród badanych paliw jest najmniejsza dla
n-heptanu.
Zmiany energii kinetycznej turbulencji są uwarunkowane obecnością wtrysku bezpośredniego, a w szczególności ilością dostarczonego paliwa. Dla wszystkich przypadków
założono identyczny czas wtrysku, lecz masy dawek paliw były różne (w celu uzyskania
stałej energii chemicznej). Największą masą wtryskiwanego paliwa cechował się etanol, co
skutkuje największą wartością i największym gradientem energii kinetycznej turbulencji.
Wartość średniej średnicy kropli według Sautera może być, podobnie jak w przypadku
masy odparowanego paliwa, uzależniona od entalpii parowania. I tak, w przypadku benzyny z n-heptanem, wartość średnicy kropel jest (w chwili początku zapłonu) najmniejsza.
Nie jest to jednak zależność wprost proporcjonalna.
Szybkość dyssypacji energii dla badanych przypadków jest wprost proporcjonalna do
energii kinetycznej turbulencji. Zależność tych wielkości przedstawiono na rys. 6.17.
Zastosowanie różnych paliw w dawkach odpowiadających równej ilości dostarczonej
energii skutkuje zmiennością wartości:
– masy odparowanego paliwa w przedziale 33,5%;
– średniej średnicy kropli – 50,6%;
– energii kinetycznej turbulencji – 5,4%;
– szybkości narastania dyssypacji energii – 5,7%.
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Rys. 6.17. Zależność szybkości dyssypacji energii kinetycznej od energii kinetycznej turbulencji
dla badanych przypadków zastosowania różnych paliw w podwójnym wtrysku bezpośrednim

Analiza współczynnika nadmiaru powietrza (ukazanego na rys. 6.18 jako 1/λ) w okolicy świecy zapłonowej wskazuje na istotność zmian tej wielkości i jednocześnie wpływa na
zmianę jakościową tworzonego ładunku. Zmiany są zauważalne już podczas rozpoczęcia
wtrysku różnych paliw. Mimo tych różnic w okolicy świecy zapłonowej podczas zapłonu
(α z = 690o) widoczne jest tworzenie ładunku stechiometrycznego. Zmiany współczynnika
nadmiaru powietrza, ze względu na zbliżone wartości gęstości zastosowanych paliw, nie są
zbyt duże. Można zaobserwować zmienność wartości 1/λ w zakresie 0,2–0,4 (rys. 6.18).
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Rys. 6.18. Rozkład przestrzenny współczynnika równoważności (1/λ) konturu płomienia podczas
rozpylenia analizowanych paliw

Wynika z tego, że stosowanie różnych paliw dostarczanych do silnika przy użyciu wtrysku bezpośredniego skutkuje bardzo dużą zmiennością wielkości charakteryzujących przygotowanie ładunku do spalania.
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W kolejnym etapie prac dokonano symulacyjnych analiz procesu spalania. Ich analizę
przedstawiono na rys. 6.19.
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Rys. 6.19. Przebieg wskaźników dotyczących spalania paliwa: średnia temperatura (T), średnie
ciśnienie wewnątrz komory spalania (P), szybkość wywiązywania ciepła (dQ/dalfa) oraz wywiązane ciepło (Q)

Dla wszystkich czterech wskaźników procesu spalania, zastosowanie innego paliwa niż
benzyna skutkowało poprawą wartości wskaźnika:
– maksymalną temperaturę o wartości 1528 K osiągnięto dla konfiguracji benzyna
+ n-butanol;
– maksymalne ciśnienie podczas spalania o wartości 23,1 bar osiągnięto dla konfiguracji benzyna + n-heptan;
– maksymalną wartość szybkości wywiązywania ciepła o wartości 23,6 J/deg osiągnięto dla konfiguracji benzyna + n-heptan;
– maksymalną wartość wywiązanego ciepła o wartości 542,7 J osiągnięto dla konfiguracji benzyna + n-butanol.
Częściowe zastępowanie benzyny innym paliwem, w ilości pozwalającej na zachowanie
stałości energii, skutkuje różnymi wartościami wywiązanego ciepła, a co się z tym wiąże –
sprawności spalania.
We wszystkich wariantach zastosowania paliwa alternatywnego z benzyną, zaobserwowano wzrost wywiązanego ciepła w porównaniu do zasilania tylko benzyną. Wadą zastosowania tych paliw jest wzrost dostarczonej masy paliwa, czyli zwiększanie zużycia ilościowego paliw (co wynika z przyjęcia założenia o jednakowej ilości dostarczonego ciepła). W tablicy 6.4 porównano procentową zmianę sumy mas paliw z procentową zmianą
wartości wywiązanego ciepła (dla obu wartości odnosząc się do przypadku ze stosowaniem samej benzyny).
Na podstawie analizy tabl. 6.4 można stwierdzić, że spośród czterech badanych paliw
w warunkach symulacyjnych z zastosowaniem podwójnego układu wtrysku bezpośredniego, n-heptan posiada największą gęstość energii efektywnej, to znaczy że wywiązane ciepło z jednostki masy dla tego paliwa jest największe. Procentowy wzrost sumy mas dawek
paliw wskutek użycia alkoholi skutkuje mniejszym wzrostem wywiązanego ciepła. Użycie
n-heptanu skutkuje nieznacznym obniżeniem masy dostarczonych paliw oraz zwiększeniem wywiązanego ciepła. Racjonalnym kierunkiem dalszych prac badawczych byłaby
analiza zastosowania tego paliwa jako substytutu benzyny w układzie podwójnego wtrysku
paliwa w celu ograniczenia zużycia masowego.
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Tablica 6.4. Porównanie zmian w masie dawek paliwa ze zmianami w wartości wywiązanego ciepła w badanych przypadkach procesu spalania
Konfiguracja
paliw
Benzyna +
Benzyna
Benzyna +
etanol
Benzyna +
n-heptan
Benzyna +
n-butanol

Suma mas
dawek
paliw [mg]

Procentowa zmiana
mas dawek względem
przypadku bazowego

Wywiązane
ciepło [J]

Procentowa zmiana
wywiązanego ciepła
względem przypadku
bazowego

13,10

–

495,2

–

17,26

31,8%

514,0

3,8%

13,03

–0,5%

501,2

1,2%

15,26

16,5%

555,4

9,6%

Zastosowanie różnych paliw w badanym przypadku skutkuje zmiennością wartości niniejszych wskaźników dotyczących spalania:
– temperatury maksymalnej – 7,8%;
– ciśnienia maksymalnego – 2,7%;
– szybkości wywiązywania ciepła – 8,8%;
– całkowitego wywiązanego ciepła – 9,6%.
Wyniki badań symulacyjnych zestawiono z danymi literaturowymi (w kontekście zjawisk w innych konfiguracjach układu wtryskowego). Catapano i in. [16] przeprowadzili
badania dla mieszanin benzyny z etanolem w układzie bezpośredniego wtrysku. Najbardziej zbliżony wariant badawczy do opisywanego w niniejszym rozdziale to mieszanina
E50 (50% benzyny i 50% etanolu) wtryskiwana bezpośrednio pod ciśnieniem 10 MPa.
Autorzy zaobserwowali wzrost wywiązanego ciepła o 4,3% w porównaniu z benzyną, co
dobrze koreluje z wartością 3,8% zaobserwowaną w badaniach symulacyjnych w układzie
wtrysku podwójnego. Autorzy publikacji [16] zaobserwowali również wzrost maksymalnego ciśnienia spalania o 14,2%, podczas gdy opisywane badania symulacyjne autorskiego
systemu wtrysku wykazały spadek tego wskaźnika o 2,2%. Może to stanowić dobrą motywację do dalszych badań nad identyfikowanym układem w kierunku zwiększania trwałości
silników przy stosowaniu paliw alternatywnych.
Zmiany wybranych wskaźników emisyjnych procesu przedstawiono na rys. 6.20. Z jego
analizy wynika, iż stężenie dwutlenku węgla jest zależne w niewielkim stopniu od użytego
paliwa. Większe różnice wykazuje zawartość innych związków chemicznych w spalinach
– tlenku węgla, sadzy i tlenku azotu.
Badany przypadek symulacyjny w zależności od zastosowanego paliwa charakteryzuje
się zakresem zmienności:
– stężenia NO – 36,5%;
– stężenia sadzy – 249,6%;
– stężenia CO 2 – 6,1%;
– stężenia CO – 14,3%.
Według badań Clarka i in. [21] zależność między zawartością związków spalin a ilością
etanolu w mieszaninie paliw nie jest jednoznacznie określona. Zawartość sadzy i tlenków
azotu w gazach wylotowych jest bowiem zależna od takich czynników jak obciążenie silnika, technologie silnikowe stosowane w badanym układzie, warunki eksperymentalne
i sposób mieszania paliw. Ponadto Chu i in. [20] stwierdzają, że niektóre wnioski z różnych badań nad zależnością składu spalin od składu paliwa wzajemnie się wykluczają.
W związku z tym, nie dokonano konfrontacji tych wyników z wynikami bibliograficznymi
opisującymi te zależności, skupiając się jedynie na analizowanym wariancie.
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Rys. 6.20. Zmiany wartości stężenia spalin: NO, sadzy, CO 2 oraz CO

