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Ważniejsze oznaczenia i skróty 

A – masowy udział tlenu w spalinach 
B – masowy udział tlenu w powietrzu 
C – masowy udział tlenu w tlenie 
cs – średnia prędkość tłoka 
D – masowy udział tlenu w strumieniu całkowitym
f – pole przekroju otworu wylotowego
Ge – godzinowe zużycie paliwa
ge – jednostkowe zużycie paliwa
gi  – jednostkowe indykowane zużycie paliwa
i  – ilość cylindrów
ks  – wykładnik izentropy
Lt  – masowe teoretyczne zapotrzebowanie powietrza
M  – liczba kilomoli ładunku
Mcv  – molowe ciepło właściwe
Mo  – moment obrotowy silnika
mpal  – masa paliwa w ładunku 
mpow  – masa powietrza w ładunku 
Ni  – moc indykowana
n  – wykładnik politropy
no  – prędkość obrotowa silnika
OO2

 – strumień masy tlenu doprowadzany do silnika 
pi  – średnie ciśnienie indykowane
P  – strumień masy powietrza doprowadzany do silnika
pmax  – ciśnienie maksymalne w przestrzeni roboczej
ps  – ciśnienie świeżego ładunku
pw  – ciśnienie panujące w układzie wydechowym silnika
R  – stała gazowa
S  – strumień masy spalin doprowadzany do silnika
Tmax  – temperatura maksymalna czynnika roboczego
Tspal  – temperatura gazów wylotowych 
Ts  – temperatura czynnika napływającego do cylindra
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Tsc  – średnia temperatura ścianki cylindra
Tw  – temperatura czynnika wypływającego z cylindra
Q  – całkowity strumień masy doprowadzany do silnika

Vcyl  – objętość skokowa cylindra
W – wartość opałowa paliwa
ww  – prędkość czynnika opuszczającego cylinder
αo – kąt położenia wału korbowego określający początek procesu spala-

nia
αk – kąt położenia wału korbowego określający koniec procesu spalania 
β  – kąt spalania
ηc  – sprawność cieplna
ηv  – sprawność napełnienia cylindra
λ  – współczynnik nadmiaru powietrza 
λO2

 – współczynnik nadmiaru utleniacza
μw  – współczynnik strat przy wypływie
μs  – współczynnik strat przy napływie ładunku
ξO2  – stężenie tlenu w mieszance dolotowej
Θ  – kąt wyprzedzenia zapłonu
ψsp  – współczynnik recyrkulacji spalin
AR  – Ambitne Air – powietrze atmosferyczne
ARC  – Activated Radical Combustion – chemiczna i termiczna aktywacja 

mieszanki 
ATAC  – Active Thermo Atmosphere Combustion Process – spalanie w ter-

micznie uaktywnionej atmosferze
ATDC – After Top Dead Centre – po górnym martwym położeniu tłoka 

GMP
ATF  – Advanced Technology Fractionators – zaawansowany technolo- 

gicznie separator
BTDC – Before Top Dead Centre – przed górnym martwym położeniem tłoka 

GMP
CA  – Crank Angle – kąt obrotu wału korbowego
CFD  – Computational Fluid Dynamics – dynamika płynów w obliczeniach
EGR  – Exhaust Gas Recirculation – recyrkulacja gazów spalinowych
ETBE  – eter etylo-tert-butylowy
FFV  – Flexible Fuel Vehicles – pojazdy wielopaliwowe
FTP  – Federal Test Procedure – federalny test badawczy
HCCI  – Homogeneous Charge Compression Ignition – samoczynny zapłon 

mieszanki homogenicznej 
MTBE  – eter metylo-tert-butylowy 
OEA  – Oxygen Enriched Air – powietrze wzbogacone w tlen
PSA  – Pressure Swing Adsorption – adsorbcja zmiennociśnieniowa
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RPSA  – Rapid Pressure Swing Adsorption – szybkozmienna adsorbcja 
zmiennociśnieniowa

TSA  – Temperature Swing Adsorption – adsorbcja zmiennotemperaturowa
VPSA  – Variable Pressure Swing Adsorption – regulowana adsorbcja 

zmiennociśnieniowa
ZI  – zapłon iskrowy
ZS  – zapłon samoczynny



1. Wstęp

Od chwili powstania i początków produkcji tłokowych silników spalinowych 
najważniejszymi parametrami wskazującymi na ich przydatność są: masowy i obję-
tościowy wskaźnik mocy oraz wskaźniki określające ich trwałość. 

Począwszy od lat 60. XX wieku dodatkowym czynnikiem determinującym roz-
wój silników spalinowych stała się emisja toksycznych składników spalin. Znane są 
dwa sposoby spełnienia warunków w tym zakresie: metody zewnętrzne i wewnętrz-
ne. Do metod zewnętrznych należą procesy neutralizacji toksycznych składników 
spalin poza silnikiem w układzie wylotowym. Głównymi stosowanymi w tym celu 
elementami są reaktory katalityczne. Metody wewnętrzne dotyczą wszelkich środ-
ków technicznych związanych z wymianą ładunku i procesu spalania w silniku.

Wprawdzie podstawowa budowa silnika spalinowego pozostała niezmieniona 
prawie od połowy XIX wieku, jednakże nastąpiły zasadnicze zmiany konstrukcyj-
ne w jego osprzęcie, a w szczególności w systemie doprowadzania mieszanki oraz 
w systemie regulacji. Przykładem jest zastosowanie układów wtryskowych paliwa 
oraz elektronicznych systemów sterowania.

Nowe materiały wdrożone do produkcji silników pozwoliły na zwiększenie ich 
trwałości pomimo równoczesnego wzrostu obciążeń cieplnych i mechanicznych 
niektórych elementów układu tłokowo-korbowego i rozrządu. Stosowane dzisiaj 
technologie pozwoliły na realizację rozwiązań konstrukcyjnych – wcześniej nie-
możliwych do realizacji, a wpływających w znacznym stopniu na parametry pracy 
silnika. Do takich rozwiązań należą m.in. wysokoobrotowe turbosprężarki i systemy 
zmiennego rozrządu.

Nie bez wpływu na obecne wymagania ekologiczne dotyczące spełnienia norm 
emisji toksycznych składników spalin są stosowane paliwa. Niektóre z norm powo-
dują konieczność zmian konstrukcyjnych silnika oraz poszukiwania kompromisu 
pomiędzy osiągami silnika a stężeniem składników toksycznych w spalinach. Przy-
kładem tego są przepisy limitujące emisję dwutlenku węgla. W tym przypadku ist-
nieje konieczność używania paliw alternatywnych, jakimi są niezawierający węgla 
wodór oraz niskowęglowy gaz ziemny CH4. Wykorzystanie tych gazów jako paliwa 
pozwala na dekarbonizację gazów spalinowych.

Z procesem dekarbonizacji wiąże się zagadnienie obowiązujących limitów emisji 
dwutlenku węgla. Jest to obecnie również jedna z najważniejszych kwestii dotyczą-
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cych rozwoju nowych silników spalinowych [96]. Problem emisji dwutlenku węgla 
jest bezpośrednio związany z wielkością zużycia paliwa. Europejski Związek Pro-
ducentów Samochodów ACEA wprowadził dla produkowanych pojazdów od 2008 
roku ograniczenie średniej emisji dwutlenku węgla do wartości 140 g/km. Wartość 
ta odpowiada średniemu zużyciu paliwa wynoszącemu 5,8 dm3/100 km. Od roku 
2010, zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, obowiązuje jeszcze bardziej ry-
gorystyczny limit – wynoszący 120 g/km. 

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez autora pracy [102], w celu uzyska-
nia dobrych właściwości użytkowych silnika powinna go cechować duża kon-
centracja mocy oraz duża sprawność ogólna. Moc rozwijana przez silnik spali-
nowy zależy od: 

– natężenia wywiązywania ciepła,
– sprawności przetwarzania ciepła na pracę użyteczną, 

  (1.1)

gdzie:
 Ge – godzinowe zużycie paliwa,
 ηe  – sprawność ogólna,
 Wop  – wartość opałowa paliwa.

Zależność (1.1) można przekształcić do postaci:

  (1.2)

gdzie: 
 ρotocz  – gęstość powietrza doprowadzonego do cylindra,
 Lt  – masowe teoretyczne zapotrzebowanie powietrza,
 i  – ilość cylindrów,
 Vcyl  – objętość skokowa cylindra,
 n  – prędkość obrotowa,
 τ  – współczynnik suwowości,
 ηv  – sprawność napełnienia,
 ηm  – sprawność mechaniczna,
 ηc  – sprawność cieplna,
 λ  – współczynnik nadmiaru powietrza.

Z równania (1.2) wynika, że zwiększenie mocy silnika można uzyskać przez:
– zwiększenie objętości skokowej silnika VSS; co można zrealizować, zwiększając 

liczbę cylindrów i bez zmiany ich objętości skokowej VS lub przez jej zmianę 

P G We e e= ⋅ ⋅η op

P
W
L

i V n
e otocz

t
v m

c= ⋅ ⋅
⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ρ
τ

η η
η
λ

op cyl

60
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z zachowaniem stałej liczby cylindrów. Istotnymi wadami tej metody jest zwięk-
szenie wymiarów i masy silnika (niepozwalające na zmniejszenie masy jednost-
kowej);

–  zwiększenie  prędkości  obrotowej  silnika  n,  które  prowadzi  jednocześnie  do 
zmniejszenia sprawności mechanicznej ηm, sprawności napełniania cylindrów 
ηv i trwałości silnika; metoda ta wymaga zachowania prawidłowej organizacji 
procesu spalania i zmniejszenia masy części ruchomych ze względu na wzra-
stające  siły  bezwładności.  Przy  granicznych  wartościach  średniej  prędkości 
tłoka konieczne staje się zmniejszenie wartości stosunku S/D, co prowadzi do 
zmniejszenia  sprawności  cieplnej ηc  oraz  zwiększenia  emisji  związków  tok-
sycznych;

–  zwiększenie sprawności cieplnej ηc, które można uzyskać w pewnych granicach 
przez zwiększenie wartości stopnia sprężania ε, prowadzące jednak do zwiększe-
nia obciążeń mechanicznych i cieplnych, zmniejszenie sprawności mechanicznej 
ηm i trwałości silnika; w silnikach o ZI wartości ε ograniczone są liczbą oktanową 
paliwa (spalanie stukowe);

–  zmniejszenie wartości współczynnika nadmiaru powietrza λ; wartości λ są ogra-
niczone granicą zapalności mieszanki (w silnikach o ZI) oraz emisją związków 
toksycznych i sadzy (w silnikach o ZS); małe wartości λ prowadzą do znacznego 
zmniejszenia sprawności cieplnej ηc – wzrost mocy silnika musi więc wynikać ze 
wzrostu wartości ilorazu ηc/λ;

–  zwiększenie sprawności mechanicznej ηm przez zmniejszenie strat tarcia w silni-
ku oraz zmniejszenia mocy pobieranej do napędu urządzeń pomocniczych;

–  zwiększenie współczynnika napełnienia ηv, które można uzyskać przez zmniej-
szenie oporów przepływu w układzie dolotowym poprawę warunków wymiany 
ładunku  (zmniejszenie masy  reszty  spalin)  lub  zwiększenie  gęstość  powietrza 
doprowadzonego  do  cylindra  ρotocz  przez  zastosowanie  doładowania;  istotą  tej 
metody jest zwiększenie masy świeżego ładunku doprowadzonego do cylindrów 
silnika [102].
Metody,  jakimi  są  osiągane  powyższe  cele,  na  obecnym  etapie  rozwoju  tło-

kowych  silników  spalinowych  mieszczą  się  w  powszechnie  używanym  pojęciu  
downsizing. Termin ten oznacza zmniejszenie objętości skokowej silnika, przy zna-
czącym wzroście wartości jego wskaźników roboczych. Dzięki tej metodzie uzyska-
no efekty w zakresie zmniejszenia zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla, a także 
ograniczenia emisji pozostałych, toksycznych składników spalin. Ponadto zyskuje 
się również oszczędności materiałowe oraz gabarytowe, co ma duże znaczenie wo-
bec różnorodności w zastosowaniu silników do napędu maszyn i pojazdów. Downsi-
zing dotyczy zarówno silników o zapłonie iskrowym, jak i o zapłonie samoczynnym, 
a wspólną cechą w przypadku obu rodzajów silników jest stosowanie nowoczesnego 
systemu doładowania. Uzyskane efekty w zmniejszeniu zużycia paliwa w stosunku 
do tradycyjnych konstrukcji silników wynoszą zwykle do 20%. 
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Wykorzystywane rozwiązania dotyczą głównie wielocylindrowych silników 
o dużej objętości skokowej i polegają na zmniejszeniu objętości skokowej silnika 
przez odłączanie poszczególnych cylindrów w czasie pracy w zależności od ob-
ciążenia [7]. Osiągnięte w tym rozwiązaniu efekty w postaci zmniejszenia zużycia 
paliwa wynikają głównie z przeniesienia zakresu eksploatacji silnika z przedziału 
małego i średniego obciążenia do przedziału dużego obciążenia, gdzie sprawność 
silnika osiąga największą wartość. Ponadto przy zmniejszonej objętości skokowej 
występują mniejsze straty cieplne, wynikające z mniejszej powierzchni wymiany 
ciepła silnika. Przynosi to istotne rezultaty zwłaszcza w fazie nagrzewania, podczas 
której odnotowano znaczne zmniejszenie zużycia paliwa i emisji toksycznych skład-
ników spalin, wynikające ze znacznie szybszego osiągnięcia prawidłowej tempera-
tury reaktora katalitycznego. 

Obecnie standardem jest stosowanie odpowiedniego systemu doładowania, gwa-
rantującego korzystny przebieg charakterystyki silnika z wykorzystaniem odpowied-
nich materiałów konstrukcyjnych, zdolnych przenieść znacznie większe mechaniczne 
i termiczne obciążenie głowicy, tulei cylindrowych i układu korbowo-tłokowego [7].  

Inną drogą osiągnięcia podobnych wyników może być wprowadzenie ekologicz-
nych systemów spalania, które także sprzyjają uzyskaniu większej sprawności sil-
nika i jednocześnie mniejszej emisji toksycznych składników spalin emitowanych 
przez silnik. 

Obecnie znane są dwie koncepcje ekologicznego systemu spalania ubogiej mie-
szanki w silniku. Polegają one na zasilaniu silnika uaktywnioną chemicznie, homo-
geniczną mieszanką lub na zastosowaniu bezpośredniego wtrysku paliwa do cylin-
dra w celu wytworzenia mieszanki heterogenicznej. Wymieniony efekt częściowo 
można osiągnąć także przez zasilanie silnika mieszanką zawierającą zwiększony 
udział związków tlenowych. W tym rozwiązaniu stosuje się paliwa lub dodatki do 
nich, z których w procesie spalania wydzielany jest tlen, aktywizujący przebieg spa-
lania. Najprostszym przykładem są mieszanki benzyny z alkoholem lub ładunek ak-
tywizowany podtlenkiem azotu.

Proponowana w pracy metoda, polegająca na doprowadzaniu mieszanki wzbo-
gaconej w tlen, oraz metoda aktywizacji ładunku prowadzi do poprawy wskaźni-
ków roboczych silnika, a także zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin. 
Wprowadzenie dodatkowego tlenu do mieszanki skutkuje zmianą równowagi ter-
mochemicznej, która zachodzi podczas utleniania paliw w konwencjonalnych pro-
cesach. 

Istnieje jednak możliwość utleniania konwencjonalnych paliw bez udziału po-
wietrza za pomocą mieszanki tlenowo-spalinowej. Wykorzystując na przykład efekt 
wzbogacenia powietrza w tlen, mamy możliwość znaczącego uaktywnienia ładunku, 
wydzielenia większej ilości ciepła oraz zmniejszenia w nim udziału azotu. Spodzie-
wanymi efektami będzie zwiększenie wskaźników roboczych silnika oraz zmniej-
szenie emisji toksycznych składników spalin.
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Genezą podjęcia tego kierunku badań były wcześniej prowadzone (z udziałem 
autora) prace nad zasilaniem silnika za pomocą bezpompowego wtrysku paliwa. Ten 
system zasilania polegał na dostarczaniu poszczególnych dawek paliwa do zasobni-
ka, z którego były one przemieszczane do cylindra z wykorzystaniem strumienia ga-
zów spalinowych. Rezultaty badań wskazywały na poprawę wskaźników roboczych 
silników zasilanych tą metodą, w szczególności zmniejszenie jednostkowego zuży-
cia paliwa, wzrost mocy silnika oraz możliwość stosowania paliw alternatywnych. 
Na podstawie analizy stwierdzono, że wyniki te osiągnięto dzięki aktywacji paliwa, 
polegającej na jego odparowaniu i częściowej przemianie – wynikającej z proce-
sów fizykochemicznych zachodzących pod wpływem działania gazów spalinowych 
o wysokiej temperaturze, co skraca czas przebiegu procesu wyzwalania ciepła. Za-
sadniczy problem w prowadzonych badaniach stanowił wzrost stężenia toksycznych 
składników spalin.

Podobnie jak w przypadku zasilania za pomocą wtrysku bezpompowego zasto-
sowanie do zasilania silnika mieszanki o podwyższonej zawartości tlenu powinno 
przynieść efekt w postaci zaktywizowania mieszanki, prowadząc do poprawy za-
równo wskaźników roboczych, jak i ekologicznych. 

Przedstawione opracowanie jest zatem próbą syntetycznego ujęcia zagadnie-
nia zastosowania mieszanki wzbogaconej w tlen do zasilania silników o zapłonie 
iskrowym, jako jednej z metod wpływających na poprawę wskaźników roboczych 
i ekologicznych silnika. Przeprowadzona w pracy analiza metod pozyskiwania tlenu 
wykazała istniejące możliwości wykorzystania separacji tlenu do zasilania silnika 
powietrzem wzbogaconym w tlen zarówno pod względem parametrów technicz-
nych, jak i energetycznym.

Przeprowadzona analiza literatury światowej wskazuje dotychczasowe kierun-
ki badań i określa problemy związane z tym rodzajem zasilania. W trakcie analizy 
literatury wykazano rozbieżności wyników badań oraz obszary, które nie były ob-
jęte badaniami. Badania doświadczalne, których rezultaty zostały omówione w ni-
niejszej pracy, były prowadzone w celach porównawczych w stosunku do badań 
opisanych w literaturze oraz w celu uzupełnienia wiedzy w obszarach nie do końca 
przebadanych. 

Niniejsza monografia stanowi uzupełnienie wiedzy w obszarze wpływu tlenowe-
go wzbogacania mieszanki na parametry pracy i emisję silników o zapłonie iskro-
wym podczas pracy silnika zasilanego mieszankami bez udziału powietrza.



2. Systematyka metod poprawy wskaźników roboczych 
i ekologicznych silnika 

przez zmianę parametrów mieszanki

2.1. Termiczne i chemiczne uaktywnienie mieszanki

Jednym z zasadniczych wskaźników wpływających na skład spalin silnika z za-
płonem iskrowym jest skład mieszanki.

Zgodnie ze znanym ogólnie przebiegiem zależności zawartości toksycznych 
składników w spalinach w funkcji współczynnika nadmiaru powietrza, dla silnika 
z zapłonem iskrowym (rys. 2.1), można wnioskować, że stosunkowo najmniejsze 
wartości emisji można uzyskać w zakresie ubogich mieszanek o składzie λ > 1,2. 

Rys. 2.1. Zawartości toksycznych składników spalin w funkcji współczynnika 
nadmiaru powietrza [55]

Spalanie ubogich mieszanek o takim składzie jest utrudnione ze względu na zbli-
żanie się do granicy zapalności i małą prędkość rozprzestrzeniania się płomienia. 
W celu uzyskania prawidłowego procesu spalania należy zwiększyć energię zapłonu 
oraz zintensyfikować formowanie i propagację płomienia. Sposobem na ich spalanie 
jest zastosowanie uwarstwienia ładunku lub zaktywizowanie ich termicznie i che-
micznie w przypadku mieszanek homogenicznych.
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Przez pojęcie termicznego uaktywnienia mieszanki należy rozumieć zwiększenie 
energii wewnętrznej za pomocą ogrzania mieszanki jeszcze przed dostarczeniem jej 
do cylindra. Taki proces uaktywnienia mieszanki nazwany – Active Thermo Atmo-
sphere Combustion – ATAC Process, czyli spalanie w termicznie uaktywnionej at-
mosferze dla silnika z zapłonem iskrowym, opracował w 1979 roku S. Onishi [36].

Porównanie przebiegu wydzielania ciepła podczas spalania w funkcji masy mie-
szanki palnej dla silnika z systemem ATAC i dla klasycznego silnika ZI zostało 
przedstawione schematycznie na rysunku 2.2 [36].

Rys. 2.2. Schemat przebiegu procesu spalania w klasycznym silniku ZI i silniku 
z systemem ATAC [36]

W systemie ATAC spalanie zachodzi od razu w całej objętości ładunku bez ko-
nieczności stosowania obcego zapłonu, a całkowite ciepło wydzielone podczas spa-
lania całej mieszanki Q można zapisać wzorem [36]:

  (2.1)

w przeciwieństwie do klasycznego silnika ZI, gdzie czoło płomienia zainicjowanego 
od iskry obejmuje kolejne warstwy mieszanki:

  (2.2)

gdzie:
 q  – ciepło jednostkowe wydzielone podczas spalania [J/kg],
 M  – całkowita masa mieszanki palnej [kg].