Badania wartości wskaźników dotyczących rozpylenia, spalania paliw i emisji spalin
dla całej komory wzbogacono o analizę przestrzenną wybranych wielkości i zjawisk zachodzących w komorze spalania. Widoczne różnice wskazują na zmienność zjawisk
w zależności od stosowanych paliw.
Z analizy przestrzennego rozkładu konturu płomienia w komorze spalania dla badanych
konfiguracji doboru paliw (rys. 6.21) można zaobserwować, iż w przypadkach zastosowania paliw alternatywnych, płomień rozprzestrzenia się szybciej. Efekt ten jest najbardziej
zauważalny przy kącie α = 717°. Potwierdza to fakt, iż w tej fazie procesu, szybkość wywiązywania ciepła jest najmniejsza podczas spalania benzyny.
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Rys. 6.21. Rozkład przestrzenny konturu płomienia podczas spalania różnych paliw
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Zaobserwowano, iż przestrzenny rozkład kropel podczas procesu wtrysku i spalania
(rys. 6.22) pokrywa się z przebiegiem masy nieodparowanych paliw. Jednakże samo położenie przestrzenne kropel w komorze spalania niewiele się od siebie różni dla analizowanych przypadków (wyniki badań eksperymentalnych rozpylenia analizowanych paliw zaprezentowano w kolejnym rozdziale).
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Rys. 6.22. Rozkład przestrzenny kropel paliw (w skali) podczas procesu wtrysku paliw

Różnice w prędkościach kropel w komorze spalania w trakcie rozpylenia (rys. 6.23) są
nieznaczne, można więc wnioskować, że rodzaj paliwa ma znikomy wpływ na prędkość
kropel paliwa w badanym układzie.
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Rys. 6.23. Rozkład przestrzenny prędkości kropel paliw (w skali) podczas procesu wtrysku paliw

Widoczne są różnice w rozwoju lokalnej wartości temperatury w komorze spalania
podczas wtrysku i spalania (rys. 6.24) w zależności od użytych paliw. Obecność etanolu
powoduje, że temperatura podczas spalania zwiększa się szybciej niż w pozostałych przy-
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padkach. Obecność n-butanolu powoduje, iż temperatura narasta bardziej równomiernie
w objętości komory spalania.
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Rys. 6.24. Rozkład temperatury podczas procesu spalania dla różnych paliw

Analiza symulacyjna uwidacznia różne obszary tworzenia się sadzy w komorze spalania
(rys. 6.25) zależnie od użytych paliw. Wskazuje to na różny charakter tworzenia się tej
substancji wskutek niecałkowitego spalania dostarczonych paliw. Podczas spalania tylko
benzyny, sadza powstaje w centralnej części komory spalania. Gdy zastosowano różne
paliwa – sadza powstaje przeważnie poza obszarem centralnym.
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Rys. 6.25. Rozkład względnego udziału masowego sadzy podczas procesu spalania dla różnych
zestawień paliw
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Badania symulacyjne rozpylenia i spalania paliw oraz emisji spalin mogą posłużyć jako
podstawa do formułowania badań eksperymentalnych. W niniejszej pracy zastosowano
metodę symulacyjną do określenia pseudooptymalnego położenia wtryskiwaczy w badaniach stanowiskowych spalania różnych paliw.
Mimo, iż niniejsze badania stanowią odniesienie do badań eksperymentalnych, możliwym było na ich podstawie sformułowanie następujących wniosków:
1) przeprowadzona wielokryterialna analiza geometryczna położenia wtryskiwaczy
w komorze spalania dla rozpatrywanego układu bezpośredniego wtrysku wskazała na silną
zależność wskaźników dotyczących procesów silnikowych od położenia wtryskiwaczy.
Analiza geometryczna procesu tworzenia mieszanki powinna być uwzględniana przy projektowaniu systemu spalania z bezpośrednim wtryskiem paliwa;
2) biorąc pod uwagę paliwa wytypowane do badań, ustalono stałą wartość energii dostarczonej do komory spalania w formie różnych dawek paliwa. Różne ilości dostarczonego paliwa skutkują różnymi wartościami wskaźników wtrysku, to natomiast znajduje odzwierciedlenie w wynikach analizy spalania i emisji. Identyfikując układ dwupaliwowy
z wtryskiem bezpośrednim należy odnosić się do badanych zjawisk całościowo, mając na
uwadze zależności między analizowanymi zjawiskami;
3) właściwości fizykochemiczne paliw mają znaczący wpływ na tworzenie ładunku
uwarstwionego ze względu na swoje zdolności do parowania i reaktywność, jednak wpływ
różnych paliw na makroskopowe wielkości geometryczne strugi jest znacznie mniejszy;
4) dostarczenie energii chemicznej w postaci różnych paliw do komory spalania skutkuje zmiennością wskaźników dotyczących spalania w granicach do 10%. Oznaczać to może
dostateczny potencjał na zwiększenie sprawności spalania w badanych konfiguracjach,
jednak wyniki niniejszej analizy wskazują na kierunek dalszych prac badawczych przy
optymalizacji procesu spalania z użyciem różnych paliw.
Po zakończeniu analiz symulacyjnych przeprowadzono badania stanowiskowe rozpylenia paliwa przy użyciu komory o stałej objętości. Celem tych badań była weryfikacja obserwacji z badań symulacyjnych opisanych w tym rozdziale.

7. PROBLEMATYKA ROZPYLENIA PALIW W UKŁADZIE
DWUPALIWOWYM
7.1. Analiza wskaźników geometrycznych strugi
Badania rozpylenia paliw przy użyciu metody optycznej w komorze o stałej objętości
stanowią pierwszy etap badań eksperymentalnych. Niniejsze badania przeprowadzono
w celu potwierdzenia wniosku płynącego z badań symulacyjnych, który dotyczy znikomego wpływu rodzaju paliwa na geometryczne właściwości strugi.
Aby wnioskować o zdolności kształtowania lokalnego współczynnika nadmiaru powietrza w okolicach świecy zapłonowej podczas wtrysku dwóch różnych paliw, przeprowadzono analizę wtrysku i rozpylenia paliw. Badania prowadzono dla określenia eksperymentalnych różnic w geometrycznych właściwościach strugi w zależności od zastosowanego paliwa.
Badania wtrysku i rozpylenia wybranych paliw dokonano w celu ilościowego określenia następujących wskaźników geometrycznych strugi:
– średniego zasięgu,
– szerokości,
– pola powierzchni przekroju poprzecznego,
– prędkości wypływu paliwa.
Wyżej wymienione wskaźniki są powszechnie wykorzystywane w optycznych badaniach rozpylenia paliwa [51, 68].
Analizę wskaźników geometrycznych strugi prowadzono w sposób dwojaki: dla każdego z paliw osobno oraz przy wykorzystaniu różnych wariantów zasilania – ustalonych poprzednio.
Przed analizą właściwości geometrycznych strugi przeprowadzono pomiary wydatku
objętościowego paliw dla różnych czasów otwarcia wtryskiwacza. Aby ograniczyć niedokładność pomiaru za pomocą menzurki, dla każdego z badań czasów otwarcia wtryskiwaczy: 0,2 ms, 0,3 ms i 0,4 ms dokonano pomiaru objętości paliwa dla 25 dawek. Każdy pomiar powtórzono 4 razy, po czym do dalszej analizy wybrano wartości średnie z tych pomiarów. Wyniki analizy przedstawiono na rys. 7.1.
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Rys. 7.1. Wydatek objętościowy badanych paliw w zależności od czasu otwarcia wtryskiwacza
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Do komory o stałej objętości rozpylano paliwo o czasie wtrysku t = 0,3 ms. Wyznaczone eksperymentalnie dawki objętościowe dla każdego paliwa przedstawiono w tabl. 7.1.
Tablica 7.1. Objętości pojedynczej dawki paliwa użytej do badań optycznych rozpylenia paliw
w komorze o stałej objętości
Paliwo

Ciśnienie paliwa/
przeciwciśnienie
powietrza
[bar]

Czas wtrysku
[ms]

Objętość pojedynczej dawki
[ml]

Benzyna
Etanol
N-heptan

0,030
150/10

0,028

0,3

0,026

N-butanol

0,022

7.2. Ocena porównawcza rozpylenia paliw
Badania optyczne rozpylanych paliw oceniano na podstawie parametrów paliwa i powietrza podanych w tabl. 7.1. Czas rejestracji strugi wynosił 5 ms z rozdzielczością 0,1 ms
(f = 10000 Hz). Wybór zarejestrowanych obrazów dotyczących rozwoju strugi paliw zestawiono na rys. 7.2, a na rys. 7.3 ich postać po analizie zasięgu strugi.
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Rys. 7.2. Rozwój strug paliw zarejestrowany podczas wtrysku paliw użytych w badaniu. t oznacza
czas od rozpoczęcia wtrysku
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Rys. 7.3. Uśrednione przebiegi zasięgu strugi wtryśniętych paliw oraz ich rozrzuty