Q Mdq
q

= ∫
0

Q qdm
m

= ∫
0
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Ten system przygotowania mieszanki wykorzystano pierwotnie w silnikach dwu-
suwowych firmy Honda i Nissan. W roku 1983 Njat i Foster wykazali możliwość 
zastosowania go w silnikach czterosuwowych. 

Modyfikacją tego systemu jest inny sposób uaktywnienia mieszanki Activated 
Radical Combustion (ARC) opracowany i wyprodukowany przez firmę Honda. 
Polega na równoczesnym oddziaływaniu chemicznym i termicznym na mieszan-
kę, za pomocą spalin z poprzedniego cyklu roboczego [36]. Ta metoda zasilania 
została opracowana dla silnika dwusuwowego. Wytworzona w układzie zasilania 
mieszanka przepływa do skrzyni korbowej, w której zostaje częściowo podgrzana 
i sprężona, podobnie jak w klasycznym silniku dwusuwowym. Silnik z układem 
ARC posiada regulowaną wysokość okna wylotowego. Jego otwarcie wzrasta do 
całkowitego wraz ze wzrostem obciążenia. Przy częściowym obciążeniu, kiedy 
okno jest przymknięte, część spalin pozostaje w cylindrze, mieszając się ze świe-
żym ładunkiem, aktywizując go termicznie i chemicznie. Taka aktywizacja powo-
duje zapłon objętościowy.

Prace nad podobnym sposobem aktywacji były również prowadzone przez S. Jar-
nuszkiewicza na Politechnice Krakowskiej podczas badań nad systemem zasilania 
silnika za pomocą bezpompowego wtrysku paliwa (rys. 2.3).

Rys. 2.3. Schemat systemu bezpompowego wtrysku paliwa w zastosowaniu do silnika 
jedno- i dwucylindrowego

W tej metodzie aktywacja paliwa następowała przez bezpośredni kontakt spa-
lin z paliwem w czasie doprowadzania paliwa do cylindra za pomocą spalin. Dla 
silnika jednocylindrowego spaliny przewodem (1) przedostają się do zasobnika 
(4), w którym następuje ich mieszanie z paliwem dostarczonym tam przewodem 
(5). Mieszanka paliwowo-spalinowa przemieszcza się dzięki ciśnieniu powstałemu 
w wyniku spalania przez zawór (3) otwierający przepływ mieszanki do cylindra przy 
odpowiednim kącie obrotu wału korbowego. W silniku dwucylindrowym paliwo 
dostarczane jest do zasobnika (4). W czasie suwu pracy przebiegającego w jednym 
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3

4
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cylindrze spaliny z niego pochodzące – przepływając przewodem łączącym cylindry 
(3) przez zbiornik (4) – pobierają z niego paliwo i dostarczają do drugiego cylindra, 
w którym odbywa się suw sprężania.

Metoda chemicznej i termicznej aktywacji paliwa miała na celu zwiększenie 
prędkości spalania, zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, a w szcze-
gólności tlenków azotu oraz poprawę sprawności silnika. Nie znalazła ona szersze-
go zastosowania w klasycznych silnikach tłokowych. Jednym z efektów badań nad 
przebiegiem procesu spalania silnika z zapłonem samoczynnym było uzyskanie 
równomiernej pracy z zastosowaniem ubogiej mieszanki i zasilaniu ładunkiem ho-
mogenicznym. System spalania zaktywizowanych chemicznie i termicznie miesza-
nek stanowił pierwszą koncepcję spalania zastosowaną w silnikach Homogeneous 
Charge Compresion Ignition (HCCI) [52].

2.2. Poprawa wskaźników roboczych i ekologicznych 
przez zmianę fizycznych parametrów mieszanki roboczej

Jedną z możliwych metod poprawy wskaźników roboczych silnika i zmniejsze-
nia emisji toksycznych składników spalin przez zmianę fizycznych parametrów 
mieszanki roboczej jest zwiększenie gęstości powietrza, czyli wzrost masy powie-
trza dostarczanego do cylindra. Realizacja tego procesu jest dokonywana za pomocą 
zwiększania współczynnika napełnienia.

Na wartość współczynnika napełnienia mają wpływ:
– opory przepływu występują na całej drodze transportu powietrza z otoczenia 

do wnętrza cylindra oraz w systemie filtracji powietrza, 
– wymiana ciepła pomiędzy ściankami układu dolotowego i cylindra a świeżym 

ładunkiem, 
– zjawiska gazodynamicznego doładowania występujące w szerokim zakresie 

prędkości obrotowej i obciążenia,
– przepływ zwrotny czynnika przez zawór dolotowy,
– reszta spalin pochodząca z poprzedniego cyklu spalania.
Na rysunku 2.4 przedstawiono wpływ poszczególnych parametrów na wielkość 

współczynnika napełnienia w funkcji względnej prędkości obrotowej silnika n/nmax.
Najprostszą metodą zwiększenia współczynnika napełnienia jest zmniejszenie 

oporów przepływu powietrza w układzie dolotowym do cylindra oraz wykorzystanie 
zjawisk gazodynamicznych. Stosowanie większej liczby zaworów do sterowania pro-
cesem wymiany ładunku stało się obecnie rozwiązaniem standardowym, skutecznie 
poprawiającym proces napełnienia cylindra oraz warunki termiczne systemu spalania. 

Oprócz metody polegającej na zmniejszeniu oporów przepływu w celu poprawy 
parametrów pracy silnika stosuje się doładowanie silników powietrzem. Możliwe 
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jest doładowanie dynamiczne, mechaniczne lub turbosprężarkowe. Używa się rów-
nież kilka systemów doładowania równocześnie.

1. Metoda doładowania dynamicznego polega na wykorzystaniu siły bezwład-
ności powietrza. W tym celu dobiera się odpowiednią długość kanałów do-
lotowych i kątów otwarcia zaworów w zależności od prędkości obrotowej 
[34]. Z tego powodu stosuje się układy dolotowe o stopniowej lub ciągłej 
zmianie długości [102]. Istnieje również wiele rozwiązań konstrukcyjnych 
wykorzystujących zmianę faz układu rozrządu realizowaną przestawianiem 
czasu otwarcia i zamknięcia lub sterowaniem wzniosu zaworów.

2. Metoda doładowania mechanicznego. W tym przypadku energia potrzebna do 
napędu sprężarki jest najczęściej pobierana z wału silnika za pośrednictwem 
przekładni pasowej lub zębatej. Obecnie najczęściej używa się sprężarek typu 
Eaton, Roots, Lysholm oraz coraz częściej sprężarek odśrodkowych. 

3. Doładowanie za pomocą turbosprężarki wykorzystuje energię pochodzącą 
od gazów spalinowych. Ze względu na charakter przepływu spalin można wy-
różnić trzy sposoby zasilania:
– pulsacyjne,
– stałociśnieniowe,
– z konwerterem pulsacji.

Zasilanie pulsacyjne wykorzystuje energię kinetyczną spalin z poszczególnych 
cylindrów dzięki usytuowaniu turbosprężarki blisko zaworów wylotowych. Przy 
usytuowaniu turbosprężarki w większej odległości od zaworów wylotowych uzysku-
je się zasilanie stałociśnieniowe. Trzeci system jest kompilacją dwóch pierwszych, 

Rys. 2.4. Wpływ zjawisk występujących w procesie wymiany ładunku 
na współczynnik napełnienia [78]
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w którym przez zastosowanie dyszy, zbiornika wyrównawczego i dyfuzora wpływa 
się na zamianę energii kinetycznej gazu na wzrost jego ciśnienia statycznego. 

Istnieją również rozwiązania składające się z turbosprężarki sprzężonej dodatko-
wo z silnikiem elektrycznym. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie doładowa-
nia w większym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika, a w określonych 
stanach pracy nawet na odzyskiwanie energii kinetycznej spalin.

Innym sposobem zwiększenia współczynnika napełnienia jest zmniejszenie tem-
peratury dostarczanego powietrza. W tym celu stosowane są chłodnice powietrza 
intercooler, używane w układach wymiany ładunku z doładowaniem. 

Oprócz klasycznego systemu chłodzenia powietrza w wymienniku ciepła umiesz-
czonym pomiędzy sprężarką a silnikiem można wykorzystać układy typu turbocooling, 
składające się z dwóch chłodnic i dwóch turbosprężarek, z których pierwsza jest na-
pędzana strumieniem gazów spalinowych, a druga powietrzem doładowującym [102]. 

Każdy z opisanych sposobów zwiększenia współczynnika napełnienia jest obar-
czony pewnymi wadami. Układ doładowania dynamicznego nie jest w stanie po-
prawić parametrów silnika w pełnym zakresie obciążenia i prędkości obrotowej 
w zadowalającym stopniu. Stosowanie sprężarek mechanicznych i turbodoładowa-
nia powoduje znaczący wzrost obciążeń mechanicznych silnika, często wiąże się 
z koniecznością zmniejszenia stopnia sprężania. 

Wykorzystywane są również łączone systemy zawierające kilka z wymienionych 
elementów równocześnie. Wiąże się to jednak ze znaczną komplikacją układu stero-
wania, co zwiększa koszty produkcji i eksploatacji silnika.

2.3. Zasilanie silnika mieszankami o zwiększonej ilości utleniacza

2.3.1. Parametry mieszanek o zwiększonej zawartości utleniacza

Parametrami charakteryzującymi mieszankę paliwowo-powietrzną są: wartość 
opałowa, stała stechiometryczna, współczynnik określający zawartość powietrza 
w mieszance.

1. Wartość opałowa Wop jest wielkością odpowiadającą ilości energii możliwej 
do otrzymania w wyniku spalenia jednostkowej ilości paliwa. Wzrost warto-
ści opałowej paliwa nie jest bezpośrednio związany ze wzrostem ilości ciepła 
wydzielonego w komorze spalania. W przypadku spalania paliw w silniku 
należy uwzględniać wartość opałową mieszanki paliwowo-powietrznej, któ-
ra może być mniejsza od wartości opałowej samego paliwa. Wartość opało-
wa mieszanki odnosi się do mieszanki paliwowo-powietrznej przy założeniu 
jej stechiometrycznego składu. Zmiana stężenia tlenu w ładunku wpływa na 
zmianę wartości opałowej mieszanki.
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2. Stała stechiometryczna Lt określa ilość powietrza potrzebną do całkowitego 
i spalenia jednostki paliwa. Wielkość ta nie ma charakteru uniwersalnego. 
W przypadku, w którym utlenianie paliwa jest dokonywane za pomocą mo-
dyfikowanej mieszanki gazowej, której skład odbiega od składu powietrza, 
wartość stałej ulega zmianie. Modyfikacja stałej stechiometrycznej zdefinio-
wanej w rozdziale 8 została dokonana przez odniesienie jej wartości do stęże-
nia tlenu w ładunku. 

3. Współczynnik określający zawartość powietrza w mieszance najczęściej na-
zywany jest współczynnikiem nadmiaru powietrza λ. Jest on definiowany 
jako stosunek ilości powietrza rzeczywistego – znajdującego się w cylindrze 
po zakończeniu procesu napełniania – do teoretycznego – potrzebnego do cał-
kowitego spalenia paliwa znajdującego się w cylindrze. 

 Używany jest również współczynnik ekwiwalencji oznaczany literą Φ, który 
stanowi odwrotność współczynnika nadmiaru powietrza 1/λ. 

 W literaturze anglojęzycznej powszechny jest współczynnik określający sto-
sunek ilości powietrza znajdującego się w cylindrze do ilości paliwa tam za-
wartego, definiowany jako AFR (ang. Air Fuel Ratio). 

 Współczynniki te mogą wskazywać wartości lokalne w określonym miejscu 
przestrzeni roboczej, np. w przypadku uwarstwienia ładunku, lub wartości 
uśrednione z całej objętości jednego cylindra lub z całego silnika.

Zarówno stała stechiometryczna, jak i współczynniki określające ilość powietrza 
w mieszance odnoszą się do przypadku, kiedy spalanie zachodzi z udziałem powie-
trza. Ponieważ przyjmuje się stałą zawartość tlenu w powietrzu, nie mają one zasto-
sowania w przypadku utleniacza o innym składzie chemicznym. W związku z tym ze 
względu na stosowanie do spalania mieszanek o zmienionym składzie chemicznym 
powietrza lub mieszanek spalinowo-tlenowych, w rozdziale 8 został określony nowy 
współczynnik, nazwany współczynnikiem nadmiaru utleniacza. Odnosi się on nie 
do ilości powietrza, lecz ilości tlenu zawartego w ładunku.

2.3.2. Stosowanie paliw alternatywnych i dodatków do paliw

Wybór paliw alternatywnych zawierających zwiększone ilości związków tleno-
wych do zasilania silników spalinowych zmniejsza wartość stałej stechiometrycz-
nej ze względu na wykorzystanie tlenu zawartego w paliwie w procesie spalania. 
W wyniku tego następuje zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin  
i w zależności od wartości opałowej może następować zwiększenie mocy jednostko-
wej silnika [51]. Obecnie jako paliwa lub dodatki do paliw zawierające zwiększoną 
ilość tlenu w stosunku do paliw klasycznych stosuje się: 

– alkohol metylowy,
– alkohol etylowy, 
– eter metylo-tert-butylowy,
– nitrometan. 
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Alkohol metylowy, metanol (CH3OH) po raz pierwszy wykorzystany jako 
paliwo przez armię niemiecką w czasie II wojny światowej. W połowie lat 70. 
w ofercie firmy Vulcan Cincinnati w USA znalazło się paliwo o zawartości  
85–95% metanolu [69]. Metanol ma ponad dwukrotnie mniejszą wartość opa-
łową od benzyny, która wynosi 19,7 MJ/kg. Masowy udział tlenu w metanolu 
wynosi 50%, co ma wpływ na zmniejszenie emisji substancji toksycznych [50]. 
Jego zasadniczą wadą jest silnie korodujące działanie, szczególnie w stosunku do 
stopów aluminium i miedzi. Obecnie czysty metanol jest stosowany do napędu 
motocykli żużlowych. W Kalifornii powszechnie używa się paliwa oznaczonego 
symbolem M-85, które zawiera 85% metanolu i 15% objętości węglowodorów. 
Równocześnie trwają próby zasilania paliwem M-100, składającym się z czyste-
go metanolu [67].

Alkohol etylowy, czyli etanol (C2H5OH), używany jako paliwo od roku 1908 
w silnikach samochodu Ford-T. Jednak dopiero w latach 70. XX wieku w związku 
z kryzysem paliwowym ponownie zwrócono na niego uwagę [92], a w latach 80. 
zaczął być stosowany jako dodatek do benzyny bezołowiowej [69]. Ma on znacznie 
mniejszą wartość opałową od benzyny 26,8 MJ/kg, natomiast liczba oktanowa eta-
nolu wynosi 96 jednostek, co umożliwia zwiększenie stopnia sprężania silnika. Wy-
korzystuje się go także jako paliwo i dodatek do paliw: paliwa etanolowe oznaczone 
są symbolem „E”. Paliwo E-100 zawiera ok. 95,5% etanolu i ok. 4% wody, E-95 
ok. 95% etanolu i 5% benzyny. Paliwo E-95 używane jest jako paliwo do silników 
wysokoprężnych pojazdów miejskich, np. autobusów Scania [12]. W USA i Brazylii 
powszechnie dostępne jest paliwo E-85, które zawiera 85% bioetanolu, stosowane 
do specjalnie przystosowanych silników FFV (ang. Flexible Fuel Vehicles). Z kolei 
w paliwach E-20 i E-10 etanol stanowi dodatek do benzyny. Na rysunku 2.5 [93] 
przedstawiono wpływ dodatku alkoholi do oleju napędowego na moc silnika wy-
sokoprężnego. Prezentowane wyniki wykazały 2-procentowy wzrost mocy etanolu 
i 5-procentowy wzrost mocy dla metanolu z 10-procentowym dodatkiem alkoholi. 
Zaletą etanolu jest możliwość uzyskania mniejszej emisji toksycznych składników 
spalin, w szczególności tlenku węgla i tlenków azotu, w stosunku do spalania innych 
paliw węglowodorowych, natomiast wadą jest duża lotność oraz gorsze właściwości 
smarne. 

Eter metylo-tert-butylowy (MTBE) jako paliwo silnikowe ma korzystne właści-
wości. Jego wartość opałowa wynosi 35,18 MJ/kg, liczba oktanowa 110 jednostek, 
stała stechiometryczna ma wartość 11,7, ponadto w swoim składzie zawiera ok. 18% 
tlenu. Paliwo to może być stosowane jako samodzielne paliwo silnikowe, natomiast 
obecnie jest powszechnie używane jako dodatek zwiększający liczbę oktanową 
paliwa oraz czynnik zmniejszający emisję tlenku węgla i węglowodorów. Na ry- 
sunku 2.6 [51] przedstawiono wpływ dodatku MTBE na emisję toksycznych skład-
ników spalin. Wprowadzenie dodatku tlenu, który znajduje się w składzie MTBE, do 
benzyny ma znaczący wpływ na obniżenie emisji CO i HC.
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Rys. 2.5. Wpływ alkoholi dodawanych w ilościach 10% obj. do oleju napędowego (z emulgatorem) 
na moc silnika o zapłonie samoczynnym przy pracy z pełnym obciążeniem [93]

Rys. 2.6. Wpływ dodatku 15% MTBE do benzyny na emisję toksycznych składników spalin [51]

Ilość MTBE w paliwie zgodnie z normą nie może przekraczać 15%. Istnieje 
tendencja do stopniowego wycofywania MTBE jako dodatku do paliw i zastąpie-
nia go ETBE (eter etylo-tert-butylowy) [69]. Jest to spowodowane jego właściwo-
ściami rakotwórczymi oraz możliwością skażenia wody w przypadku przedostania 
się do niej.

Nitrometan to paliwo używane w ograniczonym zakresie w sportach samochodo-
wych. Paliwo to stosuje się do napędu silników rakietowych oraz silników tłokowych 
pojazdów typu dragster. Występuje ono pod handlową nazwą „Top Fuel” i składa 
się z mieszanki 90% nitrometanu i 10% metanolu. Nitrometan o wzorze chemicz-
nym CH3NO2 ma wartość stałej stechiometrycznej Lt = 1,7 kg/kg, co w porównaniu 
z benzyną o stałej stechiometrycznej Lt = 14,7 kg/kg daje możliwość zwiększenia 
o około ośmio-, siedmiokrotnie dawki nitrometanu przypadającej na pojedynczy 
cykl pracy silnika. 
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Równanie równowagowe reakcji utleniania jest następujące:

 4CH3NO2 + 3O2 → 4CO2 + 6H2O + 2N2 (2.3)

Przy zastosowaniu nitrometanu istnieje możliwość zwiększenia mocy silnika 
ponad dwukrotnie, co wynika z większej wartości opałowej mieszanki stechiome-
trycznej, mimo znacząco mniejszej wartości opałowej nitrometanu (11,5 MJ/kg) 
w stosunku do wartości opałowej benzyny silnikowej (ok. 44 MJ/kg). W związku 
z większą w stosunku do benzyny prędkością spalania laminarnego wynoszącą  
ok. 0,5 m/s, nitrometan dobrze nadaje się do zasilania silników o większej prędkości 
obrotowej. Temperatura spalania nitrometanu w cylindrze silnika jest wyższa niż 
temperatura spalania benzyny silnikowej. Występuje przy tym zwiększone obcią-
żenie cieplne przestrzeni roboczej cylindra, które jest częściowo rekompensowane 
przez większe ciepło parowania nitrometanu wynoszące 0,56 MJ/kg, podczas gdy 
dla benzyny wynosi ono 0,29–0,35 MJ/kg. Ponadto podczas stosowania nitrometanu 
jako paliwa wykorzystuje się zwykle wzbogacony skład mieszanki. Ponieważ ma-
sowy udział tlenu w nitrometanie wynosi ok. 53%, to właśnie zastosowanie bogatej 
mieszanki nie powoduje obniżenia mocy silnika, pozwalając natomiast na zmniej-
szenie skłonności do samozapłonu.

Reakcję spalania można opisać równaniem:

 2CH3NO2 → CO2 + 2H2O + H2 + N2 (2.4)

Znane są przypadki dodawania hydrazyny (N2H4 stosowana jako paliwo rakie-
towe lub do łodzi podwodnych) do nitrometanu, co powoduje dodatkowy wzrost 
mocy silnika. Jednak ze względu na wybuchowy charakter tej mieszanki jest ona 
zabroniona do używania w formie paliwa. 

Zasilanie silnika nitrometanem może znacząco zwiększyć moc silnika, ale wpro-
wadzenie go do powszechnego użytku wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów 
eksploatacji ze względu na dużą cenę tego paliwa. Również nie bez znaczenia jest 
duża toksyczność tego paliwa [58] oraz jego właściwości kancerogenne [68]. Poza 
tym jednym z produktów spalania jest kwas azotowy, wpływający destrukcyjnie na 
elementy silnika.

Oprócz wymienionych paliw alternatywnych i dodatków do paliw produkowa-
nych na skalę przemysłową, zawierających zwiększone ilości tlenu, istnieją kom-
ponenty oferowane przez firmy zajmujące się wyścigami samochodowymi. Oferu-
ją one dodatki o nieznanym składzie chemicznym, podając jedynie spodziewany 
wzrost mocy silnika. Przykładami takich substancji są: �RP 8 �asoline Power �d�Przykładami takich substancji są: �RP 8 �asoline Power �d-
dittives, Manhatan Chemical Liquid Horse Power czy Klotz Coxoc �azoline Power 
�dditive [44].
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Używane obecnie głównie jako dodatki do paliw: metanol, etanol i eter mety-
lo-tert-butylowy, zawierające zwiększone ilości związków tlenowych, mają na 
celu zmniejszenie stężenia toksycznych składników spalin. Dodanie ich powoduje 
wzrost wartości liczby oktanowej paliw. Dodatki te powodują również ograniczenie 
emisji toksycznych składników spalin, nie wpływając znaczącego na wzrost mocy 
silników. Również jako paliwa samodzielne nie powodują znaczącego zwiększenia 
mocy. Jedynym paliwem wpływającym znacząco na wzrost mocy silnika, dzięki ma-
łej wartości stałej stechiometrycznej i dużej zawartości tlenu, jest nitrometan. Jest on 
jednak stosowany w bardzo ograniczonym zakresie ze względu na swoje toksyczne 
właściwości. 

Podsumowując, można stwierdzić, że nie wszystkie paliwa można wprowadzić 
do powszechnego użytku, szczególnie w związku z coraz bardziej rygorystycznymi 
przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i ekologii. Upowszechnienie pozostałych 
paliw alternatywnych, oprócz przystosowania silnika do zasilania takim rodzajem 
paliwa, wymaga zmian dotyczących cyklu wytwarzania tych paliw oraz ich dystry-
bucji ze względu na skalę produkcji. Podobne wymogi dotyczą specjalnych dodat-
ków utleniających do paliw. Stosowanie paliw zawierających związki tlenowe nie 
jest alternatywą do stosowania mieszanek wzbogaconych w tlen.

2.3.3. Wzbogacanie ładunku w tlen za pomocą dodatku chemicznego

W niektórych przypadkach korzystne jest stosowanie dodatku do ładunku, 
który wydziela tlen podczas reakcji chemicznych. Przykładem takiego związku 
jest podtlenek azotu N2O, który wprowadza dodatkowy tlen do ładunku. Podtle-
nek azotu jest bezwonnym i bezbarwnym gazem o słodkawym smaku, rozpada 
się w temperaturze 188°C na O2 i N. Zawiera 36% udziału masowego O2 i cha-
rakteryzuje się o 50% większą gęstością, w stosunku do powietrza, przy tym 
samym ciśnieniu. Powoduje to, że 1 m3 N2O zawiera ok. 2,3 razy więcej tlenu 
niż powietrze [44].

Podtlenek azotu jest używany w sportach samochodowych, szczególnie do zasi-
lania silników pojazdów biorących udział w wyścigach na jedną czwartą mili. Pod-
tlenek azotu wykorzystano już w czasie II wojny światowej w lotnictwie brytyjskim, 
a także w niemieckich myśliwcach, wyposażonych w specjalny system zasilania 
o nazwie GM-1. 

W układzie zasilania silnika samochodowego, korzystającego z właściwości 
podtlenku azotu, wykorzystuje się systemy o nazwie Nitrous Oxide System (NOS). 
Istnieją trzy rodzaje instalacji zasilającej:

– dolot suchy, 
– dolot mokry,
– dolot bezpośredni. 
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Pierwszy układ realizuje doprowadzenie podtlenku azotu w postaci gazowej 
do układu dolotowego powietrza za filtrem powietrza. Rozwiązanie to pozwala na 
zwiększenie mocy silnika o 12–15%.

Dolot mokry doprowadza ciekły podtlenek azotu do układu dolotu powietrza 
i umożliwia zwiększenie mocy o 30–35%. Dolot bezpośredni, czyli wtryskiwanie 
do cylindra fazy ciekłej gazu, umożliwia zwiększenie mocy o 30–50%. 

Na rysunku 2.7 przedstawiono wpływ stosowania dodatku podtlenku azotu na 
zmianę przebiegu charakterystyki silnika.

Rys. 2.7. Porównanie charakterystyki silnika Opel 2,0 zasilanego mieszanką z dodatkiem N2O

Przy zastosowaniu dodatku podtlenku azotu uzyskano 32-procentowy wzrost 
mocy efektywnej silnika oraz 35-procentowy wzrost momentu obrotowego. 

Zasadniczym problemem uniemożliwiającym powszechne wykorzystanie tego 
gazu jest jego duże zużycie, które wynosi dla przykładowego silnika samochodu 
Opel 2,0 w zakresie pełnego obciążenia ok. 0,5 kg/s.

2.3.4. Zasilanie silnika mieszanką z powietrzem wzbogaconym w tlen 

Istnieją systemy zasilania polegające na dostarczeniu do silnika powietrza 
o podwyższonej zawartości tlenu ponad standardowy udział wynoszący 21% ob-
jętości. Ten dodatkowy udział tlenu może być pozyskiwany dzięki przepuszczeniu 
powietrza atmosferycznego przez separator powodujący oddzielenie azotu, w wy-
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niku czego w pozostałym powietrzu wzrasta stężenie tlenu. Wykorzystując proces 
spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen, można doprowadzić do zwiększenia 
mocy silnika przy równoczesnym znaczącym zmniejszeniu emisji toksycznych 
składników spalin. 

Rozwiązanie to ma wiele zalet w stosunku do metody, w której tlen jest dostar-
czany za pośrednictwem oddzielnego związku chemicznego. Jedną z nich jest brak 
konieczności przewożenia zasobnika z substancją chemiczną wykorzystywaną do 
wzbogacania w tlen mieszanki oraz związaną z tym koniecznością jego uzupełnia-
nia. Kolejną zaletą jest możliwość instalacji aparatury separacyjnej w pojeździe, 
zapewniając, ciągłość procesu wzbogacania w tlen i nie ograniczając, zasięgu po-
jazdu. 

Istotne jest także zmniejszenie kosztów eksploatacji wynikające z eliminacji do-
datkowego związku chemicznego, niezbędnego w przypadku wykorzystania go do 
otrzymywania tlenu, oraz poprawa bezpieczeństwa, wynikająca z eliminacji niebez-
piecznych substancji przewożonych w pojeździe. Ma to również duże znaczenie ze 
względu na czynniki ekologiczne – w związku z niebezpieczeństwem przedostania 
się toksycznych substancji utleniających do środowiska. 

W przypadku stosowania dodatkowych, utleniających związków chemicznych 
należy się liczyć z możliwością zwiększenia stężenia toksycznych substancji po-
wstających w wyniku procesów zachodzących w czasie spalania w silniku, a także 
powstawania nowych związków, które nie występowały dotychczas w składzie spa-
lin silnikowych, ponieważ w czasie reakcji utleniania – w zależności od użytego utle-
niacza – może uwalniać się z nich chlor lub inne substancje uznawane za szkodliwe. 



3. Istota i zakres prowadzonych badań

3.1. Geneza i sformułowanie problemu badawczego

Wzrost mocy jednostkowej silników i zagadnienia związane z ekologicznym 
aspektem określającym wartość stężenia toksycznych składników spalin stoją ze 
sobą w sprzeczności. Uzyskiwanie maksymalnych mocy jednostkowych silnika 
powoduje pogorszenie ekologicznych parametrów spalin, co jest związane z wy-
stępowaniem lokalnego niedoboru tlenu w ładunku przy stosowaniu mieszanek ste-
chiometrycznych. Dlatego maksimum mocy silnika występuje w zakresie bogatych 
mieszanek paliwowo-powietrznych. Zwiększenie mocy przy zmniejszeniu współ-
czynnika nadmiaru powietrza λ > 1 jest możliwe dzięki całkowitemu wykorzystaniu 
tlenu z ładunku w tych warunkach zasilania, powodując równocześnie niecałkowite 
spalenie węgla. 

Zagadnienie równoczesnej poprawy wskaźników roboczych i ekologicznych sta-
nowi genezę pracy.

Podjęty problem badawczy polegał na wyjaśnieniu wpływu tlenowego wzboga-
cenia mieszanki paliwowo-powietrznej na wskaźniki robocze i ekologiczne silników 
z zapłonem iskrowym.

Tezę stanowi twierdzenie, że: Wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej 
przez dodanie do niej tlenu umożliwia poprawę większości podstawowych wskaźni-
ków roboczych i ekologicznych silnika, bez istotnego pogorszenia innych istotnych 
wskaźników.

Tezą dodatkową jest, że: W silniku o zapłonie iskrowym zasilanym mieszanką 
wzbogaconą w tlen można istotnie oddziaływać na zmniejszenie emisji tlenków azo-
tu przez stosowanie kontrolowanej recyrkulacji spalin, aż do całkowitego wyelimi-
nowania powietrza z ładunku cylindra. 

Przyjętym kryterium uznania tezy za udowodnioną jest wykazanie zwięk-
szenia mocy jednostkowej silnika przy zmniejszeniu stężenia przynajmniej 
jednego ze składników spalin uznanych za toksyczne bez zmiany stężenia po-
zostałych.
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Za kryterium uznania tezy dodatkowej za udowodnioną przyjęto wykazanie moż-
liwości poprawnej pracy silnika przy całkowitej eliminacji powietrza z ładunku cy-
lindra, zastępując go mieszaniną gazów spalinowych i tlenu, co jest jednoznaczne 
z zerową emisją tlenków azotu. 

3.2. Cel i zakres pracy

Celem naukowym pracy jest określenie wpływu stosowania ładunku o zmodyfi-
kowanym składzie na parametry robocze silnika oraz emisję toksycznych składni-
ków spalin. 

Celem utylitarnym jest uzyskanie wzrostu mocy silnika bez wzrostu stężenia tok-
sycznych składników spalin przez zwiększenie masy tlenu w ładunku, a nie jak do-
tychczas – przez zmniejszenie współczynnika nadmiaru powietrza, z zachowaniem 
tego samego współczynnika napełnienia.

Modyfikacja mieszanki obejmuje:
– zwiększenie stężenia tlenu w doprowadzanym powietrzu, 
– wprowadzenie recyrkulacji spalin przy stałym stężeniu tlenu, w pełnym za-

kresie obciążenia, 
– zastąpienie doprowadzanego do cylindra powietrza, spalinami i tlenem, 
– spalanie ubogiej mieszanki składającej się z paliwa, tlenu i spalin.
Do realizacji celu pracy należało wykonać zadania szczegółowe. Należą do 

nich:
– przeprowadzenie analizy literatury dotyczącej zagadnień związanych ze spa-

laniem mieszanek wzbogaconych w tlen, 
– przeprowadzenie wstępnych obliczeń oraz symulacji komputerowej określa-

jących zasadność prowadzenia badań i obszar badawczy,
– opracowanie metody badawczej oraz metodyki pomiarów, pozwalających na 

analizę procesów zachodzących w silniku przy przyjętym sposobie zasilania,
– opracowanie układu zasilania pozwalającego na doprowadzenie do silnika 

zmodyfikowanej mieszanki,
– opracowanie programu służącego do sterowania i akwizycji danych w czasie 

pomiarów,
– przygotowanie stanowiska badawczego oraz aparatury pomiarowej,
– zastosowanie programu symulacyjnego w celu teoretycznego wyjaśnienia 

wybranych zjawisk i procesów zachodzących w silniku, na podstawie otrzy-
manych wyników badań,

– określenie zasadności stosowania zaproponowanej metody zasilania silnika 
ładunkiem o zmodyfikowanym składzie, w aspekcie poprawy parametrów 
pracy silnika i zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin.
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3.3. Metodyczne podstawy badań

Przeprowadzenie rozpoznania literaturowego miało na celu zbadanie obec-
nego stanu wiedzy na temat zasilania silników mieszanką wzbogaconą w tlen, 
poznanie rozwiązań konstrukcyjnych używanych z wykorzystaniem tej metody 
oraz trudności występujących w trakcie stosowania jej do zasilania silnika spa-
linowego.

Ponadto w zakresie pracy wykonano analizę metod separacji tlenu z powietrza za 
pomocą sit molekularnych oraz metody membranowej w aspekcie ich zastosowania 
w celu wzbogacania w tlen mieszanki dostarczanej do silnika. 

Badania symulacyjne poprzedzające doświadczalne badania stanowiskowe miały 
na celu określenie obszaru badań ze względu na dopuszczalne wartości niektórych 
parametrów pracy silnika, takich jak: maksymalne ciśnienie w przestrzeni roboczej 
silnika oraz temperatura czynnika roboczego. W tym celu został stworzony model 
matematyczny opisujący zależności podstawowych parametrów pracy silnika. Rów-
nocześnie wykonano podstawowe obliczenia, które miały wykazać, czy istnieje zysk 
energetyczny wynikający z różnicy pomiędzy dodatkową energią uzyskaną z silnika 
(w wyniku dostarczenia zwiększonej ilości mieszanki) a energią użytą w celu wzbo-
gacania mieszanki w tlen.

Ze względu na odmienność sposobu zasilania w stosunku do konwencjonal-
nych silników dokonano określenia wartości stałej stechiometrycznej dla zmody-
fikowanego składu mieszanki o różnej wartości stężenia tlenu oraz zdefiniowano 
i wprowadzono nowy współczynnik określony jako „współczynnik nadmiaru 
utleniacza”. Opracowany współczynnik nadmiaru utleniacza jako bardziej uni-
wersalna forma współczynnika nadmiaru powietrza, wykorzystany jest w przy-
padku stosowania jako utleniaczy reagentów zawierających dowolne stężenie 
tlenu. Konieczne było również wyprowadzenie zależności opisującej całkowity 
strumień doprowadzanej mieszanki gazowej, ze względu na specyfikę zastoso-
wanego pomiaru. 

Przed przystąpieniem do badań doświadczalnych opracowano metodykę pomia-
rową, odpowiednią do postawionych zadań.

W kolejnym etapie wykonano projekt i zbudowano stanowisko badawcze.
Badania silnika rozpoczęto od wstępnych badań porównawczych, przy zastoso-

waniu zasilania konwencjonalną mieszanką paliwowo-powietrzną.
Zasadnicza faza badań została podzielona na cztery etapy:
– Pierwszy z nich obejmował badania przy zasilaniu silnika mieszanką po-

wietrzno-tlenową przy wzrastającym stężeniu tlenu.
– Drugi etap polegał na badaniu parametrów silnika przy zasilaniu mieszanką 

powietrzno-tlenową z recyrkulacją spalin.
– W trzecim etapie ładunek cylindra składał się ze stechiometrycznej mieszanki 

paliwa, tlenu i spalin, bez udziału powietrza atmosferycznego.
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– W czwartym etapie przewidziano zasilanie silnika ładunkiem o ubogim skła-
dzie, zawierającym paliwo, tlen i spaliny, bez udziału powietrza atmosferycz-
nego.

Każdy z etapów badań zakończono wnioskami pozwalającymi na określenie 
wpływu poszczególnych parametrów na przebieg pracy silnika i emisję toksycznych 
składników spalin. Całość została podsumowana wnioskami końcowymi łączącymi 
w sobie wnioski z poszczególnych etapów badań. 



4. Ocena wpływu mieszanki wzbogaconej w tlen 
na wskaźniki robocze i ekologiczne silnika 

w świetle dotychczasowej wiedzy

4.1. Uwagi wprowadzające

Literatura dotycząca zasilania silników mieszanką wzbogaconą w tlen jest sto-
sunkowo nieliczna. Dostępne publikacje na temat wpływu wzbogacenia w tlen po-
wietrza doprowadzonego do silnika na parametry robocze i skład gazów spalino-
wych można podzielić na trzy grupy. Najwięcej opracowań z tej dziedziny zajmuje 
się silnikiem z zapłonem samoczynnym. Drugą grupę stanowi literatura dotycząca 
silników z zapłonem iskrowym. Odrębną grupą są zagadnienia związane z fazą roz-
ruchu i emisją toksycznych składników spalin w czasie nagrzewania. 

Analiza wiedzy o wpływie mieszanki wzbogaconej w tlen na wskaźniki robocze 
silnika obejmuje również opracowania dotyczące silników z zapłonem samoczyn-
nym. Ta część literatury daje podstawy do wyprowadzenia ogólniejszych wniosków. 
Występujące podobieństwa w wynikach badań prowadzonych na silnikach o zapło-
nie samoczynnym i silnikach z zapłonem iskrowym, pomimo różnic w przebiegu 
procesów roboczych, pozwalają wnioskować o zmianie przebiegu procesu spalania 
przez zwiększenie stężenia tlenu w ładunku, niezależnie od wielkości wpływu nie-
których wskaźników roboczych. 

Odrębna analiza dla silników o zapłonie samoczynnym, dla silników o zapłonie 
iskrowym oraz dla ich fazy rozruchu i nagrzewania została wprowadzona ze wzglę-
du na specyfikę omawianych zagadnień badawczych. 

4.2. Wyniki badań dla silnika o zapłonie samoczynnym

Jednym z badanych zagadnień omawianych w literaturze dotyczącej wpływu 
zmiany parametrów mieszanki w silnikach o zapłonie samoczynnym jest kwestia 
spalania emulsji wodno-paliwowej w ładunku ze zwiększonym udziałem tlenu. 
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W ramach badań nad tym problemem zastosowano symulację komputerową, której 
wyniki porównano z wynikami badań hamownianych prowadzonych na  jednocy-
lindrowym czterosuwowym silniku ZS, przy zmiennym stężeniu tlenu w ładunku. 
Celem badań była weryfikacja wyników otrzymanych z obliczeń z zastosowaniem 
modelu matematycznego. 

Symulację procesów  termodynamicznych  turbodoładowanego silnika ZS opar-
to  na  zerowymiarowym  modelu  matematycznym  opracowanym  przez  Assanisa 
i  Heywooda  w  1986  roku.  Model  został  przystosowany  do  warunków  zasilania 
wodno-paliwową emulsją  i powietrzem o zmiennym stężeniu  tlenu. W modyfika-
cji uwzględniono między  innymi wymianę ciepła wg  równania Woschniego. Sto-
sując zweryfikowany model matematyczny, przeprowadzono badania symulacyjne, 
które obejmowały wartości stężenia tlenu w dostarczanym powietrzu w przedziale 
od 21 do 40% udziału objętościowego oraz z udziałem masowym wody w paliwie 
w przedziale od 0 do 50%. Wyniki prac doświadczalnych potwierdziły, że rezultaty 
otrzymane z symulacji są zadowalające i opracowany model nadaje się do symulacji 
procesów  roboczych  silnika. Wykazano,  że wraz  ze  zwiększaniem  stężenia  tlenu 
następuje wzrost gęstości energii, co ma znaczący wpływ na zwiększenie wartości 
temperatury i ciśnienia spalania. Dodatek wody do paliwa działa w przeciwny spo-
sób, co zostało zaprezentowane na rysunkach 4.1  i 4.2 [4]. Przedstawiono wpływ 
wzbogacenia  powietrza w  tlen  na moc,  temperaturę,  jednostkowe  zużycie  paliwa 
i sprawność cieplną silnika, w zależności od stężenia wody w paliwie [4, 81].

Problemem związanym z powyższymi badaniami jest zagadnienie zmniejszenie 
emisji toksycznych składników spalin przez zastosowanie dodatku wody do paliwa. 
Wyniki badań silnika wykazały, że zwiększenie dodatku wody do mieszanki powo-
duje odpowiednie zmniejszenie: mocy użytecznej, stężenia węglowodorów, tlenku 
węgla i cząstek stałych. Odnotowano przy tym poprawę zapalności mieszanki i ko-
nieczność opóźnienia początku wtrysku paliwa [42, 80, 83].

Stwierdzono, że woda stanowiąca dodatek do paliwa i tworząca z nim emulsję mia-
ła znacznie mniejszy wpływ na stężenie tlenków azotu w spalinach 6-cylindrowego 
silnika,  w  porównaniu  z  wynikami  badań  silnika  jednocylindrowego.  Natomiast 
zwiększenie udziału tlenu w doprowadzanym powietrzu wpływało w podobny spo-
sób,  jak w przypadku silnika  jednocylindrowego, zmniejszając emisję sadzy [43].