Analiza tego wskaźnika potwierdza niewielkie zmiany zasięgu strugi wynikające ze
zmiany badanych paliw. Maksymalne różnice nie przekraczają wartości 0,75 mm.
Potwierdzenie tendencji wyników badań eksperymentalnych wymagało badań symulacyjnych w warunkach zbliżonych do badań w komorze o stałej objętości. Symulowano
więc przypadek rozpylenia paliw do komory cylindrycznej z jednego wtryskiwacza.
Założono, że geometria komory do której dostarczano paliwa, nie ma wpływu na porównywany przebieg wtrysku, pod warunkiem że wtryskiwacz nie jest umieszczony zbyt
blisko ścianki komory. Warunki początkowe symulacji zebrano w tabl. 7.2.
Tablica 7.2. Warunki początkowe badań symulacyjnych (AVL FIRE) rozpylenia paliw do cylindrycznej komory o stałej objętości
Warunek początkowy

Wartość

Ciśnienie powietrza w komorze

10 bar

Czas wtrysku

0,3 ms

Objętość dostarczonej dawki paliwa

według tabl. 7.1

Promień komory

50 mm

Wysokość komory

100 mm

Maksymalny wymiar liniowy siatki

1 mm

Wielkością wynikową symulacji był przebieg czasowy zasięgu strugi, który zestawiono
z uśrednionym wynikowym przebiegiem tej wielkości z badań eksperymentalnych (rys.
7.3). Przebiegi czasowe pozostałych wskaźników (szerokości strugi, pola powierzchni
przekroju strugi i prędkości strugi) uśrednione z czterech zarejestrowanych prób przedstawiono na rys. 7.4–7.7.
Względne różnice w zasięgu strugi badanych paliw metodą eksperymentalną po 1 ms
od początku wtrysku zawierają się w zakresie 2%, natomiast różnice zasięgu badanego
metodą symulacyjną dla tego samego kroku czasowego zawierają się w zakresie 9%.
Dane z rysunku 7.4 potwierdzają częściową tylko korelację (przedziałową) między metodą eksperymentalną a metodą symulacyjną. Procentową różnicę w zasięgu dla wielkości
zaobserwowanych dwoma metodami dla czasu 1 ms po rozpoczęciu wtrysku przedstawiono w tabl. 7.3.
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Rys. 7.4. Porównanie eksperymentalnych i symulacyjnych wyników zasięgu strugi paliw
Tablica 7.3. Wartości zasięgu strugi zaobserwowane metodą optyczną i symulacyjną dla czasu
1 ms po rozpoczęciu wtrysku wraz z różnicami tych wartości
Średnia wartość
– metoda optyczna [mm]

Wartość – metoda
symulacyjna [mm]

Względna różnica [%]

Benzyna

17,24

18,26

5,9

Etanol

17,23

18,05

4,8

N-heptan

16,99

16,71

–1,6

N-butanol

17,31

17,02

–1,7

Paliwo

50

1,00

40

0,50

większe wartości dla benzyny
0,00

30

większe wartości dla innych paliw
20

Benzyna
Etanol
N-heptan
N-butanol

10

0

-0,50

największe różnice w odniesieniu
do benzyny

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-1,00

3,0

Delta max [mm]

Szerokość strugi [mm]

Rozwój szerokości strugi paliwa w czasie (rys. 7.5), ma podobny przebieg do zasięgu
strugi. Odchylenie względne wartości tego wskaźnika po 1 ms od rozpoczęcia wtrysku
wynosi około 2%. Wielkości bezwzględne zmian między paliwami wskazują na większe
szerokości strugi dla benzyny jedynie w czasie t = 0,7–3 ms. W początkowym zakresie
czasu rozpylenia strugi – największa jest szerokość strugi tworzonej z n-heptanu.

-1,50

t [ms]

Rys. 7.5. Uśrednione przebiegi szerokości strugi wtryśniętych paliw oraz ich rozrzuty
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Charakter zmian pola powierzchni strugi (rys. 7.6) jest taki sam jak dla poprzednich
wskaźników. Różnice w wartości tego wskaźnika dla badanych paliw są niewielkie w początkowym zakresie (do 1 ms po rozpoczęciu wtrysku), a względne różnice tej wielkości
po czasie 1 ms zawierają się w 1%. Wartości bezwzględne wskazują na największe zmiany
jedynie w końcowym zakresie rozpylenia paliwa.
W przypadku prędkości strugi (rys. 7.7), względne odchylenie wartości dla badanych
paliw jest większe po czasie 1 ms od rozpoczęcia wtrysku. Jest to spowodowane małą wartością prędkości odniesienia. Dla czasu, gdy prędkość strugi jest największa dla wszystkich
paliw, odchylenie względne wartości prędkości strugi wynosi 4%.

700
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Rys. 7.6. Uśrednione przebiegi pola powierzchni strugi wtryśniętych paliw oraz ich rozrzuty
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Rys. 7.7. Uśrednione przebiegi prędkości strugi wtryśniętych paliw oraz ich rozrzuty

Z rysunków 7.4–7.7 wynika, że rodzaj paliwa ma znikomy wpływ na przebieg badanych wartości wielkości dotyczących rozpylenia.
Wartości średnie wybranych wskaźników oraz ich odchylenie od wartości średniej dla
czasu t = 1 ms po rozpoczęciu wtrysku przedstawiono w tabl. 7.4 (w czasie do 1 ms po
rozpoczęciu wtrysku następuje początek zapłonu przy prędkości obrotowej 1000 obr/min).
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Tablica 7.4. Wartości średnie wskaźników użytych do określenia właściwości rozpylenia paliw dla
czasu po początku wtrysku t = 1 ms wraz z ich względnymi odchyleniami średnimi
Charakterystyka/paliwo
Liczba prób
Średni zasięg strugi [mm]
Udział w odniesieniu do benzyny
Względne odchylenie średnie średniego zasięgu strugi [%]
Średnia szerokość strugi [mm]
Względne odchylenie średnie średniej szerokości strugi [%]
Średnie pole powierzchni przekroju strugi [mm2]
Względne odchylenie średnie średniego pola
powierzchni przekroju strugi [%]
Średnia prędkość strugi [m/s]
Względne odchylenie średnie średniej prędkości strugi [%]

Benzyna

Etanol

N-heptan N-butanol

4
17,24
100%
2,96
37,07
100%
0,95
519,00
100%

4
17,23
99,94%
2,83
36,26
97,81%
0,45
514,68
99,17%

4
16,99
98,55%
3,82
37,13
100,16%
1,45
516,99
99,61%

4
17,31
100,41%
2,55
36,86
99,43%
0,51
520,38
100,27%

0,14

0,06

0,13

0,11

5,09
100%
5,68

4,18
82,12%
11,67

4,24
83,30%
4,68

4,19
82,32%
13,01

O dobrej powtarzalności badań rozpylenia paliwa świadczą wartości względnych odchyleń średnich wskaźników (tabl. 7.2) w czasie 1 ms po rozpoczęciu wtrysku, które
mieszczą się w granicach 13%.
Paliwa alternatywne osiągają w badaniach eksperymentalnych średnie wartości zasięgu
strugi różniące się od wartości dla benzyny odpowiednio: dla etanolu – mniejszy o 0,1%,
dla n-heptanu – mniejszy o 1,5%, dla n-butanolu – większy o 0,4%. Wartości średniej szerokości strugi, są względem benzyny: o 2,2% mniejsze dla etanolu, o 0,2% większe dla
n-heptanu i o 0,6% mniejsze dla n-butanolu.
Z badań eksperymentalnych wynika również, iż średnie pole powierzchni przekroju jest
względem benzyny: o 0,8% mniejsze dla etanolu, o 0,4% mniejsze dla n-heptanu i o 0,3%
większe dla n-butanolu.
Względne różnice zasięgu, szerokości i pola powierzchni strugi paliw w odniesieniu
do benzyny przedstawiono na rys. 7.8.

N-butanol

Pole powierzchni strugi

N-heptan
Etanol

Szerokość strugi

Zasięg strugi
-3%

-2%

-1%

0%

1%

Względna różnica

Rys. 7.8. Względne różnice w zasięgu strugi, szerokości strugi i pola powierzchni strugi dla paliw
alternatywnych w odniesieniu do benzyny po czasie t = 1 ms od rozpoczęcia wtrysku

Wartości prędkości strugi dla paliw alternatywnych (dla tego samego czasu obserwacji
t = 1 ms) są mniejsze od wartości dla benzyny: odpowiednio dla etanolu o 18%, dla
n-heptanu o 17%, dla n-butanolu o około 18%. Może to oznaczać, że zasięgi strug paliw
w dalszej części procesu rozpylenia mogą bardziej różnić się od siebie niż w początkowym
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zakresie wtrysku paliw. Względne różnice w wartości prędkości strugi w odniesieniu do
benzyny przedstawiono na rys. 7.9.