Największa trudność pojawiająca się podczas stosowania mieszanki wzbogaco-
nej w tlen do zasilania silników polega na zwiększeniu emisji tlenków azotu. Celem 
badań przedstawionych w opracowaniu [60] było znalezienie metody pozwalającej 
na poprawę wskaźników roboczych bez zwiększania emisji tlenków azotu. W pro-
wadzonych badaniach zastosowano mieszanki z 23–25-procentowym udziałem ob-
jętościowym tlenu. Za metodę na zmniejszenie emisji tlenków azotu przyjęto opóź-
nienie czasu wtrysku paliwa. Spowodowało  to ograniczenie emisji  tlenków azotu 
o 15% w stosunku do standardowej wersji  zasilania, przy  równoczesnym zmniej-
szeniu o 60% emisji cząstek stałych. Przy zasilaniu mieszanką z 25-procentowym 
udziałem tlenu zanotowano wzrost mocy o ok. 18%. 
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Rys. 4.3. Zależność sprawności cieplnej i stężenia tlenków azotu od udziału wody w paliwie 
przy różnym stężeniu tlenu [42]

Rys. 4.1. Moc silnika i maksymalna temperatura ładunku w funkcji stężenia tlenu, 
z różną zawartością wody w paliwie [4]

Rys. 4.2. Jednostkowe zużycie paliwa, sprawność cieplna w funkcji stężenia tlenu, 
z różną zawartością wody w paliwie [4]
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Podobnie działa wprowadzenie recyrkulacji spalin, które wpływają na zmniej-
szenie stężenia tlenków azotu przez zmniejszenie średniej temperatury spa- 
lania [17].

Wykorzystanie opracowanego wcześniej modelu matematycznego symulacji 
pracy silnika ZS i jego weryfikacja na podstawie badań jest przedmiotem publi-
kacji [3, 64]. W części doświadczalnej wykonano charakterystyki przedstawiające 
zależności mocy, jednostkowego zużycia paliwa, średniego ciśnienia indykowa-
nego i szczytowego ciśnienia spalania w funkcji stężenia tlenu z różnym obciąże-
niem silnika (rys. 4.4).

Rys. 4.4. Zależność mocy, jednostkowego zużycia paliwa, średniego ciśnienia indykowanego i maksy-
malnego ciśnienia spalania, w funkcji stężenia tlenu w mieszance, przy różnym obciążeniu 

silnika (ustawieniach nastawnika) [3]

W przytoczonym artykule opisano również badania wpływu wzbogacenia powie-
trza doprowadzanego do silnika na emisję tlenków azotu. Badania wykonane przy 
wzbogaceniu powietrza w tlen do stężenia objętościowego wynoszącego 28% i przy 
opóźnionym kącie wtrysku o ok. 4°OWK, w stosunku do nastawów fabrycznych, 
dały efekt w postaci 4% zwiększenia maksymalnego ciśnienia w cylindrze i 10% 
zwiększenia mocy użytecznej. W tych badaniach stwierdzono, że przy wzbogaceniu 
powietrza w tlen do 26% stężenia objętościowego uzyskuje się mniejszą emisję czą-
stek stałych o ok. 60%, lecz emisja tlenków azotu zwiększa się trzykrotnie.

Podobne wnioski otrzymano w badaniach omówionych w pracach [18, 60, 62]. 
Z przytoczonych wyników badań wynika między innymi, że kontrolując kąt wyprze-
dzenia wtrysku, można osiągnąć zwiększenie sprawności cieplnej, a wartość emisji 
tlenków azotu nie większą niż w standardowym silniku z turbodoładowaniem.
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Badania dwusuwowego silnika lokomotywy EMD 567B prowadzono z uwzględ-
nieniem optymalizacji kąta wyprzedzenia wtrysku, w zależności od dawki poda-
wanego paliwa i stopnia wzbogacenia powietrza w tlen. Oprócz zmniejszenia emi-
sji tlenków azotu i cząstek stałych uzyskano także wzrost mocy o ok. 15–20% 
oraz zmniejszenie maksymalnego ciśnienia w cylindrze i jednostkowego zużycia 
paliwa o 2–10%.

Posługując się uproszczonym modelem matematycznym, którego poprawność 
została wykazana na podstawie badań doświadczalnych w artykule [109], stwier-
dzono, że użycie wzbogaconego w tlen powietrza podczas pracy silnika z małym 
obciążeniem wpływa niekorzystnie na wskaźniki ekologiczne, powodując zwiększe-
nie emisji toksycznych składników spalin, przy nieznacznej poprawie wskaźników 
roboczych.

Prowadzono również badania wpływu objętości skokowej silnika na emisję czą-
stek stałych, przy zasilaniu mieszanką wzbogaconą w tlen. Jako obiekt badań zasto-
sowano silniki: jednocylindrowy o objętości skokowej 632 cm3 i trakcyjny silnik 
sześciocylindrowy o objętości skokowej 11 dm3. Otrzymane wyniki opisane w ar-
tykule [10] wykazały jednakowe zmniejszenie emisji cząstek stałych oraz zmniej-
szenie emisji węglowodorów w zakresie 35–73% w miarę wzrostu stężenia tlenu, 
co świadczy o braku wrażliwości tych parametrów na zmianę objętości skokowej 
silnika. 

W opracowaniu [106] opisano zagadnienie zwiększenia sprawności mechanicz-
nej i zmniejszenia zużycia paliwa, osiągając zwiększenie mocy silnika o 4,8%, przy 
procentowym wzbogaceniu powietrza w tlen w czasie badań, które obejmowały za-
silanie silnika mieszanką wzbogaconą w tlen do 25% objętości powietrza. 

Szczegółowy opis wpływu wzrostu szybkości wywiązywania ciepła, przy wzbo-
gaceniu w tlen mieszanki, na zmiany w strukturze krystalicznej sadzy zawarto w ar-
tykule [84]. Stwierdzono wzrost aktywności utleniania sadzy powstałej przy dużym 
obciążeniu silnika oraz występowanie w niej związków metali. Udowodniono, że 
zjawisko to wiąże się z utlenianiem olejów smarujących, przy równoczesnym dzia-
łaniu dużego stężenia tlenu i wysokiej temperatury.

Badania silnika opisane w artykule [71] prowadzone były przy wzbogaceniu po-
wietrza w tlen do 28% i przy różnym obciążeniu. Wyniki badań prezentują opóźnie-
nie początku wtrysku paliwa i czas spalania w funkcji obciążenia, przebiegi wydzie-
lania ciepła w silniku ZS w funkcji obrotu wału korbowego oraz przebiegi ciśnie-
nia indykowanego przy różnej wartości stężenia tlenu w powietrzu. We wnioskach 
stwierdzono, że przy wzbogaceniu powietrza w tlen do 28% czas opóźnienia samo-
zapłonu wynosił maksimum 6°OWK, średnia prędkość wydzielania ciepła wzrosła 
o 50%, ciśnienie maksymalne w cylindrze wzrosło o 12%, czas trwania spalania 
uległ skróceniu o 23%.

Artykuły [70, 72] przedstawiają wyniki otrzymane z badań silnika przy zasilaniu 
mieszanką stechiometryczną, przy różnym stopniu wzbogacenia w tlen i różnym 
obciążeniu. Autorzy zajmowali się zwiększeniem prędkości spalania i wydzielania 
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ciepła wraz ze wzrostem stężenia tlenu. W artykule wykazano też możliwość spa-
lania większych dawek paliwa z zachowaniem mieszanki stechiometrycznej oraz 
zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin. Prezentowane wyniki potwier-
dzają rezultaty innych prac, wskazując na wyraźne zmniejszenie emisji tlenku wę-
gla i węglowodorów, nieznaczny wzrost emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu. 
Stwierdzono równocześnie, że problem wzrostu stężenia dwutlenku węgla i tlenków 
azotu będzie rozwiązany przez zastosowanie recyrkulacji spalin.

Analiza teoretyczna, w której wykorzystano różne modele matematyczne, po-
legała na zbadaniu podstawowych parametrów termodynamicznych silnika, takich 
jak: wzrost i intensywność przekazywania entalpii, wzrost temperatury adiabatycz-
nego spalania, ocena ilościowa transferu masy pomiędzy fazami, zmiana ciepła wła-
ściwego mieszanki i jej lepkości kinematycznej i dynamicznej. Była ona opraco-
wywana przez różne zespoły badawcze w różnych aspektach. Niektóre z modeli 
matematycznych obejmowały spalanie paliwa w ładunku o większym stężeniu tlenu 
[15], inne dodatkowo wprowadzały do procesu symulacji emulsję wodną [4, 81] lub 
obejmowały podział dawki wtryskiwanego paliwa [54]. 

Kwestię spalania emulsji wodno-paliwowej z udziałem powietrza o zmiennym 
stężeniu tlenu omówiono w artykule [81]. Celem badań była weryfikacja wyników 
otrzymanych z obliczeń przy zastosowaniu modelu matematycznego przez porówna-
nie wyników uzyskanych za pomocą symulacji komputerowej i wyników badań ha-
mownianych prowadzonych na jednocylindrowym czterosuwowym silniku ZS.

Jednym z procesów analizowanych za pomocą symulacji komputerowej w pro-
gramie KIVA-3V był przebieg procesu spalania w cylindrze przy podzielonej na 
dwie części wtryskiwanej dawce paliwa oraz przy równoczesnym wzbogaceniu po-
wietrza w tlen i recyrkulacji spalin [54]. W przypadku podziału dawki wtryskiwane-
go paliwa na dwie części druga dawka powoduje efekt w postaci powstania dwóch 
obszarów o stechiometrycznym składzie, co sprzyja procesowi utleniania sadzy. Za-
notowano przy tym, że zwiększenie stężenia tlenu w powietrzu powoduje wzrost 
wartości temperatury w cylindrze, czego wynikiem jest wzmożona intensywność 
reakcji acetylenu z sadzą. Równoczesne wprowadzenie podziału dawki wtryskiwa-
nego paliwa, zwiększonej ilości tlenu w ładunku i dużego stopnia recyrkulacji spalin 
powoduje w silniku ZS zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin, głów-
nie stężenia cząstek stałych i tlenków azotu. 

Mieszanki wzbogacone w tlen znalazły również zastosowanie podczas spalania 
paliw o złej jakości. Mianem paliw o złej jakości określono paliwa zawierające cięż-
sze frakcje węglowodorowe, które mogą być produkowane nakładem mniejszych 
kosztów. W pracach [83, 82, 80, 74] przeprowadzono próbę stosowania takich paliw, 
co miało służyć osiągnięciu celu ekonomicznego. Badania prowadzono na jedno-
cylindrowym silniku 2,44 dm3 oraz silniku Caterpillar 3406B, z wykorzystaniem 
dwóch różnych rodzajów paliwa. Zanotowany w badaniach wzrost emisji tlenków 
azotu był spowodowany wzbogaceniem powietrza w tlen, co wynika ze wzrostu 
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temperatury ładunku w czasie spalania. W celu przeciwdziałania temu zjawisku 
wprowadzono dodatek wody do paliwa obniżający temperaturę spalania. 

Badania opisane w artykule [19] dotyczą skutków użycia wzbogaconego w tlen 
powietrza podczas spalania różnego rodzaju paliw. W eksperymencie wykorzystano 
olej napędowy z dodatkiem biokomponentów (B15) i czysty olej napędowy. Bada-
nia prowadzone były z wykorzystaniem tego paliwa do zasilania silnika ZS samo-
chodu Volkswagen Passat i do zasilania kotłowego ogrzewacza wody. W badaniach 
silnika stwierdzono zwiększenie temperatury spalin o ok. 14%, przy maksymalnym 
wzbogaceniu w tlen wynoszącym 24%, zarówno dla czystego oleju napędowego, 
jak i mieszanki z biokomponentami. Podczas zasilania silnika mieszaniną oleju na-
pędowego i biokomponentów odnotowano wzrost emisji tlenków azotu, natomiast 
w miarę zwiększania koncentracji tlenu w mieszance oraz przy zmniejszeniu udziału 
biokomponentów w paliwie, odnotowano zmniejszenie wartości stężenia tlenków 
azotu. Podobną tendencję wykazywało stężenie tlenku węgla w spalinach w miarę 
wzrostu stężenia tlenu w mieszance i udziału biokomponentów w oleju napędowym. 
Podczas zasilania mieszanką oleju napędowego z biokomponentami i powietrzem 
z 23-procentowym udziałem tlenu, stężenie tlenku węgla zwiększało się aż do war-
tości 1,5 raza większej niż przy zasilaniu czystym olejem napędowym. 

W literaturze ocenie podlega również ilość energii traconej w procesie wzbo-
gacania w tlen powietrza oraz system umożliwiający wzbogacanie powietrza 
w tlen w sposób ciągły w zależności od metody separacji i źródła pochodzenia 
wykorzystywanej w tym celu energii [60]. Wzbogacanie ładunku w tlen można 
uzyskać w procesie separacji membranowej za pomocą membran polidimetylosi-
loxanowych i polistyrenowych [10]. W wyniku jego spalania powstaje znacznie 
większa wartość entalpii gazów spalinowych. Istnieje możliwość wykorzystania 
jej do procesu separacji, jako energii traconej, co z kolei powoduje wzrost mocy 
użytecznej [3, 27].

Problem badawczy, jaki został poddany analizie i opisany w [35], dotyczył przy-
padku doprowadzenia do cylindra nierównomiernie wymieszanych gazowych skład-
ników, jakimi są powietrze, tlen i spaliny. Badania w nim opisane przeprowadzono 
w silniku pojedynczego cyklu typu RCEM (ang. Rapide Compresion and Expansion 
Machine). Miejscowe stężenie tlenu nierównomiernie wprowadzanego do cylindra 
wynosiło od 17 do 21%, przy równoczesnym wprowadzaniu gazów spalinowych 
z układu EGR. Autorzy pracy wysuwają kontrowersyjny wniosek, że nierównomier-
ny rozkład tlenu w cylindrze nie powoduje zmiany prędkości wydzielania ciepła, 
zwiększenia stężenia tlenków azotu oraz cząstek stałych w gazach spalinowych, 
w stosunku do efektów uzyskanych podczas spalania mieszanki homogenicznej.

Kwestią związaną z zasilaniem silników mieszanką wzbogaconą w tlen zaintere-
sowane były również wojskowe ośrodki badawcze.

Artykuł prezentujący rozwiązania stosowane do potrzeb aplikacji w silnikach po-
jazdów podwodnych [24] przedstawia wyniki badań określających pracę silnika ZS 
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na mieszance, w której azot zastąpiono dwutlenkiem węgla. Do tej pory w silnikach 
pojazdów podwodnych używano mieszanki z dodatkiem argonu. W związku z mili-
tarnym charakterem tych prac, badania na ten temat nie są upowszechniane. Przed-
stawione w artykule badania prowadzono na silniku Perkins T4.236, który zasilany 
był mieszanką o temperaturze 150°C i 70-procentowym stężeniu molowym dwu-
tlenku węgla i 30-procentowym stężeniu molowym tlenu. W zależności od ilości 
dostarczanego paliwa badania te wykazały zmniejszenie mocy użytecznej o 20 do 
23%, przy równoczesnym zwiększeniu jednostkowego zużycia paliwa o 23–28%. 
Stwierdzono istotny wpływ udziału dwutlenku węgla w ładunku na zmniejszenie 
prędkości reakcji w cylindrze. 

Podobne zagadnienia zostały omówione w artykułach [25, 26].
Inne badania wojskowe dotyczyły procesów zachodzących w silnikach lotniczych 

przy zasilaniu ich mieszankami wzbogaconymi w tlen [59]. Badania te polegały na 
sprawdzeniu parametrów silnika dla symulowanej wysokości lotu 5200 m n.p.m., co 
wynika z faktu używania przez wojsko samolotów typu Predator MQ1 lub RQ-7A/B 
Shadow 200, latających na tym pułapie. 

4.3. Wyniki badań dla silnika o zapłonie iskrowym

Jednym z głównych zagadnień poruszanych w pracach badawczych jest wpływ 
zwiększonej zawartości tlenu w powietrzu doprowadzonym do silnika na wskaźniki 
robocze i stężenie szkodliwych składników gazów spalinowych.

Analizę tego zagadnienia zaprezentowano w pracy [53]. Celem badań było osią-
gnięcie mniejszego stężenia toksycznych składników spalin z jednoczesnym zacho-
waniem stabilnej pracy silnika oraz określenie wpływu zwiększenia zawartości tle-
nu w mieszance na pracę reaktora katalitycznego w czasie wykonywania testu FTP 
(ang. Federal Test Procedure). Do badań wykorzystano pojazd Chevrolet z silnikiem 
o objętości skokowej 3,1 dm3. W czasie badań kąt wyprzedzenia zapłonu był stero-
wany przez czujnik stuku, w który wyposażono silnik. 

W trakcie testu stężenie tlenu w powietrzu zasilającym wynosiło odpowiednio 
21, 25 i 28%. Pomiary były wykonywane dla trzech stanów pracy silnika: 1) faza 
zimna, 2) faza stabilizacji, 3) faza gorąca. Do analizatora pobierano zarówno surowe 
gazy spalinowe z silnika, jak i spaliny po przejściu przez reaktor katalityczny. 

Zauważono, że pomimo największego możliwego do zrealizowania w tym pojeź-
dzie opóźnienia kąta zapłonu występowało spalanie stukowe przy wzroście stężenia 
tlenu powyżej 28%. Objawy spalania stukowego nie występowały przy stężeniach 
tlenu w mieszance poniżej 25%. 

Analiza składu gazów surowych emitowanych bezpośrednio przez silnik wy-
kazała znaczne zmniejszenie stężenia tlenku węgla i węglowodorów, szczególnie 
w zimnej fazie pracy, co ilustrują rysunki 4.5 i 4.6 [53].
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Szczegółowe rezultaty analizy emisji grup węglowodorowych, przeprowadzone 
metodą chromatografii gazowej, wskazują na zmniejszenie stężenia 1,3 butadienu, 
formaldehydów, aldehydu octowego (etanalu) i benzenu, jako uznanych przez nor-
my amerykańskie za szczególnie zanieczyszczające powietrze przy zastosowaniu 
wzbogacenia powietrza w tlen. Znaczący był natomiast wzrost stężenia tlenków azo-
tu w spalinach (rys. 4.7).

Rys. 4.5. Wpływ wzbogacenia powietrza zasila-
jącego w tlen na emisję drogową tlenku 

węgla w spalinach

Rys. 4.6. Wpływ wzbogacenia powietrza zasila-
jącego w tlen na emisję drogową wę-

glowodorów w spalinach 

Rys. 4.7. Wpływ wzbogacenia powietrza zasilającego w tlen na emisję drogową tlenków azotu 
w spalinach [53]

Podobne badania prowadzono nad wpływem zwiększonej zawartości tlenu w po-
wietrzu doprowadzonym do silnika na wskaźniki ekologiczne przy zasilaniu pali-
wem typu M85 (benzyna z dodatkiem etanolu) [63, 66] oraz gazem ziemnym (me-
tanem) [49]. 
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Jako obiekty badań wybrano samochód Dodge wyposażony w czterosuwowy 
silnik ZI o objętości skokowej 2,5 dm3 oraz badawczy silnik o objętości 250 cm3. 
Udział tlenu w powietrzu doprowadzanym do silnika wynosił w obydwu przypad-
kach odpowiednio 21, 23 i 25%.

W czasie badań wykonano test FTP-75, a spaliny do analizy pobrano przed i za 
reaktorem katalitycznym. Wybrane wyniki badań, przedstawione na rysunku 4.8 
[63], wskazują na zmniejszenie stężenia węglowodorów w spalinach pobieranych 
bezpośrednio z silnika w miarę wzrostu stężenia tlenu, wzrost stężenia tlenków 
azotu oraz niestabilną wartość stężenia tlenku węgla, polegającą na jego zmniej-
szeniu przy stosowaniu 23% udziału tlenu w doprowadzanym powietrzu, a następ-
nie jego zwiększeniu z 25-procentowym udziałem tlenu, we wszystkich stanach 
pracy silnika, tj.: w fazie zimnej (Stan 1), w fazie stabilizacji (Stan 2) i w fazie 
gorącej (Stan 3). 

Rys. 4.8. Emisja węglowodorów tlenku węgla i tlenków azotu w spalinach w funkcji stężenia tlenu 
w doprowadzonym powietrzu 

Zmniejszenie emisji węglowodorów oraz tlenku węgla przy jednoczesnym zwięk-
szeniu emisji tlenków azotu w stosunku do pracy silnika na klasycznej mieszance 
wynika ze wzrostu temperatury spalania, co potwierdzają badania opisane w opra-
cowaniu [97]. W badaniach tych wskazano równocześnie na konieczność użycia pa-
liwa o większej liczbie oktanowej wraz ze wzrostem udziału tlenu doprowadzonego 
do silnika. 
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Dalsze szczegółowe badania dotyczące wskaźników roboczych i ekologicz-
nych przy zasilaniu mieszanką wzbogaconą w tlen prowadzono dwufazowo [101]. 
W pierwszej fazie badań sprawdzano parametry pracy, przy stałej prędkości jazdy 
50 km/h oraz częściowym obciążeniu. W drugiej fazie silnik był maksymalnie ob-
ciążony, a prędkość obrotowa wynosiła 2100 obr/min. Obiektem badań był silnik 
czterocylindrowy o objętości skokowej 1,3 dm3. W składzie powietrza doprowa-
dzanego do silnika znajdowało się od 21 do 30% tlenu. W przypadku stanu pracy 
silnika z częściowym obciążeniem maksymalne stężenie tlenu nie przekroczyło 24% 
ze względu na pojawiające się spalanie stukowe i cofanie płomienia do układu dolo-
towego, które występowało podczas zastosowania większego stężenia tlenu. Wyniki 
badań przedstawiono w formie charakterystyk wykonanych w funkcji współczynni-
ka nadmiaru powietrza λ. 

Wyniki z przeprowadzonych badań wskazują na zmniejszenie stężenia węglowo-
dorów w spalinach oraz wyraźny spadek stężenia tlenków azotu (rys. 4.9–4.10) [101].

Rys. 4.9. Emisja węglowodorów w funkcji λ przy prędkości 50 km i częściowym obciążeniu 

Rys. 4.10. Emisja tlenków azotu w funkcji λ przy prędkości 50 km i częściowym obciążeniu
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Podobnie przedstawiają się wyniki dotyczące zmiany mocy silnika wraz ze 
wzrostem stężenia tlenu w mieszance. W prezentowanych badaniach nie wykazano 
zmniejszenia jednostkowego zużycia paliwa, przy czym podczas pracy silnika z czę-
ściowym obciążeniem występowało zwiększenie jednostkowego zużycia paliwa, co 
przedstawiono na rysunku 4.11 [101].

Rys. 4.11. Moc oraz jednostkowe zużycie paliwa w funkcji λ dla pełnego obciążenia przy 2500 obr/min 
przy zoptymalizowanym kącie wyprzedzenia zapłonu 

Innym zagadnieniem jest zwiększenie wartości opałowej mieszanki wywoływa-
ne wzrostem wzbogacenia powietrza w tlen. Wartość opałowa mieszanki Hg jest 
odwrotnie proporcjonalna do stałej stechiometrycznej Lst. Zagadnienie to opraco-
wano analitycznie i poddano weryfikacji doświadczalnie. Zgodnie z opracowanym 
wzorem [101]:

  (4.1)

gdzie:
 W – wartość opałowa paliwa,
 ν  – współczynnik przemiany zależny od λ,
 Lt  – stała stechiometryczna zależna od stężenia tlenu.

Przy założonej stałej wartości λ (ν = const) określono teoretyczny przyrost mocy 
za pomocą równania [101]:

  (4.2)
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gdzie:
 Hg  – wartość opałowa mieszanki,
 Hg21  – wartość opałowa mieszanki przy 21% tlenu,
 Lst21  – stała stechiometryczna przy 21% tlenu,
 Lst  – stała stechiometryczna.

Porównanie wyników obliczeń i badań doświadczalnych zamieszczono w tabeli 4.1.

Tabela 4.1

Oczekiwany i zmierzony wzrost mocy otrzymany 
przez wzrost wartości opałowej mieszanki [101]

Stężenie tlenu
Wzrost mocy [%]

obliczony zmierzony

22
23
24

4,7
9,0
13,7

4,0
7,2
11,2

Badania doświadczalne wykazały rozbieżności pomiędzy wartościami obliczo-
nymi, które były większe od otrzymanych eksperymentalnie. Nie można wnio-
skować jednoznacznie o uzyskanych rozbieżnościach, ponieważ w rozważaniach 
nie określono warunków pomiaru. Prawdopodobną przyczyną może być wyższa 
temperatura spalania, która powoduje powstanie endotermicznego procesu dyso-
cjacji.

Te same cele badawcze zostały określone w badaniach silnika czterosuwowe-
go o objętości skokowej 50 cm3, przy wzbogaceniu ładunku w tlen do 25%. Ich 
wyniki opisano w artykułach [107, 108]. Potwierdzają one zwiększenie momentu 
obrotowego o ok. 18% oraz zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa o ok. 14%  
(rys. 4.12–4.13). 

Rys. 4.12. Moment obrotowy w funkcji stęże-
nia tlenu dla 4000 i 6000 obr/min

Rys. 4.13. Jednostkowe zużycie paliwa w funkcji 
stężenia tlenu dla 4000 i 6000 obr/min
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Analiza prędkości procesu spalania dla tego przypadku wskazuje na wzrost pręd-
kości wydzielania ciepła w czasie spalania z użyciem ładunku wzbogaconego w tlen 
(rys. 4.14–4.15) [108].

Rys. 4.14. Prędkość wywiązywania ciepła 
w funkcji obrotu wału korbowego 
przy różnym stężeniu tlenu dla 

4000 obr/min

Rys. 4.15. Stopień wydzielania energii w funkcji 
obrotu wału korbowego przy różnym 

stężeniu tlenu dla 4000 obr/min

Dzięki analizie porównawczej wykresów indykatorowych wykazano zwiększe-
nie stabilności spalania oraz zmniejszenie wymaganej energii zapłonu. Podobne 
wnioski dotyczące zwiększenia momentu obrotowego i zmniejszenia jednostkowe-
go zużycia paliwa otrzymano w badaniach opisanych w artykule [39]. 

Celem badań opisanych w pracy [31] było sprawdzenie, czy niewielki wzrost 
stężenia tlenu do 23% jest korzystny dla pracy silnika ze względu na wskaźniki 
robocze i ekologiczne. Obiektem badań był jednocylindrowy dolnozaworowy silnik 
o objętości skokowej 433 cm3. Badania prowadzono dla ustalonej prędkości obro-
towej 1500 obr/min oraz stałej wartości współczynnika nadmiaru powietrza. Okno 
krzemowe w denku tłoka umożliwiało wizualizację pracy silnika. 

Autorzy określili tzw. współczynnik tlenowy Φ wyrażony stosunkiem masy tlenu 
w ładunku do masy tlenu w stechiometrycznej mieszance paliwowo-powietrznej. 
Oznaczenie zastosowanego przez autorów współczynnika literą Φ stoi w sprzeczno-
ści z ogólnie przyjętym współczynnikiem ekwiwalencji, oznaczanym takim samym 
symbolem, a stanowiącym odwrotność współczynnika nadmiaru powietrza. Do naj-
ciekawszych wyników pracy należy osiągnięty przez autorów wzrost sprawności 
cieplnej silnika. Został on przedstawiony na rysunku 4.16 [31], w funkcji kąta wy-
przedzenia zapłonu i współczynnika tlenowego Φ. 

Autorzy stwierdzają, że dodatek małej ilości tlenu powoduje znaczące zwięk-
szenie promieniowania cieplnego ze strefy reakcji w okresie spalania, co zmniejsza 
emisję węglowodorów i tlenku węgla oraz powoduje wzrost sprawności cieplnej 
silnika. Wzrost temperatury głowicy powoduje zmniejszenie współczynnika napeł-
nienia cylindra.
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Rys. 4.16. Sprawność cieplna w funkcji kąta wyprzedzenia zapłonu i współczynnika tlenowego Φ

Prace teoretyczne mają na celu stworzenie modelu matematycznego opisującego 
zmianę wskaźników roboczych i stężenia toksycznych składników spalin przez do-
konanie analizy spalania w silnikach pracujących z ładunkiem wzbogaconym w tlen. 
Opierają się na modelach quasi-wymiarowych lub uproszczonych [40]. W niektó-
rych analizach prowadzonych wg obiegów teoretycznych uwzględniono zmianę cie-
pła właściwego czynnika oraz dysocjację, a sprężanie odbywało się izentropowo 
przy stałym składzie ładunku, natomiast rozprężanie adiabatycznie [32].

Badania symulacyjne prowadzone podczas zasilania silnika mieszanką ste-
chiometryczną i przy zawartości tlenu w ładunku od 21 do 32% zrelacjonowano 
w publikacji [11]. Przedstawione wyniki, zgodne z przewidywaniami rezultatami 
badań doświadczalnych, pokazują, że w miarę wzrostu stężenia tlenu w ładunku 
zwiększa się moc użyteczna z 19,2 kW z udziałem tlenu wynoszącym 21%, a do 
26,3 kW z udziałem 32%. Wzrasta przy tym wartość jednostkowego zużycia paliwa  
(rys. 4.17) [11] co jest spowodowane zwiększonym przekazywaniem ciepła do ścia-
nek cylindra i wyprowadzaniem energii przez gazy spalinowe, których temperatura 
również wzrasta.

Wzrost stężenia tlenu w ładunku powoduje wzrost średniego ciśnienia użytecz-
nego (rys. 4.18) [11].

Wyniki symulacji wskazują, że zwiększenie stężenia tlenu w doprowadzanym 
do silnika powietrzu z zachowaniem mieszanki stechiometrycznej powoduje znacz-
ny wzrost maksymalnego ciśnienia spalania. Wzrost temperatury ścianek komory 
spalania powoduje zmniejszenie wartości sprawności napełnienia oraz zwiększenie 
prędkości rozprzestrzeniania płomienia, temperatury czynnika chłodzącego oraz 
temperatury gazów wylotowych. W miarę wzrostu stężenia tlenu rośnie prędkość 
przyrostu ciśnienia, średnie ciśnienie indykowane i moc efektywna. Wzbogacenie 
w tlen daje również możliwość większego zubożenia mieszanki, wymusza zmianę 
kąta wyprzedzenia zapłonu i powoduje zmniejszenie sprawności cieplnej.

Opracowanie [16] zawiera opis badań parametrów pracy jednocylindrowego 
silnika Ricardo, zasilanego stechiometryczną mieszanką gazu ziemnego i benzyny, 
przy wzbogaceniu w tlen. Badano: współczynnik napełnienia, prędkość propagacji 
płomienia, kąt wyprzedzenia zapłonu, średnie ciśnienie efektywne i moc efektywna. 
Wyniki wskazują na zwiększenie mocy efektywnej, rozszerzenie zakresu zapalno-
ści mieszanki, zmniejszenie kąta wyprzedzenia zapłonu i zmniejszenie sprawności 
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Rys. 4.17. Sprawność ogólna i moc jednostkowa 
w funkcji stężenia tlenu dla optymalnej 
wartości kąta wyprzedzenia zapłonu

ogólnej silnika w miarę wzrostu stężenia tlenu w ładunku. W czasie badań przy 
wzbogaceniu powietrza w tlen wykazano, że sprawność podczas zasilania silnika 
gazem ziemnym była większa niż przy zasilaniu benzyną. 

4.4. Wyniki badań w warunkach rozruchu zimnego silnika 
i fazy jego nagrzewania

W zagadnieniach związanych z rozruchem zimnego silnika i fazą nagrzewania 
występują podobne problemy zarówno w silnikach z zapłonem samoczynnym, jak 
i iskrowym. Głównym celem badań w tym zakresie jest ułatwienie rozruchu i skró-
cenie fazy nagrzewania ze względu na występującą w czasie trwania tych faz znaczą-
cą emisję toksycznych składników spalin. Prace dotyczące fazy rozruchu zimnego 
silnika koncentrowały się na znalezieniu sposobu na zmniejszenie liczby cykli roz-
ruchowych i skrócenia czasu, w którym silnik pracuje przy częściowym obciążeniu. 
W związku z tym wspólnym celem, zarówno dla silników z zapłonem iskrowym, 
jak i samoczynnym jest aktywacja mieszanki ułatwiająca jej zapłon i zwiększająca 
zakres zapalności mieszanki. 

W opracowaniu [65] opisano wszechstronne badania dotyczące emisji tok-
sycznych składników spalin według obowiązującej w USA procedury badawczej  
FTP-75. 

Rys. 4.18. Średnie ciśnienie użyteczne w funkcji 
obrotu wału korbowego dla różnej war-
tości stężenia tlenu i kąta wyprzedzenia 

zapłonu
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Podczas testu pojazd był zasilany paliwem przy zwiększonym udziale tlenu 
w mieszance o wartości od 21 do 25%. Wyniki obejmują bardzo szczegółową ana-
lizę zawartości różnych składników spalin, takich jak: formaldehydy, acetaldehy-
dy, akroleiny, benzoaldehydy i wiele innych. Badania dotyczyły określenia wpływu 
zwiększenia ilości tlenu na emisję toksycznych składników spalin w fazie zimnego 
rozruchu podczas wykonywania testu FTP-72 (pierwsze 127 s pracy, w tym 20 s na 
biegu jałowym) oraz w czasie wykonywania całego testu FTP-75. Wnioski wynika-
jące z badań wskazują na równoczesne zmniejszenie emisji węglowodorów i tlenku 
węgla 60–70%, co jest spowodowane wzrostem temperatury spalania, przy równo-
czesnym wzroście stężenia tlenków azotu do 92%. 

Rys. 4.19. Przebieg ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika w funkcji kąta obrotu wału korbowego oraz 
sprawność cieplna, średnie ciśnienie indykowane i emisja węglowodorów w funkcji czasu, 

w fazie nagrzewania silnika

W celu zobrazowania zmian temperatury zachodzących w fazie nagrzewania sil-
nika ZI przeprowadzono badania polegające na filmowaniu wnętrza cylindra w pa-
śmie podczerwieni z użyciem kamery do szybkich zdjęć. Porównywano parametry 
pracy silnika i emisji toksycznych składników spalin przy częściowym obciążeniu 
oraz w fazie rozruchu z parametrami przy pełnym obciążeniu [86].
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Wyniki dotyczące fazy nagrzewania zamieszczone na wykresach (rys. 4.19) [86] 
wskazują, że przy częściowym obciążeniu, wraz ze wzrostem zawartości tlenu w cy-
lindrze, następowało zwiększenie sprawności cieplnej i średniego ciśnienia indyko-
wanego. Równocześnie zanotowano znaczące zmniejszenie emisji węglowodorów.

Jedną z propozycji rozwiązania trudności z rozruchem silnika ZS, które są spo-
wodowane pogorszeniem się warunków spalania w cylindrze wraz z obniżeniem 
temperatury, jest doprowadzenie zwiększonej ilości tlenu do cylindra silnika. Me-
toda ta oprócz poprawy zdolności rozruchowych wpływa na zmniejszenie emisji 
toksycznych składników spalin w czasie trwania tej fazy pracy silnika. Badania tego 
zagadnienia prowadzono w temperaturze 5°C i przy 21–27% stężeniu tlenu dostar-
czanego do silnika [104]. 

W czasie badań stwierdzono, że w tej temperaturze wprowadzanie zwiększonego 
stężenia tlenu znacznie poprawia możliwości rozruchowe silnika, skracając liczbę 
cykli rozruchowych, zmniejszając zadymienie oraz stężenie węglowodorów i tlenku 
węgla, przy czym stwierdzono wzrost stężenia tlenków azotu. Wyniki badań za-
prezentowane w postaci wykresów (rys. 4.20–4.21) [104] obrazują stężenia tlenku 
węgla, węglowodorów i tlenków azotu w funkcji czasu. Największy wpływ zwięk-
szonego stężenia tlenu w ładunku na stężenie tlenku węgla i węglowodorów ujawnia 
się w czasie od 5 do10 s od chwili zapłonu. 

Rys. 4.20. Stężenie tlenku węgla i węglowodorów przy różnym stężeniu tlenu w funkcji czasu, 
w temperaturze otoczenia 5°C 

Stężenie tlenku węgla i węglowodorów w spalinach jest odwrotnie proporcjo-
nalne do stężenia tlenu w ładunku. Gwałtowny wzrost stężenia obydwu składników 
występujący w pierwszych sekundach od chwili zapłonu jest spowodowany małą 
sprawnością cieplną, wynikającą z dużego gradientu temperatury pomiędzy spala-
nym ładunkiem a ścinkami komory spalania. Duży strumień energii odprowadzany 
do ścianek zmniejsza energię konieczną do aktywacji chemicznej paliwa. Ta zmniej-
szona ilość energii powoduje równocześnie mniejsze wydzielanie tlenków azotu. 
Na rysunku 4.21 [104] przedstawiono zwiększenie ilości tlenków azotu w spalinach 
w późniejszym okresie, kiedy następuje wzrost temperatury ładunku. 
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Gwałtowne zmniejszenie stężenia zarówno tlenku węgla, jak i węglowodorów 
oraz tlenków azotu po sześćdziesiątej sekundzie pracy wynika ze zubożenia mie-
szanki. 

Przebieg ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika w funkcji obrotu wału korbo-
wego, prędkość obrotowa, emisja węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu ba-
dano na czterosuwowym silniku ZI o objętości skokowej 125 cm3 [22, 23, 85, 105]. 

Na podstawie danych z przebiegu wykresu indykatorowego obliczono prędkość wy-
dzielania ciepła. 

Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują, że w pierwszych cyklach pracy 
wprowadzenie wzbogacenia w tlen powoduje poprawę przebiegu procesu spalania, 
zwiększenie ciśnienia w cylindrze, szybszy przyrost temperatury, brak zmiany emi-
sji węglowodorów, zmniejszenie emisji tlenku węgla i zwiększenie emisji tlenków 
azotu. Krzywe przebiegu ciśnienia i wydzielania ciepła w funkcji obrotu wału kor-
bowego przedstawiono na rysunku 4.22 [22]. Były one sporządzone dla dwóch ba-
danych stężeń tlenu w ładunku 21 i 25% oraz różnych współczynników nadmiaru 
powietrza λ21% = 0,446 i λ25% = 0,536.

W przedstawionych badaniach zastanawia brak zmniejszenia stężenia węglowo-
dorów. Zgodnie z przewidywaniami i rezultatami pozostałych badań następowało 
zmniejszenie stężenia zarówno tlenku węgla, jak i węglowodorów. Możliwe, że brak 
zmiany emisji węglowodorów jest spowodowany zastosowaniem różnych współ-
czynników nadmiaru powietrza dla różnych stężeń tlenu w ładunku.

Badania eksperymentalne dotyczące silnika ZI pracującego przy wzbogaceniu 
w tlen do 27% wykazały, że działanie powietrza wzbogaconego w tlen jest bardziej 
znaczące dla małego stopnia wzbogacenia (23–25%) [20]. Zaobserwowano zwięk-
szenie stężenia tlenków azotu w gazach spalinowych, jednak wzrost ten był mniej-
szy w fazie rozruchu, co wynikało z mniejszej temperatury komory spalania.

Rys. 4.21. Stężenie tlenków azotu w spalinach przy różnym stężeniu tlenu w ładunku w funkcji czasu, 
w temperaturze otoczenia 5°C 
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Rys. 4.22. Ciśnienie i szybkość wydzielania ciepła w funkcji obrotu wału korbowego podczas zasilania 
powietrzem i wzbogaconą w tlen mieszanką 

W przypadku większego wzbogacenia następowała słabsza redukcja węglowodo-
rów i tlenku węgla, dlatego mniejsze wzbogacenie mieszanki w tlen przynosi więcej 
korzyści. Zaobserwowano mniejszą skłonność do wypadania zapłonów i stabilizację 
płomienia w miarę wzrostu stężenia tlenu. 

4.5. Syntetyczna ocena dotychczasowego stanu wiedzy

Analiza dostępnej literatury wskazuje na wzrost zainteresowania tematem wzbo-
gacania w tlen powietrza dostarczanego do silnika, co można stwierdzić na pod-
stawie coraz większej liczby publikacji na ten temat w ostatnich latach. Szczegól-
nie intensywne badania są prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Korei. 
Ostatnio pojawiają się liczne publikacje z Indii i Chin. Wzrost zainteresowania tym 
zagadnieniem jest spowodowany ogólnoświatową tendencją do zmniejszania emisji 
toksycznych składników spalin do atmosfery. 

Zdecydowana większość badań opisywanych w literaturze dotyczącej wpływu 
zasilania silnika mieszanką wzbogaconą w tlen jest poświęcona ograniczeniu emi-
sji gazowych toksycznych składników spalin i cząstek stałych w silnikach z zapło-
nem samoczynnym. Stwierdzono, że wzrost zawartości tlenu w ładunku powoduje 
zmniejszenie emisji tlenku węgla i węglowodorów przy jednoczesnym wzroście 
tlenków azotu. 

Innym zagadnieniem będącym przedmiotem zainteresowania badaczy jest moż-
liwość używania do silników z zapłonem samoczynnym paliw o mniejszej liczbie 
cetanowej, cięższych frakcji węglowodorowych i paliw z zanieczyszczeniami che-
micznymi. Wnioski z tych badań wskazują na celowość stosowania wzbogaconej 
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w tlen mieszanki, co umożliwia spalanie gorszych jakościowo paliw oraz cięższych 
frakcji (efekt ekonomiczny). 

Negatywne skutki użycia mieszanki bogatej w tlen, polegające na zwiększeniu 
stężenia tlenków azotu spowodowanym wzrostem temperatury spalania, są ograni-
czane przez zastosowanie dodatku wody do paliwa, co obniża temperaturę spalania 
i powoduje zmniejszenie ich emisji.

Równie korzystne jest wzbogacenie mieszanki w tlen w celu skrócenia fazy 
rozruchu i zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin w czasie jej trwania 
i w pierwszych cyklach pracy silnika.

Znamienny jest również fakt występowania małej liczby publikacji europejskich 
związanych z tym zagadnieniem, co niekoniecznie musi oznaczać brak zaintereso-
wania nim, lecz może być spowodowany komercjalizacją badań.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ogólne wnioski płynące z analizy prac opi-
sywanych w literaturze wskazują na duży potencjał naukowy i utylitarny, wynika-
jący ze stosowania mieszanki zawierającej większą zawartość tlenu. Efektem sto-
sowania takiej mieszanki może być zmniejszenie emisji niepożądanych składników 
gazów spalinowych, przy równoczesnej poprawie parametrów roboczych silnika. 
Można przewidzieć, że przyszłe prace koncentrować się będą na zmniejszeniu szyb-
kości spalania, co doprowadzi do zmniejszenia maksymalnego ciśnienia spalania 
i temperatury w cylindrze, osłabiając tym samym proces powstawania tlenków azotu 
i poprawiając sprawność ogólną silników.