N-butanol

N-heptan

Etanol

Prędkość strugi

-22%

-21%
-20%
Względna różnica

-19%

Rys. 7.9. Względne różnice w prędkości strugi dla paliw alternatywnych w odniesieniu do benzyny
dla t = 1 ms po rozpoczęciu wtrysku

Wariacja różnic wartości zasięgu strugi w badaniach symulacyjnych była większa niż
w przypadku badań stanowiskowych (zasięg był odpowiednio mniejszy względem przypadku z rozpyleniem benzyny: o 1,2% dla etanolu, o 8,5% dla n-heptanu i o 6,8% dla
n-butanolu). Może to być spowodowane innymi, zmiennymi warunkami w symulowanych
procesach silnikowych. Różnice względne w wartości zasięgu strugi otrzymanego metodą
symulacyjną w odniesieniu do benzyny przedstawiono na rys. 7.10.
N-butanol

N-heptan

Etanol

Zasięg strugi (sym.)

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

Względna różnica

Rys. 7.10. Względne różnice w zasięgu strugi dla paliw alternatywnych w odniesieniu do benzyny
uzyskane za pomocą metody symulacyjnej dla czasu t = 1 ms po rozpoczęciu wtrysku

Najbardziej istotnym wnioskiem z badań procesu rozpylenia jest stwierdzenie, iż rodzaj
paliwa, spośród wybranych do badań, ma niewielki wpływ na własności geometryczne
strugi paliwa. Obserwacje eksperymentalne potwierdzają zjawiska uzyskane w badaniach
symulacyjnych. Może być to związane z właściwościami fizycznymi paliw, które w warunkach rozpylenia w komorze o stałej objętości zachowują się podobnie.
Aby udowodnić, iż obserwacje z eksperymentów nie są skutkiem niedokładnie dobranej
metody badawczej, powtórzono analizy przy użyciu płaskiej wiązki światła laserowego
(metodykę badań przedstawiono w rozdz. 5). Dzięki temu uzyskano rejestrację obrazu
przekroju strugi w precyzyjnie określonym momencie po otwarciu wtryskiwacza. Badania
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przeprowadzono dla benzyny i n-heptanu, po dwie próby dla każdego z paliw. Zarejestrowane obrazy przedstawiono na rys. 7.11.
t [µs]

benzyna 1

benzyna 2

n-heptan 1

n-heptan 2

500

600

700

Rys. 7.11. Obrazy zarejestrowane podczas badań rozpylenia paliw (po dwóch przypadkach rozpyleń benzyny i n-heptanu) z użyciem światła laserowego. t oznacza czas od rozpoczęcia wtrysku

Z obrazów wynika, iż geometryczne położenie strug obu paliw różni się w niewielkim
stopniu. Badania z użyciem światła laserowego mogą jednak posłużyć analizie lokalnej
gęstości mieszanki paliwowo-powietrznej oraz intensywności parowania. Eksperymentalne
badania rozpylenia paliw w niniejszej pracy nie miały jednak na celu wyciągania wniosków z takiej analizy.
Następnym etapem pracy było przeprowadzenie badań indykatorowych i optycznych
spalania paliw w różnych konfiguracjach przy użyciu maszyny pojedynczego cyklu. Celem
analiz jest identyfikacja zjawisk związanych ze spalaniem paliw z wykorzystaniem autorskiego systemu wtrysku paliw.

8. SPALANIE PALIW W UKŁADZIE DWUPALIWOWYM
8.1. Warunki badań
Prace badawcze dotyczące spalania mieszanek paliw przy użyciu maszyny pojedynczego cyklu stanowią drugi etap badań eksperymentalnych. Jednocześnie przeprowadzono
badania optyczne oraz indykatorowe.
Badania eksperymentalne spalania mają na celu ostateczne potwierdzenie założonej hipotezy badawczej dotyczącej zwiększenia możliwości sterowania procesami przygotowania ładunku i spalania różnych mieszanin paliw, a także potwierdzenie obserwacji z badań
symulacyjnych procesu spalania.
Badania spalania przeprowadzono w dwóch grupach badawczych:
a) dla benzyny dostarczanej co najmniej jednym wtryskiwaczem:
1) benzyna + benzyna, 2) benzyna + etanol, 3) benzyna + n-heptan, 4) benzyna
+ n-butanol;
b) dla jednego rodzaju paliwa dostarczanego dwoma wtryskiwaczami:
1) benzyna + benzyna, 2) etanol + etanol, 3) n-heptan + n-heptan, 4) n-butanol
+ n-butanol.
W każdym wariancie badawczym dostarczano do komory spalania jednakową dawkę
energii na podstawie wartości opałowej paliw (tabl. 8.1). Czas otwarcia wtryskiwacza wyliczono na podstawie gęstości paliw oraz charakterystyk przepływowych wtryskiwacza
(rys. 7.1). Dla dawki benzyny ustalono czas otwarcia jednego wtryskiwacza t = 300 µs –
i traktowano tę wartość jako odniesienie dla pozostałych paliw. Wynikowe czasy wtrysku
dla analizowanych typów paliw zebrano w tabl. 8.1.
Tablica 8.1. Dawki i czasy wtrysku paliw dostarczonych podczas jednego procesu badawczego
przez jeden wtryskiwacz
Paliwo
Benzyna
Etanol
N-heptan
N-butanol

Wartość
opałowa [MJ/kg]

Gęstość
[kg/m3]

Masa dawki
[mg]

Objętość
dawki [ml]

Czas wtrysku
[µs]

43,5
29,7
44,6
33,1

744,6
790,9
684,0
810,0

22,34
32,72
21,79
29,36

0,030
0,041
0,032
0,036

300
522
446
537

Każdorazowo dostarczano do komory spalania dawkę energii chemicznej o wartości
1943,4 J (równowartość dwóch pojedynczych dawek z obu wtryskiwaczy). Wartość ta
posłuży do dalszej analizy sprawności procesu spalania.
Mając ustaloną dawkę każdego z paliw, wyznaczono wartości współczynnika nadmiaru
powietrza podczas spalania. Wykorzystując równanie Clapeyrona, określono masę powietrza m dostarczaną do cylindra:
pV

m = RT

(8.1)

gdzie: p – oznacza ciśnienie w cylindrze przy objętości V, R – stała gazową, T – temperaturę ładunku.
Przyjmując za podstawę obliczeń wartości dla czasu t = 0 (V cyl = 462,9 cm3), wyznaczono (na przykładzie danych z przebiegu ciśnienia w cylindrze, analizowanych w dalszej
części tego rozdziału) wartość ciśnienia powietrza (p = 0,9 bar), którą odniesiono do wartości bezwzględnych (czujnik ciśnienia wskazuje wartości nadciśnienia w stosunku do warunków otoczenia). Przyjmując R = 287 J/(kg K) oraz T = 20oC i korzystając z równania
(8.1) wyznaczono masę powietrza równą 1011 mg.
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Wykorzystując równanie (4.7) opisujące współczynnik nadmiaru powietrza dla mieszaniny paliw oraz dane z tabl. 8.1, określono globalne wartości współczynnika nadmiaru
powietrza analizowanych mieszanin. Wyniki tych działań zawarto w tabl. 8.2.
Badania spalania zrealizowano dla wszystkich konfiguracji wtryskiwanych paliw. Ich
pełną prezentację zestawiono na rys. 8.1. Ze względu na konieczność analiz, które powinny korespondować z poprzednimi badaniami symulacyjnymi i badaniami rozpylenia paliwa, do dalszych prac wybrano jedynie niektóre z nich – zaznaczone kolorem.
Tablica 8.2. Określenie globalnych współczynników nadmiaru powietrza analizowanych paliw
(kolorem zielonym oznaczono warianty przedstawione w pracy)

22,34
32,71
29,35
21,78

Paliwo

14,56
8,96
11,14
15,11

Benzyna (B)

n-heptan

n-butanol

22,34

32,71

29,35

21,78

14,56
1,55
1,64
1,55
1,55

8,96
1,64
1,73
1,63
1,63

11,14
1,55
1,63
1,55
1,54

15,11
1,55
1,63
1,54
1,54
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Rys. 8.1. Zestawienie badań indykatorowych (ciśnienie w cylindrze MPC) dotyczących spalania
dwóch paliw (próby powtórzone 3-krotnie) – kolorem oznaczono warianty przyjęte do dalszej analizy
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Każdy eksperyment powtórzono trzy razy. Do analizy wybrano pojedynczy, reprezentatywny wariant, dla którego uzyskano maksymalną wartość ciśnienia spalania. Wartości te
oraz ich największe procentowe odchylenia zestawiono w tabl. 8.3.
Tablica 8.3. Wartości maksymalne ciśnienia spalania dla reprezentatywnych przebiegów wraz
z największym względnym odchyleniem
Paliwa
Benzyna +
Benzyna
Benzyna +
Etanol
Benzyna +
n-heptan
Benzyna +
n-butanol

Ciśnienie maksymalne [bar]

Odchylenie
względne [%]

37,76

10,5

40,63

15,7

40,55

7,7

42,01

15,6

Paliwa

Etanol
+ Etanol
n-heptan
+ n-heptan
n-butanol
+ n-butanol

Ciśnienie maksymalne [bar]

Odchylenie
względne [%]

40,35
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W trzech przypadkach odchylenie wartości względnych maksymalnego ciśnienia przekroczyło 10%, mimo to uznano, że jakość wyników jest wystarczająca do dalszej analizy.