5. Koncepcja zasilania silnika mieszanką 
z powietrzem wzbogaconym w tlen

5.1. Wprowadzenie

Za początek badań nad zasilaniem silników mieszanką paliwowo-powietrz-
ną z powietrzem wzbogaconym w tlen można uznać rok 1956, kiedy A.V. Ku-
znetzov badał skutki wykorzystania tlenu w procesach silnikowych i wykazał, 
że wzbogacenie tlenem mieszanki paliwowo-powietrznej w jednocylindrowym 
doładowanym silniku wysokoprężnym zwiększa prędkość przyrostu ciśnienia 
w cylindrze [38]. Jednakże w związku z brakiem technicznych możliwości za-
stosowania tej metody do silników samochodowych, zagadnienie to nie wzbu-
dziło szerszego zainteresowania naukowców. Dopiero w latach 70. XX wieku 
rozwój metod pozyskiwania tlenu, które były możliwe do aplikacji w pojazdach 
samochodowych, przywrócił zainteresowanie zagadnieniem wzbogacenia mie-
szanki roboczej w tlen. 

Obecnie w wielu ośrodkach naukowych prowadzone są badania nad tym zagad-
nieniem, częściowo w związku z obowiązującą tendencją rozwoju silników, która 
dotyczy zwiększania koncentracji mocy (downsizing), częściowo – z konieczno-
ścią spełnienia coraz ostrzejszych norm emisji związków toksycznych w spali-
nach. 

Większość produkowanych silników spalinowych znalazła zastosowanie 
w pojazdach. Jeżeli więc silnik pojazdu ma być zasilany mieszanką wzbogaco-
ną w tlen, to powstaje konieczność zapewnienia możliwości jego pozyskiwania 
w autonomicznych, wydajnych układach. Należy zatem rozważyć realność takie-
go wytwarzania dla silników trakcyjnych i stacjonarnych. Metody pozyskiwania 
tlenu, szczególnie w kontekście zasilania silników pojazdów, powinny cechować 
takie czynniki jak: aparatura o odpowiednich gabarytach, wystarczająco duży 
strumień wytwarzanego tlenu oraz mała energochłonność procesu.
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5.2. Metody pozyskiwania tlenu 

5.2.1. Systematyka metod

Obecnie istnieje wiele efektywnych metod pozyskiwania tlenu. Można go otrzy-
mać przez skroplenie powietrza w temperaturze 90,15 K i rozdzielenie na poszcze-
gólne frakcje ciekłych gazów za pomocą rektyfikacji. Inna metoda polega na elek-
trolizie wody. Można również wytwarzać tlen przez termiczny rozkład związków 
chemicznych, takich jak KMnO3 (nadmanganian potasu); metoda ta służy jednak 
do uzyskiwania małych ilości tlenu o dużej czystości w warunkach laboratoryjnych. 
Żadna z tych wymienionych metod nie jest jednak odpowiednia do zastosowania 
w pojazdach ze względu na zbyt małą ilość pozyskiwanego tlenu lub zbyt dużą ener-
gochłonność procesu. 

Istnieją jednak dwie metody, które można wdrożyć do motoryzacji. Obydwie po-
legają na separacji tlenu z powietrza atmosferycznego. Jedną z nich jest separacja 
z wykorzystaniem sit molekularnych za pomocą metody PSA (ang. Pressure Swing 
Adsorption) lub jej modyfikacji – metody RPSA (ang. Rapid Pressure Swing Adsorp-
tion) [8]. Druga metoda wykorzystuje procesy membranowe do separacji tlenu z po-Druga metoda wykorzystuje procesy membranowe do separacji tlenu z po-
wietrza. Obydwie charakteryzują się stosunkowo niewielkimi wymiarami urządzeń 
separujących w stosunku do ilości uzyskiwanego tlenu oraz małym jednostkowym 
zapotrzebowaniem energii. Obydwie metody mogą służyć do otrzymywania czyste-
go tlenu (powyżej 99% czystości) lub jedynie do wzbogacania powietrza w tlen. 

Metody polegające na separacji tlenu i azotu z powietrza w zależności od wyko-
rzystanego strumienia rozdzielonych gazów mogą prowadzić do zwiększenia stę-
żenia tlenu lub azotu. Obecnie najczęściej wykorzystywane są do otrzymywania 
azotu służącego do wypełniania opróżnianych zbiorników statków przewożących 
substancje łatwopalne lub zbiorników samolotów oraz do wytwarzania tlenu na 
skalę przemysłową (np. w hutach lub na potrzeby szpitali) [45].

5.2.2. Technologia pozyskiwania tlenu za pomocą sit molekularnych 

Cykliczny, zmiennociśnieniowy proces adsopcyjno-desorpcyjny nazywany jest 
w skrócie adsorpcją zmiennociśnieniową (ang. Pressure Swing Adsorption, PSA) 
[14, 57].

Wszystkie procesy rozdzielania adsorpcyjnego składają się z dwóch zasadni-
czych etapów:

– adsorpcja, podczas której łatwiej adsorbowany składnik jest pochłaniany 
przez adsorbent,

– desorpcja (regeneracja), podczas której składnik jest usuwany z adsorbentu 
tak, aby zregenerowany adsorbent mógł być ponownie użyty.
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Użyteczny produkt może powstawać albo w etapie adsorpcji (jeżeli jest nim 
składnik trudniej adsorbujący się), albo w etapie desorpcji (składnik łatwiej adsor-
bujący się). Strumień rafinatu otrzymywany w trakcie adsorpcji jest wzbogacony 
w składnik trudniej adsorbujący się, a strumień wylotowy w etapie desorpcji – 
w składnik łatwiej adsorbujący się (względem stężenia zasilania) i określa się go 
mianem ekstraktu. 

Zasadniczą cechą procesu adsorpcji zmiennociśnieniowej jest to, że podczas 
etapu regeneracji łatwiej adsorbowany składnik jest usuwany przez zmniejszenie 
ciśnienia ogólnego w układzie. Na rysunku 5.1 
przedstawiono różnicę pomiędzy procesem ad-
sorpcji zmiennociśnieniowej i zmiennotempe-
raturowej (ang. Temperature Swing Adsorption, 
TSA). Dwie krzywe są izotermami adsorpcji, 
przy czym górna krzywa odpowiada tempera-
turze niższej (Tads), zaś dolna – wyższej (Tdes). 
Zmiennociśnieniowy cykl adsorpcyjno-de-
sorpcyjny odbywa się na jednej izotermie (Tads) 
pomiędzy punktami 1 i 3, odpowiadającymi 
różnym ciśnieniom. Cykl zmiennotemperatu-
rowy zachodzi pomiędzy dwiema izotermami 
przy stałym ciśnieniu ogólnym – pomiędzy 
punktami 1 i 2. 

W metodzie adsorpcji zmiennotemperaturo-
wej regeneracja złoża następuje pod wpływem 
doprowadzanego ciepła. Główną zaletą cyklu 
zmiennociśnieniowego w odniesieniu do cyklu 
zmiennotemperaturowego jest to, że ciśnienie 
może być zmieniane znacznie szybciej niż tem-
peratura. Istnieje więc możliwość operowania 
cyklami o krótkim czasie trwania, co daje dużą przepustowość odniesioną do obję-
tości złoża adsorbentu [37].

Pełny cykl pracy kolumny składa się z czterech etapów: 
– etap sprężania,
– etap adsorpcji,
– etap wydmuchu,
– etap płukania.
Głównymi zaletami metody PSA są:
– małe zużycie energii w stosunku do innych metod,
– krótki czas trwania pojedynczego cyklu,
– otrzymywanie produktów o dużej czystości,
– duża wydajność procesu,

Rys. 5.1. Graficzna interpretacja cy-
klu zmiennociśnieniowego 
i zmiennotemperaturowego 
[13]
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– długi okres pracy adsorbentu,
– brak odpadów zagrażających środowisku. 
Najczęściej stosowanymi adsorbentami do sit molekularnych są różnego rodzaju 

zeolity, węgiel, aktywowany tlenek glinu lub żel kwasu krzemowego.
Pewną modyfikacją procesu PSA są metody RPSA (ang. Rapid Pressure Swing 

Adsorption) i VPSA (ang. Variable Pressure Swing Adsorption). W urządzeniach 
VPSA wykorzystuje się dmuchawę do wprowadzenia do adsorbentów powietrza 
przy nadciśnieniu, natomiast w fazie regeneracji podciśnienie. Metoda ta pozwala 
na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego przy produkcji tlenu.

5.2.3. Metoda membranowa pozyskiwania tlenu 

Ogólnie rzecz ujmując, procesy membranowe polegają na użyciu membran do 
prowadzenia technicznych procesów separacji. Każda membrana jest filtrem i tak 
jak w normalnej filtracji co najmniej jeden ze składników rozdzielanej mieszaniny 
może bez przeszkód przechodzić przez membranę, podczas gdy inne są w mniej-
szym lub większym stopniu przez nią zatrzymywane. 

Dla wszystkich procesów membranowych typowe są dwie właściwości:
– rozdzielanie przebiega w sposób czysto fizyczny, tzn. rozdzielane składniki 

nie ulegają przemianom termicznym, chemicznym ani biologicznym, 
– istnieje możliwość dostosowania rozdzielania membranowego do każdej skali 

produkcyjnej ze względu na modułową budowę separatorów [73].
Znana od dawna metoda permeacji gazów (transportu masy w membranie) nie 

znajdowała przez długi czas zastosowania w technice z powodu braku wystar-
czająco wydajnych membran. W celu osiągnięcia dużego strumienia permeatu 
(substancji oddzielonej w procesie rozdzielania membranowego) wymagana jest 
możliwie najcieńsza selektywna warstwa membrany, ponieważ strumień składnika 
jest odwrotnie proporcjonalny do grubości membrany. Dopiero po opracowaniu 
membran asymetrycznych, których działanie separacyjne polega na mechanizmie 
rozpuszczalnościowo-dyfuzyjnym, permeacja gazów zyskała znaczenie technicz-
no-gospodarcze. 

Membrany niesymetryczne składają się z cienkiej warstwy aktywnej i znajdu-
jącej się pod nią porowatej warstwy nośnej. Warstwa aktywna jest selektywną ba-
rierą dla transportu masy, warstwa nośna służy natomiast jedynie do zwiększenia 
wytrzymałości mechanicznej membrany i nie wpływa na własności separacyjne  
(rys. 5.2–5.3) [73].

Do rozdzielania gazów stosuje się membrany nieporowate, mikroporowate 
i porowate, które pozwalają zwiększyć około stukrotnie strumień permeatu z za-
chowaniem tej samej (w przybliżeniu) selektywności w stosunku do membran sy-
metrycznych. 
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Do rozdzielania gazów trwałych, jak O2 i N2, wykorzystuje się między innymi asy-
metryczne membrany polisulfonowe pokryte warstwą silikonu z selektywnego mate-
riału polisulfonu oraz membrany ceramiczne [91].

Poszczególne membrany łączone są w moduły. W permeacji gazów podstawę kon-
strukcji modułów stanowi osiągnięcie możliwie największej gęstości upakowania (sto-
sunku zainstalowanej powierzchni membrany do objętości modułu) oraz małych kosz-
tów ich produkcji. 

W związku z tym używa się membran o płaskim kształcie, z których budowa-
ne są moduły typu spiralnego lub poduszkowego oraz w postaci cienkich włókien 
do budowy separatorów rurowych. Separator membranowy typu rurowego zawiera 
tysiące włókien, które są powiązane i umocowane w żywicy epoksydowej. Ucięte 
końcówki wiązek powodują, że włókna te są otwarte na obu końcach, a więc gaz 
przepływa z jednego końca na drugi. Wiązki włókien umieszcza się w odpowiedniej 
obudowie. Na rysunkach 5.4 [45] i 5.5 [73] zaprezentowano schemat budowy mo-
dułu typu rurowego i modułu typu spiralnego.

Rys. 5.2. Budowa membrany 
niesymetrycznej

Rys. 5.3. Budowa membrany kompozytowej

Rys. 5.4. Budowa modułu typu rurowego
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Rys. 5.5. Budowa modułu typu spiralnego

Do separacji tlenu z powietrza wykorzystuje się typowe moduły separacyjne oraz 
opatentowany w USA system selektywnej permeacyjnej separacji za pomocą mem-
bran perfluorodioxolowych składających się z amorficznych polimerów: perfluoro-
2,2-dimetylo-1.3-dioxol, a w szczególności politetrafluoroetylenu, perfluorometyle-
nu, eteru winylowego i chlorotrifluoroetylenu [90].

5.2.4. Zastosowanie metody sit molekularnych i membranowej 
w pojazdach samochodowych

Idea doprowadzania do silnika gazów dolotowych z powietrzem wzbogaconym 
w tlen wymaga zastosowania urządzenia pozwalającego na ciągły proces wzboga-
cania powietrza w tlen i dostarczania go do silnika przy jak najmniejszym nakładzie 
energetycznym. 

Kryteriami ograniczającymi możliwość wykorzystania technologii separacji  
w pojazdach samochodowych jest wielkość urządzeń separacyjnych oraz zapotrze-
bowanie na moc w czasie procesu separacji.

Urządzenia do wzbogacania powietrza w tlen, czy też pozyskiwania czystego  
(< 98%) tlenu z atmosfery za pomocą metody PSA czy RPSA, były od dawna stoso-
wane jako instalacje stacjonarne. W związku z tym ich masa i wymiary nie odgry-
wały zasadniczej roli w ich funkcjonalności. Podobnie jest w mobilnych systemach 
używanych w celach medycznych. Wyjątek stanowi aparatura o nazwie OBOGS 
(ang. On-Board Oxygen Generating System), która jest stosowana do zasilania ma-
ski tlenowej pilota w samolotach wojskowych. 

W przypadku pojazdów samochodowych najbardziej korzystne wydaje  
się wykorzystanie urządzenia o nazwie ATF (ang. Advanced Technology  
Fractionators). 
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Moduły separacyjne stosowane 
w tych urządzeniach opierają się na 
ww. metodach separacji VPSD i RPSA 
(rys. 5.6) [46]. Sterowanie wszystkimi 
procesami przepływu gazów odbywa 
się za pomocą obrotowego zaworu 
rozdzielczego poruszanego z użyciem 
mikrosilnika elektrycznego nadzoro-
wanego przez mikroprocesor [46].

Nowe technologie wykorzystywane w budowie membran do pojazdów samocho-
dowych posługują się polimerami szklistymi, etylowo-celulozowymi i polisulfonami.

Opisane wcześniej membrany z perfluoro-2,2-dimetylo-1,3-dioxol (PDD), 
a w szczególności politetrafluoroetylenu, pozwalają na znaczne zwiększenie stru-
mienia permeatu w stosunku do wielkości separatora. Wykres (rys. 5.7) przedsta-
wia zmniejszenie gabarytów modułów separacyjnych w okresie lat, co jest możliwe 
dzięki zastosowaniu nowych materiałów [89]. 

Rys. 5.6. Moduł ATF-25 

Rys. 5.7. Wydajność modułów separacyjnych

Na podstawie otrzymanych 
rezultatów badań w Argonn  
National Laboratory opracowa-
no i wykonano moduł separa-
cyjny specjalnie przystosowany 
do pojazdów samochodowych 
(rys. 5.8) [60].

Separator ten pracujący meto-
dą membranową, z perfluorodio-
xolową membraną, pozwalał na 

Rys. 5.8. Budowa modułu separacyjnego typu rurowego 
do pojazdów samochodowych 

lata
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pozyskanie strumienia powietrza o 23–25% zawartości tlenu, o wartości 2832 dm3/min, 
przy zapotrzebowaniu na moc wynoszącym ok. 1,8 kW. Ten prototypowy separator 
miał wymiary: długość 0,508 m i średnicę 0,483 m [60].

W laboratorium w Newcastle zostały przeprowadzone badania testowe silnika 
wysokoprężnego współpracującego z prototypowym samodzielnym zespołem służą-
cym do wzbogacania powietrza w tlen, składającym się z płaskich arkuszy polime-
rowych membran, sprężarki i turbosprężarki. Wyniki przedstawiono w opracowaniu 
[75]. Obecnie trwają prace nad modernizacją zespołu separacyjnego ze szczególnym 
uwzględnieniem zamiany membran płaskich na cienkie włókna rurkowe. 

Porównując obydwie metody wzbogacania powietrza w tlen, czyli metodę sit 
molekularnych i metodę membranową, można stwierdzić, że obecnie korzystniejsza 
do zastosowania w pojazdach samochodowych jest metoda membranowa. Mem-
branowe moduły separacyjne posiadają obecnie bardziej zwartą budowę i mniejszą 
masę w stosunku do sit molekularnych o tych samych parametrach separacyjnych.

Istnieje jednakże kilkaset opatentowanych rozwiązań umożliwiających realizację 
tego procesu z wykorzystaniem zarówno jednej, jak i drugiej metody separacji. 

Przykładem rozwiązania opierającego się na metodzie separacji za pomocą sit 
molekularnych są metody objęte zgłoszeniami patentowymi [28, 61]. Aparatura po-
trzebna do realizacji jednego z nich została schematycznie przedstawiona na rysun-
ku 5.9.

Rys. 5.9. Schemat układu wzbogacającego w tlen powietrze doprowadzane do silnika [28]

Realizacja tego zasilania polega na modyfikacji układu dolotowego przez zasto-
sowanie w nim dmuchawy oraz separatora tlenu wraz ze zbiornikiem na wzbogacone 
w tlen powietrze. Dmuchawa powoduje wzrost ciśnienia dostarczanego do separa-
tora. W separatorze – za pomocą wydzielenia z powietrza części azotu i wyprowa-
dzenia go z powrotem do atmosfery – uzyskuje się powietrze wzbogacone w tlen. 
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Powietrze to jest magazynowane w zbiorniku wyrównawczym. W czasie pracy, przy 
zwiększonym zapotrzebowaniu powietrza przez silnik, jego niedobór wynikający 
z możliwości pracy separatora jest kompensowany ze zbiornika. W okresie mniej-
szego zapotrzebowania powietrza przez silnik jego nadmiar z separatora jest odpro-
wadzany do zbiornika.

Przedstawione dane wskazują na duże zainteresowanie tematem doskonalenia 
metod separacji tlenu z powietrza. Zmniejszenie wielkości modułów oraz energo-
chłonności procesu separacji pozwala na zastosowanie ich jako źródła tlenu do zasi-
lania silników pojazdów mieszankami wzbogaconymi w tlen. 

5.3. Bilans energetyczny silnika wyposażonego 
w system separacji tlenu

Opłacalność stosowania metody spalania paliwa w silniku w atmosferze wzbo-
gaconej w tlen jest determinowana spełnieniem warunku uzyskania dodatniego 
całkowitego bilansu energetycznego, obejmującego również energię potrzebną do 
wytworzenia tlenu. W tym przypadku bilans energetyczny składa się z różnicy ilo-
ści energii potrzebnej do uzyskania mieszanki paliwowo-powietrznej ze zwiększoną 
zawartością procentową tlenu i zysku energetycznego powstałego ze zwiększenia 
mocy jednostkowej silnika w wyniku jej spalenia.

Wykonując uproszczone obliczenia, założono:
– całkowite spalanie mieszanki stechiometrycznej, 
– wartość opałowa benzyny W = 44 MJ/kg,
– mieszanka stechiometryczna λ = 1,
– sprawność ogólna silnika ηo = 0,3.
Energia użyteczna uzyskana z całkowitego spalenia 1 kg benzyny wynosi:

q = W · ηo = 44 MJ · 0,3 = 13,2 MJ = 3,7 kWh

Do spalenia 1 kg benzyny w mieszance stechiometrycznej należy doprowadzić 
14,7 kg powietrza o składzie objętościowym 79% azotu i 21% tlenu. Wynika z tego 
skład masowy powietrza wynoszący 77% azotu i 23% tlenu, co oznacza, że do spa-
lenia 1 kg benzyny należy doprowadzić:

14,7 kg · 0,23 = 3,38 kg tlenu

Zakładając, że w dostarczonym do silnika ładunku część azotu atmosferycznego 
zastąpimy tlenem, to proporcjonalnie do tego możemy doprowadzić więcej pali-
wa i w procesie spalania wydzielić odpowiednio więcej ciepła. Przykładowo, jeśli 
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w ładunku dwukrotnie zwiększymy stężenie tlenu, wówczas powinniśmy otrzymać 
dwukrotnie większą energię w stosunku do energii uzyskanej ze spalenia ładunku 
benzynowo-powietrznego o normalnym składzie powietrza. W tym przypadku ener-
gia wydzielona z takiej samej objętości ładunku wynosi:

3,7 kWh · 2 = 7,4 kWh

W związku z tym do ładunku w miejsce części azotu należy doprowadzić do-
datkowo 3,38 kg tlenu, który zostanie pozyskany w wyniku procesu separacji tlenu 
z powietrza.

W literaturze nie ma jednoznacznych danych dotyczących ilości energii potrzeb-
nej do otrzymania tlenu z powietrza wymienionymi metodami separacji tlenu. Ilość 
energii zależy od metody separacji oraz parametrów chemicznych i fizycznych mate-
riałów używanych do separacji. W tabeli 5.1 przedstawiono wybrane dane dotyczące 
zapotrzebowania energetycznego dla metody separacji za pomocą sit molekularnych 
i metody membranowej [5].

Tabela 5.1

Zapotrzebowanie energetyczne do uzyskania tlenu z powietrza [5]

Metoda separacji (zawartość O2)
Zapotrzebowanie energetyczne

[kW·h/kg] O2

Kriogeniczna (50% O2) 0,400
Kriogeniczna (99% O2) 1,100
PSA (90% O2) 0,550
Membranowa (37,5% O2) 0,210
Membranowa (44% O2) 0,300

Przy zastosowaniu metody separacji PSA zapotrzebowanie energetyczne do wy-
produkowania 1 m3, czyli ok. 1,4 kg czystego techniczne tlenu, wynosi ok. 0,5 kWh 
[8, 14].

Przy dodatkowym zapotrzebowaniu na tlen wynoszącym 3,38 kg potrzebny jest 
wydatek energii:

3,38 · 0,5 kWh = 1,69 kWh

Odejmując od energii uzyskanej energię potrzebną do produkcji tlenu potrzebne-
go do wzbogacenia mieszanki, osiągamy pracę:

7,4 kWh – 1,69 kWh = 5,71 kWh
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W rezultacie otrzymujemy 54-procentowy wzrost ilości energii użytecznej otrzy-
manej z silnika przy zasilaniu mieszanką z powietrzem, zawierającym dwukrotnie 
wyższe stężenie tlenu (42% objętości).

Ten uproszczony bilans energetyczny opiera się na założeniu, że sprawność sil-
nika przy wzroście stężenia tlenu w ładunku, z zachowaniem stałego współczynni-
ka nadmiaru utleniacza, nie ulegnie zmianie. W rzeczywistości wraz ze wzrostem 
stężenia tlenu w ładunku można spodziewać się zmniejszenia zarówno sprawno-
ści cieplnej w wyniku wzrostu temperatury spalania, jak i zmniejszenia sprawności 
mechanicznej silnika wskutek zwiększenia obciążenia układu tłokowo-korbowego, 
spowodowanego zwiększeniem średniego ciśnienia indykowanego. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że nawet przy założe-
niu znacznego zmniejszenia sprawności ogólnej spodziewany bilans energetyczny 
silnika pracującego z mieszanką wzbogaconą w tlen i wyposażonego w układ sepa-
racji tlenu z powietrza będzie dodatni.

Metoda membranowa, jako nowocześniejsza od metody PSA, wymaga mniej-
szego strumienia energii wynoszącego ok. 0,25 kWh do uzyskania 1 kg tlenu [5]. 
Stanowi to ponad 30% mniejsze zapotrzebowanie energetyczne niż w przypadku 
metody PSA. 

Należy dodać, że do wstępnego sprężania powietrza zasilającego sekcję mem-
bran separacyjnych można wykorzystać energię kinetyczną spalin, stosując turbo-
sprężarkę. Może to przyczynić się do zwiększenia sprawności pokładowego układu 
separacji tlenu w pojeździe samochodowym. 

Określenie dokładnego bilansu energetycznego nie jest możliwe bez przeprowa-
dzenia badań doświadczalnych ze względu na odmienność procesu wywiązywania 
się ciepła w trakcie spalania ładunku dla mieszanki paliwowo-powietrznej o różnym 
stężeniu tlenu, zmianę sprawności ogólnej silnika i zmniejszenie emisji NOx. 

Z zachowaniem stechiometrycznego składu mieszanki wzbogaconej w tlen nale-
ży doprowadzić większą masę paliwa w pojedynczym cyklu pracy silnika. Wynika 
z tego znacząco większe obciążenie termiczne i mechaniczne elementów systemu 
spalania i układu tłokowo-korbowego. Wraz ze wzrostem tlenu w ładunku następu-
je jednocześnie zmniejszenie udziału azotu, który w procesie spalania stanowi ba-
last termodynamiczny. W związku z tym można liczyć na dalszy efekt zwiększenia 
sprawności ogólnej silnika. 

Przy obecnym rozwoju techniki wzbogacania powietrza w tlen z użyciem metody 
membranowej lub sit molekularnych, na podstawie przeprowadzonej analizy można 
wnioskować o zasadności stosowania mieszanki wzbogaconej w tlen w silnikach 
tłokowych jako alternatywy dla innych metod podnoszących moc silnika.



6. Badania symulacyjne procesów roboczych silnika

6.1. Model procesów roboczych silnika spalinowego 

Zastosowany w pracy empiryczno-analityczny model matematyczno-fizyczny 
jest modelem należącym do grupy modeli zerowymiarowych i stanowi podstawę 
do opracowania algorytmu programu obliczeniowego [76]. Oznacza to, że przebieg 
funkcji zmiany parametrów roboczych został zweryfikowany do danych otrzyma-
nych z doświadczenia przeprowadzonego na silniku badawczym zasilanym mie-
szanką paliwowo-powietrzną. Przebieg procesu spalania określono funkcją maso-
wego wydzielania ciepła i nie przeprowadzono analizy przestrzennego rozkładu 
parametrów czynnika.

Model ten służy do wstępnego określenia wskaźników roboczych przy zasilaniu 
silnika mieszanką wzbogaconą w tlen. Wzbogacenie mieszanki w tlen z zachowa-
niem stałego współczynnika nadmiaru utleniacza powoduje wzrost ilości wydzie-
lanego ciepła w czasie spalania. Przyjęty do obliczeń model ma określić wstępnie 
graniczne wartości stężenia tlenu doprowadzonego do silnika ze względu na tempe-
raturę spalania i maksymalne ciśnienie spalania. 

Jako zmienne niezależne wprowadzono do modelu: współczynnik nadmiaru utle-
niacza oraz kąt wyprzedzenia zapłonu. 

Stałymi parametrami w modelu są: cechy geometryczne silnika (przyjęte z silni-
ka badawczego), do których należą skok i średnica tłoka, stopień sprężania oraz fazy 
rozrządu; ponadto przyjęto stały współczynnik napełnienia i stałą prędkość obroto-
wą wału korbowego.

Zmiennymi zależnymi otrzymywanymi jako dane wyjściowe były wartości: mo-
mentu obrotowego, godzinowego i jednostkowego zużycia paliwa, sprawności ciepl-
nej, temperatury czynnika roboczego, temperatury maksymalnej, ciśnienia czynnika 
roboczego i ciśnienia maksymalnego.

Oceniając zastosowany model, można stwierdzić, że jest obarczony wadami 
polegającymi na braku przestrzennego opisu zmienności parametrów czynnika 
podczas przebiegu procesu oraz uproszczenia w przyjętym opisie matematycznym 
zjawisk fizycznych.



63

W związku z oczekiwaniami stawianymi modelowi (przybliżone określenie 
wskaźników roboczych, a w szczególności maksymalnego ciśnienia i temperatury 
czynnika roboczego) spełnił on swoją funkcję, co zostało potwierdzone w czasie 
dalszych badań empirycznych. 

Model ten jest wystarczający do przeprowadzenia badań symulacyjnych, których 
celem jest określenie podstawowych parametrów roboczych silnika. 

Przyjęto następujące założenia modelu fizycznego: 
a) ładunek zawarty w przestrzeni roboczej jest jednorodny, a jego stan termody-

namiczny opisany jest uśrednionymi parametrami termodynamicznymi (mo-
del jednostrefowy), 

b) czynnik roboczy jest gazem półdoskonałym (uwzględniono zmianę ciepła 
właściwego w funkcji temperatury i składu chemicznego części spalonej 
i niespalonej ładunku, stosownie do współczynnika nadmiaru powietrza), 

c) w czasie sprężania, spalania i rozprężania nie występują straty ładunku,
d) procesy termodynamiczne zachodzą quasistatycznie, nie występują gradienty 

temperatur w objętości ładunku cylindra, 
e) wydzielanie ciepła w czasie spalania opisano funkcją Wiebego, 
f) przyjęto stałą wartość temperatury ścianek otaczających ładunek,
g) zjawisko dysocjacji ujęto za pomocą stałego współczynnika φd, a niedopału fi-

zycznego za pomocą współczynnika φf . Wartości tych współczynników przy-
jęto w procesie weryfikacji modelu tak, aby uzyskać zgodność z wynikami 
badań doświadczalnych. 

6.2. Opis modelu

Model obejmuje procesy zachodzące w zamkniętym cylindrze silnika spalinowe-
go oraz procesy zachodzące podczas wymiany ładunku. 

Program obliczeniowy zawiera pięć procedur: dolot, sprężanie, spalanie, rozprę-
żanie i wylot. Dolot i wylot opisane są jako układy nieliniowych równań różnicz-
kowych i zostały rozwiązane za pomocą metody Rungego-Kutty czwartego rzędu. 
Sprężanie, spalanie i rozprężanie opisane są za pomocą równań całkowych, a roz-
wiązanie opiera się na twierdzeniu Banacha o punkcie stałym funkcji. 

Opracowano wiele modeli procesu spalania [30, 77, 103], które pozwalają mode-
lować wywiązywanie się ciepła, przebieg zmian temperatury i ciśnienia w cylindrze. 
Przyjęty do obliczeń model procesów przy zamkniętej przestrzeni roboczej opiera 
się na bilansie energii wyrażonym pierwszą zasadą termodynamiki. 

W programie symulacyjnym zastosowano wielkości związane z obiektem badań 
przewidzianym do badań hamownianych.

Podstawowe równanie wyrażające pierwszą zasadę termodynamiki dla czynnika 
znajdującego się w zamkniętym cylindrze ma postać [103]:
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  (6.1)

gdzie:
 dQw – elementarne ciepło dostarczone do układu w paliwie,
 dQz  – elementarne ciepło odprowadzone do ścianek,
 dU   – elementarny wzrost energii wewnętrznej, 
 pdV  – elementarna praca wykonana przez czynnik.

Interpretacja równania (6.1) jest następująca [103]: zmiana energii wewnętrznej 
dU jest wynikiem działania sumy ciepła wewnętrznego dQw odpowiadającego zmia-
nie energii wewnętrznej na skutek występowania reakcji spalania, ciepła zewnętrz-
nego dQz odprowadzanego przez ścianki przestrzeni roboczej oraz wykonywania 
pracy wynikającej ze zmiany objętości czynnika pdV.

Lewą stronę równania (6.1), wyrażającą elementarny przyrost energii, można 
wyrazić za pomocą współczynnika efektywnego wydzielania ciepła dξ:

 B · W· dξ = dU + pDv (6.2)

gdzie:
 B  – masa paliwa dostarczonego w jednym cyklu pracy, 
 W – wartość opałowa paliwa.

Dla dowolnego przedziału rozpatrywanego procesu, któremu odpowiada zmiana 
kąta położenia wału korbowego od αo do α, równanie (6.2) po scałkowaniu przyj-
muje postać:

  (6.3)

lub

  (6.4)

Jeżeli kąt αo, odpowiada początkowi rozpatrywanego procesu, to wyrażenie  
B·W ξ(αo) równa się zeru.

  (6.5)
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Funkcja U(α) wyrażająca energię wewnętrzną czynnika roboczego ma postać:

 

  (6.6)

gdzie:
 M  – liczba kilomoli ładunku,
 Mcv  – molowe ciepło właściwe,
 T  – temperatura,
 indeks o oznacza stan początkowy, określony kątem αo,
 pozostałe wielkości są określone dla dowolnego kąta α.

Z równania stanu gazu wynika:

  (6.7)

gdzie:
 V(α) – funkcja kąta obrotu wału korbowego przedstawiająca zmianę objęto-

ści przestrzeni roboczej cylindra.

  (6.8)

Lewa strona równania (6.4) wyraża ilość energii doprowadzonej do czynnika ro-
boczego. Energia ta składa się z ciepła doprowadzonego do czynnika przez spalenie 
paliwa oraz z ciepła doprowadzonego lub odprowadzonego na skutek wymiany cie-
pła ze ściankami przestrzeni roboczej:

  (6.9)

gdzie:
 x(α)  – zmiana udziału spalonego paliwa wg równania Wibego, 
 y(α) – stosunek ilości ciepła wymienionego ze ściankami przestrzeni robo-

czej do całego ciepła doprowadzonego do czynnika w jednym cyklu.

  (6.10)
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Wymianę ciepła ze ściankami przestrzeni roboczej dQz określono ze wzoru  
Nusselta [103]:

  (6.11)

  (6.12)

gdzie:
 k  – stały współczynnik (k = 7,29 · 10–6),
 no  – prędkość obrotowa wału korbowego, 
 Tsc  – średnia temperatura ścianki cylindra,
 cs  – średnia prędkość tłoka.

Współczynnik h jest współczynnikiem określonym przez Stambuleanu [88] dla 
silnika o zapłonie iskrowym i wymiarach geometrycznych cylindra podobnych do 
badanego silnika, w którym stała s uwzględnia promieniowanie.

Wykładnik potęgi a dla spalania wynosi 1,2; dla rozprężania 1,5; dla pozostałych 
procesów 1. Stała b wynosi 1,24 dla sprężania, spalania i rozprężania; 0,5 dla nad-
krytycznej fazy wydechu i 1 dla pozostałych procesów [1].

Funkcja F oznacza bieżącą powierzchnię wymiany ciepła w funkcji kąta obrotu wału 
korbowego:

  (6.13)

Ostatecznie równanie (6.4) po podstawieniach przyjmuje postać:

  (6.14)

Równanie (6.14) jest nieliniowym równaniem całkowym o zmiennej górnej gra-
nicy całkowania. Pozwala ono na opis procesów termodynamicznych zachodzących 
w zamkniętym cylindrze, czyli na znalezienie funkcji określającej temperaturę i ciśnie-
nie w dowolnym momencie procesów: spalania, sprężania i rozprężania. Po wyliczeniu 
temperatury ciśnienie otrzymujemy z równania stanu:

  (6.14a)
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W procesie sprężania nie występuje doprowadzenie ciepła do czynnika w wyniku 
spalania, czyli x(α) = 0. Nie występuje również przemiana molekularna i liczba moli 
nie ulega zmianie M(α) = Mo.

Równanie (6.14) dla procesu sprężania przyjmuje postać:

  (6.15)

gdzie:
 αo  – kąt określający położenie wału korbowego dla początku procesu, 
 α  – dowolny kąt określający położenie wału korbowego w procesie sprężania.

Charakter wywiązywania ciepła zależy od przyjętego prawa spalania. 
Do obliczeń zastosowano równanie Wiebego w postaci [100]:

  (6.16)

αo i αk oznaczają odpowiednio kąty położenia wału korbowego, określające początek 
i koniec procesu spalania, m jest stałym wykładnikiem.

Wiadomo od dawna, że pojedyncza funkcja Wiebego stanowi duże uproszczenie. 
Współczynniki a i m dla przypadków spalania z dodatkowym tlenem mogą być okre-
ślone jedynie w fazie weryfikacji modelu. Wartości tych współczynników są zmienne 
dla różnego udziału tlenu, gdyż szybkość spalania zależy od stężenia reagentów.

Podczas spalania występuje zjawisko kontrakcji, a więc zmiana liczby moli czyn-
nika roboczego:

  (6.17)

gdzie: Mo oznacza początkową liczbę kilomoli czynnika.

Bieżący współczynnik zmiany liczby moli β(α) według Schwarzbauera-Grudena 
[79] zmienia się liniowo w dwóch przedziałach. W pierwszym z nich: od początku 
spalania do osiągnięcia maksymalnej temperatury czynnika, gdy według danych em-
pirycznych x(α) = 0,85 dla 0 < x(α) < 0,85:

  (6.l8a)

gdzie: αt oznacza kąt położenia wału korbowego przy maksymalnej temperaturze 
czynnika.
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W przedziale drugim od x(α) = 0,85 do zakończenia spalania dla x(α) > 0,85.

  (6.l8b)

Występującą podczas spalania dysocjację uwzględniono za pomocą stałego 
współczynnika dysocjacji φd, a niedopał fizyczny za pomocą współczynnika φf . 
Wartości tych współczynników można przyjąć na podstawie identyfikacji modelu.

Molowe ciepło właściwe czynnika roboczego w trakcie spalania zależy od bieżą-
cych udziałów molowych ładunku Mład(α) i powstających spalin Msp(α):

  (6.19)

gdzie:

 Msp(α) = x(α)·M

 Mład(α) = M(α) – Msp(α) (6.20)

Ostatecznie równanie podstawowe (6.14) przyjmuje postać:

  (6.21)

Zakłada się, że czynnikiem roboczym w procesie rozprężania są spaliny, któ-
rych skład obliczono z równań (6.20). Liczba moli czynnika nie ulega zmianie, czyli  
M(α) = Mo, gdzie Mo jest liczbą moli czynnika na początku rozprężania (i nie jest 
równa liczbie moli w procesie sprężania i spalania z powodu kontrakcji). Ciepło 
zawarte w doprowadzonym paliwie jest wydzielane zgodnie z przyjętym prawem 
spalania, czyli x(α) = x(αk), gdzie αk oznacza kąt położenia wału korbowego określa-
jący koniec spalania.

Równanie (6.14) dla rozprężania przyjmuje formę:

  (6.22)

Dla opisu procesów wymiany ładunku należy wyprowadzić równania określają-
ce zmianę ciśnienia i temperatury w funkcji czasu lub w funkcji kąta obrotu wału 
korbowego.
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Przeprowadzono system analizy procesów zachodzących w elementarnym prze-
dziale czasu dt [21].

Przyjęto następujące założenia:
– w elementarnym czasie dt ruch tłoka powoduje zmianę objętości cylindra dV,
– w tym czasie następuje politropowa zmiana ciśnienia i temperatury czynnika,
– wchodzący do cylindra czynnik o objętości dVs ma ciśnienie równe ciśnieniu 

panującemu w cylindrze i temperaturę, jaką uzyska po wejściu do cylindra, 
– nie zachodzi mieszanie i wymiana ciepła z czynnikiem znajdującym się w cy-

lindrze,
– wychodzący z cylindra czynnik o objętości dVw ma temperaturę i ciśnienie 

takie jak przed wyjściem z cylindra,
– w elementarnym czasie dt czynnik otrzymuje z zewnątrz ciepło dQ.
Podstawowe równanie dla zmiany objętości czynnika ma postać:

  (6.23)

gdzie: dVpl, dVq, oznaczają odpowiednio zmiany objętości czynnika roboczego na 
skutek przemiany politropowej i procesów cieplnych.

Ponieważ dla przemiany politropowej pVn = const, po zróżniczkowaniu otrzy-
mujemy:

 

  (6.24)

Równanie wyrażające zmianę temperatury ma postać:

  (6.25)

Po przekształceniach omówionych w [21] otrzymuje się układ równań różniczko-
wych wyrażających zmianę ciśnienia i temperatury czynnika w funkcji kąta poło-
żenia wału korbowego:

  (6.26)

gdzie:
 Tw  – temperatura czynnika wypływającego z cylindra,
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 Ts  – temperatura czynnika napływającego do cylindra, 
 n  – wykładnik politropy.

Zakładając, że w całym procesie wylotu spalin czynnik wydostaje się z cylindra 
tylko przez kanał wylotowy, nie zachodzi przemiana molekularna i do cylindra nie 
napływa świeży ładunek.

Równania podstawowe (6.26) dla procesu wylotu spalin przyjmują postać:

  (6.27)

Wypływ czynnika z cylindra jest wypływem izentropowym o wykładniku nw. 
Przy założeniu, że temperatura wypływającego czynnika Tw jest równa temperaturze 

T czynnika pozostającego w cylindrze, otrzymamy nw = n, gdzie n R
Mw

m

cvsp

= +1

  (6.28)

W procesie wydechu ze względu na znaczne różnice ciśnienia pomiędzy wnę-
trzem cylindra a otoczeniem, do którego następuje wypływ czynnika, prędkość wy-
pływu może osiągnąć wartość krytyczną. Dlatego proces ten należy rozpatrywać osobno 
w fazie wydechu krytycznego i w fazie wydechu podkrytycznego.

Objętość czynnika dVw przechodzącego przez minimalny przekrój kanału wylo-
towego jest określona wzorem:

  (6.29)

gdzie:
 ww  – prędkość czynnika opuszczającego cylinder,
 μw  – współczynnik strat przy wypływie, 
 fw  – pole przekroju otworu wylotowego, 
 no  – prędkość obrotowa wału korbowego. 
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W fazie wydechu z prędkością podkrytyczną, gdy spełniony jest warunek [56]:

  (6.30)

prędkość czynnika wypływającego z cylindra jest wyrażona wzorem:

  (6.31)

gdzie:
 Ri  – indywidualna stała gazowa dla czynnika opuszczającego cylinder, 
 pw  – ciśnienie panujące w układzie wydechowym silnika.
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, to wypływ czynnika z cylindra zachodzi z pręd-

kością krytyczną:

  (6.32)

Ostatecznie po uwzględnieniu izentropowego wypływu czynnika z cylindra 
zmiana objętości czynnika w cylindrze spowodowana wypływem jest określona 
wzorami:

–  dla wypływu czynnika z prędkością krytyczną:

  (6.33)

–  dla wypływu z prędkością podkrytyczną:

  (6.34)

gdzie fw to funkcja położenia zaworu wylotowego, określająca pole przekroju otwo-
ru wylotowego.