8.2. Analiza wskaźników indykatorowych procesu spalania paliw
Badania indykatorowe przeprowadzone przy użyciu maszyny pojedynczego cyklu polegały na jednoczesnym pomiarze przebiegu ciśnienia w komorze spalania i położenia tłoka
w czasie trwania procesu. Na podstawie tych wartości możliwa jest analiza wartości ciśnienia maksymalnego, szybkości narastania ciśnienia po zapłonie, szybkości wywiązywania ciepła oraz wywiązanego ciepła.
Przebiegi czasowe ciśnienia wewnątrz komory spalania podczas eksperymentu dla
przypadków benzyny z różnymi paliwami zestawiono na rys. 8.2.
50

11,3%

P_cyl [bar]

40
P_cyl_max
P_cyl_max
P_cyl_max
P_cyl_max

30

bar
bar
bar
bar

B1_B 1_300_300_01
E1_B 1_522_300_04
H1_B1_446_300_02
BU1_B1_537_300_01

37.863
40.622
40.739
42.121

20

10

0
70

80

100

90

110

120

t [ms]

Rys. 8.2. Zestawienie ciśnienia w komorze spalania maszyny pojedynczego cyklu podczas procesu
spalania benzyny z innymi paliwami wraz z wartościami maksymalnymi

Z przebiegów ciśnienia w cylindrze podczas spalania wynika, iż rodzaj paliwa alternatywnego dostarczonego do spalania wraz z benzyną ma wpływ na wartość maksymalną
ciśnienia: każde paliwo alternatywne zwiększa wartość ciśnienia w porównaniu do spala-
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nia benzyny. Dodatkowo zastosowanie n-butanolu opóźnia moment osiągnięcia ciśnienia
maksymalnego przez ładunek.
Przebiegi czasowe szybkości narastania ciśnienia w komorze spalania dla tych samych
przypadków eksperymentalnych przedstawiono na rys. 8.3.
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Rys. 8.3. Zestawienie przebiegów szybkości narastania ciśnienia w komorze spalania podczas spalania benzyny z innymi paliwami wraz z wartościami maksymalnymi

Tendencja w wartościach maksymalnych szybkości narastania ciśnienia dla czterech
badanych konfiguracji paliw jest podobna do wartości ciśnienia maksymalnego. Oznacza
to, że wprowadzenie paliwa alternatywnego nie tylko zwiększa ciśnienie spalania, ale również zwiększa szybkość jego spalania.
Szybkość wywiązywania ciepła dla czterech badanych przypadków eksperymentalnych
przedstawiono na rys. 8.4.
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Rys. 8.4. Zestawienie przebiegów czasowych szybkości wywiązywania ciepła w komorze spalania
MPC podczas spalania benzyny z innymi paliwami wraz z wartościami maksymalnymi
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Również w przypadku szybkości wywiązywania ciepła zauważalna jest tendencja występowania wartości maksymalnej tej wielkości później dla wariantu spalania benzyny
z n-butanolem. Spalanie samej benzyny skutkuje najwolniejszym rozwojem wywiązywanego ciepła w porównaniu z pozostałymi wariantami.
Przebiegi wartości wywiązanego ciepła ze spalania mieszanek paliw przedstawiono na
rys. 8.5. Opadający kształt krzywej wywiązanego ciepła wynika z charakteru pracy maszyny pojedynczego cyklu i warunków rozprężania (znacznej ucieczki ładunku), gdy tłok
znajduje się w pewnej odległości od GMP.
Wielkość wywiązanego ciepła z procesu spalania pozwala na określenie sprawności
procesu. Znając fakt, iż przyjęto stałą wartość energii chemicznej dostarczonej do cylindra
w postaci paliw, obliczono względne wartości sprawności spalania dla konfiguracji paliw.
Przyjęto za wartość odniesienia równą 100% największą wartość wywiązanego ciepła:
– benzyna + benzyna: 78,1%,
– benzyna + etanol: 87,7%,
– benzyna + n-heptan: 92,4%,
– benzyna + n-butanol: 100%.
Z wynikowych obliczeń można wywnioskować, iż paliwa alternatywne dostarczone
za pomocą wtrysku bezpośredniego do komory spalania równolegle z benzyną zwiększają
sprawność procesu spalania.
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Rys. 8.5. Zestawienie przebiegów czasowych wywiązanego ciepła w komorze spalania maszyny
pojedynczego cyklu podczas procesu spalania benzyny z innymi paliwami wraz z wartościami
maksymalnymi każdego z przebiegów

Na podstawie przeprowadzonych analiz spalania w układzie dwupaliwowym stwierdzono, że wskaźniki spalania benzyny i n-butanolu są największe. Najgorsze wskaźniki
przyjmuje spalanie benzyny. Wartości wskaźników spalania wszystkich konfiguracji zestawiono na rys. 8.6. Spalanie benzyny i n-butanolu przyjmuje następujące wielkości
w stosunku do spalania samej benzyny:
a) maksymalne ciśnienie spalania w cylindrze jest o 10% większe; zmiany w stosunku
do pozostałych mieszanek paliw uzyskują wartości do 4%;
b) przyrost ciśnienia jest większy o 17%; spalanie pozostałych mieszanek wskazuje na
zmiany wskaźnika o wartości do 7%;

8. Spalanie paliw w układzie dwupaliwowym

89

105

Zmiana wskaźnika [%]

100

10%

17%

22%

22%

95
90
85
80
75
Benzyna-benzyna

Benzyna-etanol

Benzyna-n-heptan

Benzyna-n-butanol

70
Pcyl

dP/da

dQ

Q

Rys. 8.6. Zestawienie wartości wskaźników spalania podczas spalania benzyny z innymi paliwami

c) maksymalna szybkość wywiązywania ciepła jest o 22% większa; spalanie innych
paliw wskazuje na mniejsze różnice – do 8%;
d) maksymalna ilość wywiązanego ciepła jest o 22% większa; zmiany tego wskaźnika
dla innych paliw wynoszą: 13% (benzyna i etanol) oraz 8% (benzyna i n-heptan).
Równolegle z badaniami indykatorowymi prowadzono badania optyczne przebiegu spalania. Pozwalają one na pełniejszą identyfikację zjawisk zachodzących w silniku podczas
utleniania różnych paliw i ich mieszanin.

8.3. Analiza optyczna procesu spalania paliw
Zarejestrowane obrazy z badań optycznych spalania analizowanych paliw przedstawiono na rys. 8.7. Różnice w rozwoju płomienia dla różnych konfiguracji spalanych paliw są
znaczące i wskazują na nieco odmienne przebiegi spalania poszczególnych mieszanin.
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Rys. 8.7. Przebieg rozwoju płomienia zarejestrowany podczas optycznych badań eksperymentalnych różnych konfiguracji spalania paliw
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Dzięki zarejestrowanym obrazom, możliwa była analiza ilościowa rozwoju płomienia
w widoku rzutu przez przekrój poprzeczny komory spalania. Procentowy udział płomienia
w komorze spalania maszyny pojedynczego cyklu przedstawiono na rys. 8.8.
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Rys. 8.8. Zestawienie przebiegów czasowych procentowego udziału płomienia w polu powierzchni
przekroju komory spalania podczas procesu spalania benzyny z innymi paliwami dostarczanymi
oddzielnymi wtryskiwaczami

Z wykresów przebiegów czasowych pola powierzchni obszaru płomienia wyróżniają się
dwa sposoby rozwoju płomienia. Pierwszy z nich, dla przypadków benzyna + benzyna
i benzyna + etanol charakteryzują się intensywnym rozwojem płomienia w początkowej
fazie spalania i szybkim jego wygaszaniem. W drugim – dla przypadków benzyna
+ n-heptan oraz benzyna + n-butanol, charakterystyczny jest wolniejszy rozwój płomienia
w początkowej fazie spalania, jednak ten rozwój trwa dłużej niż w parach paliw poprzednio omawianych.
Dodatkowo można zauważyć, że mieszanka z etanolem spala się około 10 ms krócej niż
ładunek z dostarczoną tylko benzyną.
W pracy [87] stwierdzono, iż dla spalania mieszanek ubogich tworzonych za pomocą
wtrysku bezpośredniego istnieje liniowa zależność między szybkością wywiązywania ciepła a promieniem zastępczym obszaru płomienia dla fazy narastania szybkości wywiązywania ciepła. Sprawdzono, czy ta zależność jest prawdziwa dla opisywanych eksperymentów. Promień zastępczy r z wyznaczono z zależności:
A = πrz 2 [mm2 ]

(8.1)

Wyniki analizy korelacji szybkości wywiązywania ciepła i promienia zastępczego obszaru płomienia dla spalania benzyny z różnymi paliwami dostarczanymi drugim wtryskiwaczem przedstawiono na rys. 8.9. Wynika z niego, iż liniowa zależność występuje tylko
dla spalania samej benzyny oraz benzyny z n-heptanem. W pozostałych przypadkach zależność nie jest liniowa.
Niejednakowy charakter zależności tych dwóch wartości jest istotną obserwacją w badaniach nad dwupaliwowym układem tworzenia ładunku uwarstwionego w komorze spalania. Zjawisko występowania płomienia w obszarze komory spalania nie definiuje intensywności narastania ciśnienia spalania, jako efektu wystąpienia tego spalania. Może to być
wywołane niejednorodnością wartości opałowej i zapalności spalanego ładunku. Ostateczne potwierdzenie tych tez może być dokonane po analizie spalania jednego rodzaju paliwa
dostarczonego za pomocą wtrysku bezpośredniego z dwóch wtryskiwaczy, która została
przedstawiona w dalszej części rozdziału.
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Rys. 8.9. Zależność promienia zastępczego obszaru płomienia od szybkości wywiązywania ciepła
podczas narastania tych wielkości dla spalania mieszanin paliw dostarczonych oddzielnymi wtryskiwaczami bezpośrednimi

W pierwszej kolejności należy skonfrontować wyniki badań symulacyjnych z wynikami
badań eksperymentalnych, w celu walidacji modeli użytych w symulacjach.

8.4. Walidacja wyników symulacyjnych z wynikami badań eksperymentalnych
przebiegu spalania
Z racji, iż badania symulacyjne procesów rozpylenia i spalania paliw (opisane w rozdziale szóstym) były przeprowadzone dla warunków odpowiadających maszynie pojedynczego cyklu, na której przeprowadzano badania eksperymentalne spalania, możliwym
i słusznym jest porównanie wyników serii tych badań. Do porównania wybrano wartości
i przebiegi ciśnienia spalania.
Na rysunku 8.10 przedstawiono przebiegi ciśnienia podczas spalania benzyny z innymi
paliwami w badaniach eksperymentalnych z użyciem MPC. Porównywane przebiegi,
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Rys. 8.10. Przebiegi ciśnienia podczas spalania benzyny z innymi paliwami – wyniki badań eksperymentalnych
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z badań symulacyjnych, przestawiono na rys. 8.11 (jest to częściowe powtórzenie danych
z rys. 6.18 – tutaj przywołany do analizy szczegółowej, w dziedzinie czasu).
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Rys. 8.11. Przebiegi ciśnienia podczas spalania benzyny z innymi paliwami – wyniki badań symulacyjnych

Dokładne porównywanie przebiegów wyników badań symulacyjnych z doświadczalnymi nie jest możliwe, ze względu na duże różnice w charakterze cykli termodynamicznych dla dwóch rodzajów badań. Stąd też biorą się różnice w wartościach ciśnienia maksymalnego (tabl. 8.4).
Tablica 8.4. Wartości maksymalne ciśnienia spalania mieszanin paliw dla benzyny z innymi paliwami dostarczanymi jednocześnie do komory spalania
Paliwa
Benzyna + Benzyna
Benzyna + Etanol
Benzyna + N-heptan
Benzyna + N-butanol

P_max_eksp. [bar]
37,8
40,6
40,6
42,0

P_max_sym. [bar]
23,0
22,5
23,1
23,0

Różnica [%]
64,3
80,4
75,8
82,6

Na podstawie porównania wyników można stwierdzić, iż warunki dla obu rodzajów badań były zbyt różne, by na ich podstawie wyciągać wnioski dotyczące całego zakresu pracy modelowanego silnika. Poszerzona analiza obu rodzajów badań powinna obejmować
badania dla różnych wartości ciśnienia ładunku w punkcie zapłonu, prędkości obrotowej
silnika (również zmiennej w czasie) i innych zmiennych mających wpływ na wskaźniki
dotyczące procesu spalania.

8.5. Analiza wskaźników indykatorowych procesu spalania jednego rodzaju
paliwa
Aby uzupełnić analizę procesu spalania z zastosowaniem systemu wtrysku bezpośredniego z dwóch wtryskiwaczy oraz by ocenić, jaki wpływ na spalanie ma niejednorodność
paliwa, przeprowadzono badania indykatorowe oraz optyczne spalania jednego rodzaju
paliwa dostarczonego za pomocą obu wtryskiwaczy w dawkach zachowujących stałość
dostarczanej energii chemicznej (jak w poprzedniej analizie). Niniejszy podrozdział skupia
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się na wynikach badań indykatorowych (w przypadku tych badań również były prowadzone równolegle badania indykatorowe oraz optyczne).
Na rysunku 8.11 przedstawiono przebiegi czasowe ciśnienia spalania dla czterech przypadków dostarczenia paliw – każdorazowo jednego rodzaju z obu wtryskiwaczy. Kolorem
czerwonym oznaczono spalanie benzyny (przypadek odniesienia jest tym samym co
w poprzedniej analizie), kolorem niebieskim – spalanie etanolu, kolorem czarnym – spalanie n-heptanu, kolorem zielonym – spalanie n-butanolu. Tą konwencję oznaczania wykresów zastosowano do rys. 8.12–8.15.
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Rys. 8.12. Zestawienie przebiegów czasowych ciśnienia w komorze spalania maszyny pojedynczego cyklu podczas procesu spalania jednego rodzaju paliwa dostarczonego dwoma wtryskiwaczami
wraz z wartościami maksymalnymi każdego z przebiegów

Z przebiegów ciśnienia w cylindrze podczas procesu spalania wynika, iż rodzaj paliwa
alternatywnego zastępującego benzynę zwiększa wartość maksymalnego ciśnienia. Dodatkowo zastosowanie n-butanolu opóźnia moment osiągnięcia ciśnienia maksymalnego przez
ładunek. Widać, że tendencja w wartościach maksymalnego ciśnienia spalania jest podobna dla częściowego i całkowitego zastępowania benzyny innym paliwem.
Na rysunku 8.13 przedstawiono przebiegi czasowe szybkości narastania ciśnienia
w komorze spalania dla tych samych przypadków badawczych.
Również w przypadku całkowitego zastąpienia benzyny paliwem alternatywnym, tendencja w wartościach maksymalnych szybkości narastania ciśnienia dla badanych konfiguracji paliw jest podobna do tej z analizy spalania mieszanin paliw. Różnice są jednak bardziej widoczne – zastosowanie paliwa alternatywnego zamiast benzyny uwydatnia zachowanie spalanego ładunku w porównaniu ze spalaniem mieszanin paliw. Potwierdza to
przypuszczenie, iż ingerencja w skład mieszaniny paliw wpływa na wskaźniki dotyczące
spalania w sposób monotoniczny.
przebiegi szybkości wywiązywania ciepła dla czterech badanych przypadków eksperymentalnych przedstawiono na rys. 8.14.
W przeciwieństwie do zastosowania mieszaniny paliw, stosowanie samego n-butanolu
nie skutkuje wartością maksymalną szybkości wywiązywania ciepła spośród czterech zestawionych przypadków eksperymentalnych. Oznacza to, że dla tego paliwa, dodatek benzyny zwiększa reaktywność mieszanki. Jednak stosowanie samej tylko benzyny skutkuje
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również w tym przypadku najmniejszą wartością szybkości wywiązywania ciepła spośród
analizowanych przypadków. Na rysunku 8.15 przedstawiono przebiegi czasowe wywiązanego ciepła ze spalania dostarczanego paliwa. Opadający kształt krzywej, jak na rys. 8.3,
wywiązanego ciepła wynika z charakteru pracy maszyny pojedynczego cyklu i jej warunków pracy, gdy tłok znajduje się w pobliżu dolnego martwego punktu.
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Rys. 8.13. Zestawienie przebiegów czasowych szybkości narastania ciśnienia w komorze spalania
maszyny pojedynczego cyklu podczas procesu spalania jednego rodzaju paliwa dostarczonego
dwoma wtryskiwaczami wraz z wartościami maksymalnymi każdego z przebiegów
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Rys. 8.14. Zestawienie przebiegów czasowych szybkości wywiązywania ciepła w komorze spalania maszyny pojedynczego cyklu podczas procesu spalania jednego rodzaju paliwa dostarczonego
dwoma wtryskiwaczami wraz z wartościami maksymalnymi każdego z przebiegów
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Podczas analizy spalania jednego rodzaju paliwa, jak w poprzednim przypadku, wyznaczono sprawność procesu. Obliczono względne wartości sprawności spalania dla zastosowanych paliw. Wyniki przedstawiono w odniesieniu do paliwa bazowego (benzyny):
– benzyna: przypadek bazowy,
– etanol: więcej niż dla spalania mieszaniny benzyna + etanol o 0,9%,
– n-heptan: mniej niż dla spalania mieszaniny benzyna + n-heptan o 2,1%,
– n-butanol: mniej niż podczas spalania mieszaniny benzyna + n-butanol o 1,7%.
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Rys. 8.15. Zestawienie przebiegów czasowych wywiązanego ciepła w komorze spalania maszyny
pojedynczego cyklu podczas procesu spalania jednego rodzaju paliwa dostarczonego dwoma wtryskiwaczami wraz z wartościami maksymalnymi każdego z przebiegów

Wniosek z obliczeń sprawności na podstawie badań indykatorowych stanowi, iż paliwa
alternatywne dostarczone za pomocą wtrysku bezpośredniego do komory spalania zamiast
benzyny zwiększają sprawność procesu spalania, lecz w przypadku stosowania n-heptanu
i n-butanolu sprawność spalania nie rośnie monotonicznie wraz ze wzrostem ich udziału
w mieszaninie paliw. Istnieje pewien niezerowy stosunek zawartości benzyny do zawartości jednego z tych paliw w mieszaninie paliw, dla którego sprawność procesu spalania jest
największa.

8.6. Analiza optyczna procesu spalania jednego rodzaju paliwa dostarczonego
dwoma wtryskiwaczami
Jak wcześniej nadmieniono, równolegle z badaniami indykatorowymi prowadzone były
badania optyczne przebiegu spalania. Obrazy z badań optycznych spalania paliw przedstawiono na rys. 8.16.
Z obrazów optycznych przebiegu spalania można zauważyć znaczące różnice w rozwoju płomienia w zależności od spalanego paliwa.
Przeprowadzono analizę ilościową rozwoju płomienia w widoku rzutu na przekrój poprzeczny komory spalania. Na rysunku 8.17 zebrano przebiegi czasowe procentowego
udziału płomienia w obserwowanym obrazie.
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Rys. 8.16. Przebieg rozwoju płomienia zarejestrowany podczas optycznych badań eksperymentalnych spalania jednego rodzaju paliwa
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Rys. 8.17. Zestawienie przebiegów czasowych procentowego udziału płomienia w polu powierzchni przekroju komory spalania podczas procesu spalania jednego rodzaju paliwa

Z analizy wykresów przebiegów czasowych pola powierzchni obszaru płomienia dla
uwarstwionych jednoimiennych mieszanek paliwowych wynika, że charakter spalania jest
zbliżony do siebie. Wynika to z jednolitej reaktywności paliwa w komorze spalania.
Kolejną obserwacją jest znacznie obniżony udział płomienia w przypadku spalania
n-butanolu w porównaniu z innymi paliwami. Aby lepiej zrozumieć przebieg spalania
w tych przypadkach, posłużono się analizą obrazów oraz wynikami badań indykatorowych. Dokonano oceny zależności promienia zastępczego i szybkości wywiązywania ciepła. W większości typowych ładunków przebieg ten jest liniowy [87]. Wyniki korelacji
przedstawiono na rys. 8.18.
Według analizy zależności promienia zastępczego od szybkości wywiązywania ciepła
dla jednego rodzaju spalanego paliwa, liniowość została stwierdzona dla benzyny i n-heptanu. Dla pozostałych paliw te wielkości nie są do siebie wprost proporcjonalne.
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Rys. 8.18. Zależność promienia zastępczego obszaru płomienia od szybkości wywiązywania ciepła
podczas spalania jednoimiennych paliw dostarczonych dwoma wtryskiwaczami

Po analizie spalania wytypowanych paliw, zakończono część badawczą pracy doktorskiej. Wyniki analizy procesu spalania pozwalają jednoznacznie zidentyfikować system
spalania z użyciem wtrysku bezpośredniego złożony z dwóch wtryskiwaczy, jako sposobu
na kształtowanie ładunku.
Po przeprowadzonych analizach przedstawiono następujące wnioski/spostrzeżenia:
1) stosowanie różnych paliw i ich mieszanin tworzonych za pomocą dwóch wtryskiwaczy ma znaczący wpływ na wskaźniki dotyczące procesu spalania, mimo niewielkich różnic we wskaźnikach dotyczących procesu rozpylenia tych paliw. Uznano, że różnice we
właściwościach fizykochemicznych paliw stanowią o reaktywności ładunku, co przekłada
się na rozwój płomienia i wielkości termodynamicznych procesu;
2) rodzaj paliwa (lub mieszaniny paliw) dostarczonego do komory spalania ma wpływ
na sprawność spalania, mimo zachowania stałej ilości dostarczanej energii chemicznej
zawartej w ładunku i innych warunków procesu;
3) ładunki złożone z benzyny i innego rodzaju paliwa charakteryzują się z większą
sprawnością spalania niż ładunki złożone tylko z jednego paliwa. Wyjątek stanowi dwukrotny wtrysk etanolu – w tym układzie sprawność spalania jest większa niż w odniesieniu
do spalania benzyny z etanolem i samej benzyny;
4) wielkość dotycząca rozwoju płomienia, jaką jest promień zastępczy obszaru płomienia, jest zależna liniowo od szybkości wywiązania ciepła tylko dla mieszanki powietrza
z benzyną oraz n-heptanem. Każdy inny ładunek poddany badaniom spalania charakteryzuje się nieliniową korelacją tych wielkości.
Badania spalania stanowią ostatni etap prac badawczych i zamykają tę część dysertacji.
Kolejnym etapem pracy jest formułowanie wniosków ogólnych i szczegółowych na podstawie wyników analiz oraz wskazanie dalszych kierunków prac badawczych nad poznawanymi zjawiskami.

9. WNIOSKI
9.1. Wnioski ogólne
W czasach poszukiwań rozwiązań dotyczących problemu ekonomii i ekologii transportu
drogowego, niniejsza praca stanowi próbę znalezienia ścieżki rozwoju napędów pojazdów.
Nowatorski system tworzenia ładunku z wykorzystaniem dwóch wtryskiwaczy w komorze
spalania, znany z literatury, został zidentyfikowany pod względem stosowalności wybranych paliw alternatywnych. Motywacją badań nad aplikowaniem paliw odmiennych niż
benzyna jest fakt, iż jednym ze sposobów ograniczania śladu węglowego ze źródeł motoryzacyjnych jest potencjał zawarty w paliwach wytwarzanych sztucznie (na przykład na
drodze recyklingu lub przy użyciu biomasy).
W przedstawionej dysertacji dokonano analizy procesów tworzenia ładunku i jego spalania z wykorzystaniem wielopaliwowego układu z wtryskiem bezpośrednim w aspekcie
wieloobszarowym:
1) procesów symulacyjnych rozpylenia, spalania i emisji spalin,
2) optycznych analiz eksperymentalnych rozpylenia paliw,
3) indykatorowych i optycznych, eksperymentalnych prac dotyczących spalania tworzonych ładunków.
Prowadzone prace wykazały, iż właściwości fizykochemiczne paliw mają znaczący
wpływ na tworzenie ładunku uwarstwionego, ze względu na różne właściwości fizykochemiczne paliw i reaktywność powstałej mieszanki.
Badania optyczne rozpylenia paliw potwierdziły niewielką zależność wielkości geometrycznych dotyczących strugi od rodzaju paliwa (zaobserwowaną wcześniej w pracach
symulacyjnych). Analiza procesu spalania umożliwiła szerszą identyfikację procesu spalania różnych mieszanek tworzonych bezpośrednio w cylindrze.
Na podstawie wykonanych studiów literaturowych, badań symulacyjnych i analiz eksperymentalnych można sformułować następujące wnioski:
1) umieszczenie geometryczne wtryskiwaczy w komorze spalania ma wpływ na przebieg tworzenia ładunku, jego spalanie i skład spalin,
2) zastosowanie mieszanek paliw alternatywnych lub konwencjonalnych dostarczanych bezpośrednio do cylindra zwiększa możliwości sterowania procesem spalania;
w szczególności zwiększa sprawność procesu spalania i lokalną reaktywność mieszanki w komorze,
3) rodzaj paliwa, spośród benzyny, etanolu, n-heptanu i n-butanolu, nie wpływa znacząco na geometrię wtryskiwanej strugi za pomocą wtryskiwacza wtrysku bezpośredniego; do chwili zapłonu proces wtrysku przebiega bardzo podobnie dla tych
paliw,
4) rozwój płomienia nie jest skorelowany z szybkością wywiązywania ciepła dla
wszystkich paliw i ich mieszanek; liniowość obserwuje się tylko dla wybranych
paliw.
Na podstawie powyższych wniosków poznawczych stwierdza się, że:
zastosowanie bezpośredniego wtrysku dwóch paliw do cylindra przed zapłonem,
pozwala na zwiększenie możliwości sterowania procesami przygotowania i spalania
ładunku uwarstwionego w silniku o zapłonie iskrowym
co pozwala to na stwierdzenie, iż potwierdzono tezę pracy. Jednocześnie dokonano oceny
ilościowej i jakościowej procesów tworzenia ładunku, jakości spalania oraz tworzenia
składników spalin, co potwierdza osiągnięcie celu pracy.
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9.2. Wnioski szczegółowe
Badania i analizy będące przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków szczegółowych:
1) wielokryterialna analiza wskaźników rozpylenia, spalania i emisji związków w spalinach określonych metodą symulacyjną wykazała, iż najlepszą pozycją wtryskiwaczy względem głowicy (spośród rozpatrywanych) jest maksymalna wartość położenia czyli 2,8 mm wewnątrz komory spalania;
2) badania symulacyjne wykazały niewielką bezwzględną zmienność zasięgu strugi
w zależności od rozpylanego paliwa (6 mm), stanowi to 17% wartości najmniejszego zasięgu, osiągniętego przez mieszaninę benzyny i n-heptanu;
3) analizy symulacje wtrysku różnych paliw wykazały, iż największą zmienność wartości przyjmują średnica średnia Sautera (50,6%) i masa odparowanego paliwa
(33,5%). Jest to spowodowane różną intensywnością parowania różnych paliw, ze
względu na ich różną entalpię parowania;
4) największą wartość emisji tlenków azotu zaobserwowano w badaniach symulacyjnych spalania benzyny i n-heptanu, natomiast największą wartość emisji tlenku węgla dla konfiguracji benzyny z n-butanolem;
5) spalanie benzyny i n-butanolu przyjmuje następujące wielkości w stosunku do spalania samej benzyny:
a. maksymalne ciśnienie spalania w cylindrze jest o 10% większe; zmiany
w stosunku do pozostałych mieszanek paliw uzyskują wartości do 4%;
b. przyrost ciśnienia jest większy o 17%; spalanie pozostałych mieszanek
wskazuje na zmiany wskaźnika o wartości do 7%;
c. maksymalna szybkość wywiązywania ciepła jest o 22% większa; spalanie
innych paliw wskazuje na mniejsze różnice – do 8%;
d. maksymalna ilość wywiązanego ciepła jest o 22% większa; zmiany tego
wskaźnika dla innych paliw wynoszą: 13% (benzyna i etanol) oraz 8% (benzyna i n-heptan).
6) spośród badanych konfiguracji paliw, największą sprawność osiągnęła konfiguracja
benzyna + n-butanol; wartość sprawności dla tego przypadku badawczego wyniosła
27,8% i była większa o 6,1% od konfiguracji bazowej, czyli z zastosowaniem samej
benzyny.

9.3. Wnioski metodyczne
Przeprowadzone prace badawcze umożliwiły rozpoznanie zagadnienia również od strony metodycznej: w kwestii projektowania eksperymentu oraz samej metodyki badań.
Główne wnioski metodyczne sformułowano następująco:
1) wielokryterialna analiza wskaźników rozpylenia, spalania i emisji związków w spalinach określonych metodą symulacyjną stanowi właściwą podstawę do całościowego rozpatrywania zjawisk silnikowych jako problemu inżynierskiego,
2) metody optyczne rozpylenia paliw przy użyciu światła LED i światła laserowego
generują podobne wartości makroskopowych wielkości geometrycznych strugi paliwa; jednakże wykorzystanie drugiej metody umożliwia zwiększoną analizę
wskaźników strugi i jej rozpylenia;
3) znana z literatury korelacja liniowa promienia zastępczego obszaru płomienia od
szybkości wywiązania ciepła ma ograniczoną stosowalność, zależną od rodzaju użytych paliw w badaniach.
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9.4. Wnioski utylitarne
Przedstawione zagadnienie naukowe ma również wymiar praktyczny. Zastosowanie
powyższego systemu zasilania prowadzi do poszerzenia wiedzy naukowej oraz technicznej
dotyczącej kształtowania dawek paliwa. Przedstawiono więc następujące wnioski utylitarne płynące z analizy prowadzonych badań:
1) badania symulacyjne procesów silnikowych z zastosowaniem identyfikowanego
systemu tworzenia ładunku mogą posłużyć jako narzędzie do określenia tendencji
w analizie spalania mieszanek przy zmiennych parametrach, jednak do potwierdzenia ilościowego wartości badanych wielkości powinny służyć badania eksperymentalne;
2) zastosowanie ładunku tworzonego bezpośrednio w komorze spalania zwiększa możliwości sterowania jakościowego ładunkiem, jednakże wskazuje na konieczność
rozwoju technicznego systemów zasilania i ich sterowania;
3) stosowanie dwóch rodzajów paliw o odmiennych właściwościach fizykochemicznych dostarczanych za pomocą dwóch oddzielnych wtryskiwaczy może posłużyć
za kolejną metodę kształtowania uwarstwienia jakościowego ładunku podczas zasilania silnika (głównie w warunkach obciążeń częściowych).

9.5. Wnioski perspektywiczne
Opisane rozważania nie wyczerpują tematyki zagadnień badawczych zjawisk dotyczących tworzenia wielopaliwowego ładunku za pomocą aplikowanego, nowatorskiego systemu wtryskowego. Tym samym stwierdza się, iż kierunki prac badawczych rozwijających
wiedzę na ten temat mogą przyczynić się do bardziej szczegółowego rozpoznania systemu
i jego potencjalnego wdrożenia. Do aspektów, które wymagają dalszych badań nad układem Autor zalicza:
1) analizę spalania rozszerzoną o spalanie dawek podzielonych lub podawanych do cylindra o niejednakowych wartościach energetycznych,
2) analizę procesu tworzenia ładunku o znacznie bardziej zróżnicowanych wartościach
współczynnika nadmiaru powietrza w tym również z użyciem paliw gazowych,
3) syntezę systemów wtrysku pośredniego i bezpośredniego w celu zwiększenia
sprawności spalania
4) analiza związków szkodliwych w spalinach w warunkach eksperymentalnych dla
badanych przypadków badawczych;
5) analizę ekonomiczną jednoczesnego użycia różnych paliw alternatywnych do zasilania pojazdów.
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Identification of a charge formation and combustion
with a direct injection dual-fuel supply system
Summary
The doctoral thesis takes up the issue of direct, high-pressure injection of two different
liquid fuels to the combustion chamber of a spark-ignition (SI) internal combustion engine.
Its scope covers the simulative research concerning spray, combustion and exhaust emission processes, and the experimental research of processes of spray and combustion.
The direct fuel injection becomes the main method of mixture formation in SI engines,
on the other hand, the direct supplying two fuels to the combustion chamber is an actual
research direction on lowering the harmfulness of transport on the environment. As
a method of charge formation in the combustion chamber, the novel dual direct fuel injection was applied.
The research was conducted using gasoline, ethanol, n-heptane and n-butanol. The
choice of fuels was motivated by the trends in the newest scientific research, focused on
the described issues.
In the thesis, the simulative research method was utilized, with the use of the AVL Fire
software. This work concerned the determination of the geometrical position of injectors in
the cylinder head of the modeled engine. The methodology of maximizing the spray, combustion, and exhaust emission processes’ indicators were used for three variants of injectors’ position in the combustion chamber. The following research – the experimental one –
concerned the analysis of spray and combustion processes of fuel mixtures formed directly
in the combustion chamber. Four fuel mixtures: gasoline + gasoline, gasoline + ethanol,
gasoline + n-heptane, and gasoline + n-butanol were subjected to the analysis.
The above research on the fuel spray was conducted using the constant volume chamber. Utilizing the high speed camera, the geometrical spray development was recorded, and
the selected geometrical spray indicators were analyzed: the range, the width, the speed
and the area. In the optical research, two spray lighting sorts were used: LED light and the
oriented laser light, to eliminate the dependency of research results on the lighting sort.
The experimental research of the combustion process was conducted using the rapid
combustion machine. Simultaneously, the optical and indicator research was conducted.
The analyzed indicators of the combustion process were the cylinder pressure, the pressure
rate, the heat release rate, and the heat release value itself. The optical research of the combustion process enabled the analysis of the flame development in the recorded area of the
combustion chamber.
As a result of the conducted research and analysis, it was stated, that it is possible to
control the excess air ratio directly in the vicinity of the spark plug right before the ignition. This possibility is achieved by the injected fuels’ properties, which mainly include the
diverse value of the stoichiometric air-fuel ratio to combust these fuels. Additionally, in the
spray research, it was stated, that the sort of fuel has a negligible impact on the geometrical
properties of the spray formed with direct injection.
In the research of the combustion process, it was proven, that the charges composed of
the gasoline and a different fuel are characterized with the greater combustion efficiency
than the charges composed of only one fuel, and the impact of the sort of the used fuel is
significant for the combustion process and the values of the process indicators.