Wymiana ciepła ze ściankami przestrzeni roboczej określona wzorem (6.11) po-
woduje zmianę objętości czynnika w cylindrze dV.
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Z bilansu ciepła:

  (6.35)

stąd:

  (6.36)

  (6.37)

i ostatecznie:

  (6.38)

Po podstawieniu zależności (6.11) otrzymujemy:

  (6.39)

Po podstawieniach do podstawowego układu równań (6.28) wyprowadzonych 
równań (6.33), (6.34) i (6.39) otrzymujemy dwa układy równań różniczkowych nie-
liniowych o zmiennych współczynnikach dla wylotu odbywającego się z prędkością 
krytyczną i podkrytyczną.

Dla krytycznej fazy wylotu:
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oraz dla podkrytycznej fazy wydechu:

(6.41)

Podczas napełniania zakłada się izentropowy napływ świeżego ładunku do cy-
lindra przez kanał dolotowy. Nie występuje zmiana liczby moli. Przyjmuje się, że 
prędkość napływającego czynnika nie osiąga wartości krytycznej.

Podstawowe równania (6.26) dla procesu napełniania wg [21] otrzymują postać:

  (6.42)

gdzie: ps i Ts są parametrami świeżego ładunku przed wejściem do cylindra.
Przy stałej temperaturze Ts można przyjąć niezmienności wykładnika izentropy 

ks, przy założonym izentropowym napływie czynnika do cylindra. Energia kinetycz-
na napływającego ładunku jest ujęta w wyrażeniu dVqk, natomiast wymiana ciepła ze 
ściankami przestrzeni roboczej w wyrażeniu dVqT .

Zgodnie z [21]: 

  (6.43)
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Przyrost objętości czynnika spowodowany napływem świeżego ładunku do cy-
lindra dVs w elementarnym czasie dt i przy założeniu podkrytycznej prędkości na-
pływu jest wyrażony wzorem: 

  (6.44)

gdzie:
 μs  – współczynnik strat przy napływie ładunku,
 fs  – funkcja zależna od położenia zaworu dolotowego, określająca przekrój 

otworu wylotowego.

Analogicznie do wypływu czynnika, przyrost objętości spowodowany wymianą 
ciepła ze ściankami przestrzeni roboczej wyrażony jest wzorem (6.36).

Ostatecznie otrzymujemy układ równań różniczkowych nieliniowych o zmien-
nych współczynnikach, wyrażający zmianę ciśnienia i temperatury czynnika w funk-
cji elementarnego przyrostu kąta obrotu wału korbowego:
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Równanie (6.14) opisujące procesy w zamkniętym cylindrze silnika jest rów-
naniem całkowym nieliniowym o zmiennej górnej granicy całkowania. W pełnej 
formie równanie przyjmuje postać:

(6.45)
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  (6.46)

W celu rozwiązania tego równania posłużono się metodą Rungego-Kutty. Za-
stosowano zmienny krok całkowania tak, aby błąd metody nie przekraczał wartości  
ε1 = 0,1 Pa dla wyznaczenia ciśnienia i ε2 = 0,1 K dla wyznaczenia temperatury. 
Jest to dokładność wystarczająca ze względu na wartości osiągane w obliczeniach. 
Jeżeli w trakcie obliczeń okazywało się, że szacowany błąd metody jest większy 
od ε (rozwiązanie nie osiągało wystarczającej dokładności), to zmniejszano krok 
całkowania. Metoda Rungego-Kutty okazała się stabilna dla rozpatrywanego układu 
równań. Przyjęto podstawowy krok obliczeń równy π/360 rad. W każdym kroku 
całkowania sprawdzano warunek na charakter wypływu czynnika. W przypadku 
niespełnienia warunku następowało przejście na drugi układ równań, dla którego 
warunkami początkowymi były końcowe wartości p i T z układu pierwszego. W wy-
rażeniu na podkrytyczny przepływ czynnika stosunek p/ps dla napływu lub stosunek 
pw/p dla wypływu czynnika w kolejnych przybliżeniach może przyjmować wartości 
mniejsze od jedności. W takim przypadku człon 1 – p/ps dla napływu lub 1 – pw/p 
dla wypływu osiąga wartości ujemne i całe wyrażenie na przepływ nie daje rzeczy-
wistych rozwiązań.

Warunki początkowe, tj. pw i ps, zostały określone doświadczalnie. W oblicze-
niach kolejnych procesów warunki początkowe były warunkami końcowymi z po-
przedniego procesu.

6.3. Wyniki badań symulacyjnych

Badania symulacyjne przeprowadzono dla określonych wybranych parametrów 
pracy silnika w zależności od wartości kąta obrotu wału korbowego odpowiadają-
cego początkowi spalania przy wybranych wartościach współczynnika napełnienia, 
współczynnika składu mieszanki oraz określonym stężeniu tlenu. Wartości objęto-
ściowego stężenia tlenu w powietrzu zmieniano w przedziale 21–41% z krokiem 
5%. Na podstawie charakterystyk regulacyjnych kąta wyprzedzenia zapłonu, symu-
lowanych jako kąt początku spalania, sporządzono charakterystyki parametrów ro-
boczych silnika w funkcji stężenia tlenu w powietrzu zasilającym silnik, przyjmując 
wartości tych parametrów odpowiadające największej mocy. 
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Wyniki badań symulacyjnych pozwalają ocenić wartości maksymalnej tempera-
tury i ciśnienia obiegu oraz kąta obrotu wału korbowego, odpowiadającego chwili 
występowania maksimów. Można także określić wzrost średniego ciśnienia indy-
kowanego i mocy indykowanej wraz ze wzrostem stężenia tlenu w mieszance oraz 
zmianę sprawności cieplnej i jednostkowego zużycia paliwa. 

Na rysunkach 6.1 i 6.2 [95] przedstawiono zależność mocy indykowanej, ciśnie-
nia maksymalnego i temperatury maksymalnej ładunku, średniego ciśnienia indyko-
wanego, sprawności cieplnej obiegu i jednostkowego indykowanego zużycia paliwa 
jako funkcje kąta obrotu wału korbowego odpowiadającego początkowi spalania. 
Oba wykresy sporządzono dla prędkości obrotowej wału korbowego 3500 1/min, 
przy kącie spalania 35°OWK, w warunkach pełnego obciążenia silnika i zasilaniu 
mieszanką stechiometryczną. Rysunek 6.1 przedstawia wyniki badań symulacyjnych 
przeprowadzonych dla stężenia tlenu 21%, które posłużyły do weryfikacji modelu 
po porównaniu z wynikami badań hamowania, uzyskanymi przy zasilaniu silnika 
powietrzem o normalnym stężeniu tlenu. 

Korekta wartości współczynników użytych w modelu pozwoliła na osiągnięcie 
zadowalającej zgodności wyników badań symulacyjnych i hamowanych.

Rys. 6.1. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia zapłonu przy stężeniu tlenu w powietrzu 21%: 
no – prędkość obrotowa wału korbowego, αo – kąt obrotu wału korbowego odpowiadający 
początkowi spalania, β – kąt spalania, ηc – sprawność cieplna, λ – współczynnik nadmiaru 
powietrza, ξO2

 – objętościowe stężenie tlenu, Ni – moc indykowana, Tmax – temperatura 
maksymalna czynnika roboczego, pmax – ciśnienie maksymalne w przestrzeni roboczej,  
pi – średnie ciśnienie indykowane, ηc – sprawność cieplna, gi – jednostkowe, indykowane 

zużycie paliwa
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Rys. 6.2. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia zapłonu przy stężeniu tlenu w powietrzu 31%: 
no – prędkość obrotowa wału korbowego, αo – kąt obrotu wału korbowego odpowiadający 
początkowi spalania, β – kąt spalania, ηv – sprawność napełnienia, λ – współczynnik nadmiaru 
powietrza, ξO2

 – objętościowe stężenie tlenu, Ni – moc indykowana, Tmax – temperatura 
maksymalna czynnika roboczego, pmax – ciśnienie maksymalne w przestrzeni roboczej,  
pi – średnie ciśnienie indykowane, ηc – sprawność cieplna, gi – jednostkowe, indykowane 

zużycie paliwa

Na rysunku 6.2 przedstawiono zależność tych samych wielkości, co na rysun- 
ku 6.1 przy zasilaniu silnika mieszanką stechiometryczną benzyny i powietrza o stę-
żeniu tlenu 31%. Nie ulega zmianie wartość kąta początku spalania odpowiadają-
ca uzyskaniu największych wartości średniego ciśnienia indykowanego i w konse-
kwencji mocy indykowanej oraz sprawności cieplnej obiegu. 

Prosty model wydzielania ciepła w czasie spalania wymaga założenia wartości 
kąta spalania, nie uwzględnia zatem zasadnie oczekiwanego wzrostu prędkości spa-
lania ze wzrostem stężenia tlenu. W obiegu rzeczywistym należy spodziewać się 
zmiany optymalnej wartości kąta wyprzedzenia zapłonu wraz ze zmianą stężenia 
tlenu w powietrzu zasilającym silnik. 

Wzrost stężenia tlenu z 21 do 31% skutkuje wzrostem wartości średniego ciśnie-
nia indykowanego z 731 do 1054 kPa, a więc o 44%. W tych warunkach następuje 
zmniejszenie sprawności cieplnej obiegu, spowodowane wzrostem ciepła właściwe-
go ładunku ze wzrostem temperatury i zwiększoną stratą chłodzenia. 

Ze wzrostem wartości kąta obrotu wału korbowego odpowiadającego początko-
wi spalania rośnie wartość ciśnienia maksymalnego w przestrzeni roboczej silnika 
i temperatura maksymalna ładunku. Dla największej wartości średniego ciśnienia 
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Rys. 6.3. Charakterystyka parametrów  roboczych  silnika w  funkcji  stężeniu  tlenu w powietrzu przy 
wartości kąta spalania 35°OWK: no – prędkość obrotowa wału korbowego, αo – kąt obrotu 
wału  korbowego  odpowiadający  początkowi  spalania,  β  –  kąt  spalania,  ηv  –  sprawność 
napełnienia,  λ  –  współczynnik  nadmiaru  powietrza,  ξO2

  –  objętościowe  stężenie  tlenu,  
Ni – moc indykowana, Tmax – temperatura maksymalna czynnika roboczego, pmax – ciśnienie 
maksymalne  w  przestrzeni  roboczej,  pi  –  średnie  ciśnienie  indykowane,  ηc  –  sprawność 

cieplna, gi – jednostkowe, indykowane zużycie paliwa

indykowanego wartość ciśnienia maksymalnego wzrasta z 5389 do 7059 kPa (31%), 
a temperatury maksymalnej z 2391 do 3167 K (32,5%).

Z pakietu licznych charakterystyk wykonanych w czasie symulacji zostały zapre-
zentowane dwie charakterystyki regulacyjne oraz dwie zestawieniowe charaktery-
styki przedstawiające parametry pracy silnika w funkcji stężenia tlenu. Charaktery-
styki te obrazują procedurę wykorzystaną w badaniach symulacyjnych.

Pierwsza z przedstawionych charakterystyk regulacyjnych była sporządzona dla 
stężenia  tlenu 21%. Charakterystyka  ta  powstała  po weryfikacji modelu matema-
tycznego, ponieważ jej przebieg był efektem porównania z wynikami sporządzonej 
doświadczalne charakterystyki regulacyjnej, wykonanej przy tych samych parame-
trach  prędkości  obrotowej, współczynnika  napełnienia  i współczynnika  nadmiaru 
powietrza. Druga  z  przedstawionych  jest  przykładową  charakterystyką  regulacyj-
ną symulowaną dla 31% stężenia  tlenu w mieszance  i  jest  charakterystyką zbior-
czą uzyskaną z danych z charakterystyk regulacyjnych kąta wyprzedzenia zapłonu. 
Dwie  zbiorcze  charakterystyki wykonane w  funkcji  stężenia  tlenu  przedstawiono 
w celu wykazania różnic w parametrach roboczych silnika wynikających ze zmiany 
kąta spalania. 
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Rys. 6.4. Charakterystyka parametrów roboczych silnika w funkcji stężeniu tlenu w powietrzu przy 
wartości kąta spalania 40°OWK: no – prędkość obrotowa wału korbowego, αo – kąt obrotu 
wału korbowego odpowiadający początkowi spalania, β – kąt spalania, ηv – sprawność 
napełnienia, λ – współczynnik nadmiaru powietrza, ξO2

 – objętościowe stężenie tlenu,  
Ni – moc indykowana, Tmax – temperatura maksymalna czynnika roboczego, pmax – ciśnienie 
maksymalne w przestrzeni roboczej, pi – średnie ciśnienie indykowane, ηc – sprawność 

cieplna, gi – jednostkowe, indykowane zużycie paliwa

Na podstawie pakietu charakterystyk przedstawiających parametry robocze 
w funkcji wartości kąta obrotu wału korbowego odpowiadającego początkowi spa-
lania, sporządzono charakterystyki ujmujące wybrane wielkości w funkcji stężenia 
tlenu w ładunku doprowadzanym do silnika, przyjmując wartości optymalne dla 
średniego ciśnienia indykowanego. Zależności te przedstawiono na rysunkach 6.3 – 
dla kąta spalania 35°OWK i 6.4 – dla kąta spalania 40°OWK

Stwierdzono, że wartość średniego ciśnienia indykowanego przy zasilaniu po-
wietrzem o stężeniu tlenu 41% wzrasta do 1262 kPa, wobec 731 kPa dla 21% tle-
nu (wzrost ok. 73%). Wartość maksymalna ciśnienia ładunku wzrasta odpowiednio 
z 5389 kPa do 7996 kPa (wzrost ok. 48%), a temperatura z 2391 K do 3682 K (wzrost 
ok. 54%). Wzrost stężenia tlenu w powietrzu zasilającym skutkuje dużym wzro-
stem obciążenia mechanicznego i cieplnego silnika. Największa wartość sprawności 
cieplnej obiegu występuje przy stężeniu tlenu 26% i wynosi 0,283 wobec wartości 
0,282 dla stężenia tlenu 21%. Wartość tego wskaźnika maleje do 0,265 (o 6%) przy 
stężeniu tlenu 41%. Jest to skutek zwiększonej straty chłodzenia i wzrostu ciepła 
właściwego spalin ze wzrostem temperatury.
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6.4. Wnioski z badań symulacyjnych

Przy stałej wartości współczynnika nadmiaru utleniacza i stałej wartości współ-
czynnika napełnienia wzrost stężenia tlenu w powietrzu zasilającym silnik powoduje 
znaczne zwiększenie mocy silnika. Zasilanie powietrzem o stężeniu tlenu 41% przy 
wartości kąta spalania 35°OWK skutkuje zwiększeniem wartości mocy i średniego 
ciśnienia indykowanego o ok. 73%. Wartość maksymalnego ciśnienia ładunku wzra-
sta w tych warunkach o 48%, a maksymalna wartość temperatury o ok. 54%. 

Sprawność cieplna silnika osiąga maksimum wartości przy stężeniu tlenu w po-
wietrzu wynoszącym 26%, a następnie maleje ze wzrostem stężenia utleniacza. 
Spowodowane to jest zwiększeniem ciepła właściwego składników ładunku wraz 
ze wzrostem temperatury. Rośnie także strata ciepła odprowadzonego do ścianek 
przestrzeni roboczej silnika. 

Badania symulacyjne wykazały, że podczas zasilania silnika mieszanką paliwa 
i powietrza wzbogaconego w tlen następuje zwiększenie parametrów roboczych 
silnika, lecz występuje przy tym znaczące zwiększenie obciążenia mechanicznego 
i cieplnego silnika. Należy zwrócić szczególną uwagę na wzrost temperatury czyn-
nika roboczego. Przy dużym stężeniu tlenu może on spowodować istotne problemy 
materiałowe i wytrzymałościowe elementów silnika. 

Wprowadzenie znacznego stopnia recyrkulacji spalin w całym zakresie obciąże-
nia silnika może być istotnym czynnikiem przeciwdziałającym występowaniu tych 
niekorzystnych efektów. 



7. Określenie współczynnika nadmiaru utleniacza oraz 
całkowitego strumienia doprowadzanej mieszanki gazowej

Obliczenie współczynnika nadmiaru utleniacza λO2

W celu umożliwienia zastąpienia w obliczeniach stałej zawartości tlenu w powie-
trzu, dowolną jego ilością obecną w modyfikowanej mieszance gazów dolotowych 
można zmodyfikować znane wzory na masowe Lt oraz objętościowe teoretyczne 
zapotrzebowanie powietrza Ltʹ:

  (7.1)

  (7.2)

gdzie: c, h, o – udziały masowe danego pierwiastka C, H, O2 w paliwie, a 0,23 i 0,21 
oznaczają odpowiednio masowy i objętościowy udział tlenu w jednostce objętości 
powietrza.

Przyjmując jako paliwo związek C8H17, przy reakcji spalania otrzymuje się:

4C8H17 + 49O2 → 32CO2 + 34H2O

Sumując masy węgla i wodoru otrzymuje się:

C = 384 [kg]

H = 69 [kg]

stąd udział masowy węgla i wodoru wynosi:

C = 0,85

H = 0,15
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Podstawiając otrzymane wartości do wzoru, otrzymuje się:

  (7.3)

Wartość 0,233 wynika z przybliżonego składu masowego powietrza: O2 = 0,233, 
N2 = 0,677. Zamieniając tę wartość na stosunki objętościowe, można zapisać:

  (7.4)

gdzie: O2 = 0,21 objętościowy udział tlenu w powietrzu.
Ostatecznie otrzymuje się wzór na wartość stałej stechiometrycznej dla dowolnie 

modyfikowanego składu gazów dolotowych w zależności od objętościowego stęże-
nia tlenu:

  (7.5)

Współczynnik nadmiaru powietrza λ to masowy stosunek powietrza znajdują-
cego się w cylindrze po zakończeniu procesu napełniania do teoretycznej ilości po-
wietrza, która powinna się tam znaleźć, aby całkowicie spalić paliwo znajdujące się 
w cylindrze.

  (7.6)

gdzie:
 mpow  – masa powietrza w ładunku [kg],
 mpal  – masa paliwa w ładunku [kg].

Ze względu na specyfikę zasilania silnika badawczego polegającego na tworze-
niu mieszaniny składającej się z powietrza, spalin i tlenu, a w granicznym przypadku 
tylko ze spalin i tlenu, współczynnik nadmiaru powietrza w powyższej formie nie 
ma zastosowania. 

Definicja współczynnika nadmiaru powietrza określa masowy stosunek ilości 
powietrza rzeczywistego do teoretycznego, na podstawie stałego składu chemicz-
nego powietrza. W przypadku stosowania mieszaniny gazów doprowadzanych do 
cylindra zawierającej inny skład chemiczny należy zdefiniować inny współczyn-
nik. W związku z tym na potrzeby eksperymentu zdefiniowano nowy współczynnik 
określany mianem współczynnika nadmiaru utleniacza.
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Stała stechiometryczna dla benzyny w przypadku odniesienia do masowego stę-
żenia tlenu w powietrzu wynosi:

  (7.7)

czyli współczynnik nadmiaru utleniacza λO2
 wyraża się wzorem:

  (7.8)

Obliczenie całkowitego strumienia mieszanki gazowej

Mieszanka gazów dostarczanych do silnika składa się z trzech strumieni: po-
wietrza, spalin i tlenu, a całkowity strumień mieszanki gazowej jest ich sumą. 
Podczas badań hamownianych pomiar strumienia powietrza i strumienia spalin 
wykonywany był za pomocą przepływomierzy masowych. Tlen jest doprowadza-
ny do silnika zarówno z powietrzem, jak i ze spalinami oraz w postaci czystego 
gazu. Dlatego ilość doprowadzanego tlenu jest określana na podstawie pomiaru 
dokonywanego za pomocą analizatora, jako jego procentowy udział w doprowa-
dzanej mieszance:

–  S  – strumień spalin [kg/h],
–  P  – strumień powietrza [kg/h],
–  OO2

 – strumień tlenu [kg/h],
–  Q  – strumień całkowity [kg/h],
–   A – masowy udział tlenu w spalinach, 
–   B – masowy udział tlenu w powietrzu, 
–   C – masowy udział tlenu w tlenie, 
–   D – masowy udział tlenu w strumieniu całkowitym.

  (7.9)

  (7.10)

Po przekształceniu otrzymujemy: 
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Całkowity strumień gazów dolotowych:

  (7.12)

Podstawiając wartości stałych udziałów masowych dla powietrza i tlenu, otrzy-
mujemy:

  (7.13)

Obliczenie całkowitego strumienia gazów doprowadzanych do cylindra jest nie-
zbędne do określenia masowego udziału tlenu dostarczanego w całkowitym strumie-
niu gazów dolotowych. 
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8. Obiekt badań i stanowisko badawcze

8.1. Obiekt badań 

Ponieważ prowadzone badania miały charakter badań podstawowych, jednym 
z warunków wyboru typu silnika spalinowego była możliwość dokonywania zmian 
konstrukcyjnych, koniecznych ze względu na wybraną metodykę badań. Istotna była 
prosta konstrukcja silnika oraz mała moc jednostkowa, która zapewniała trwałość 
konstrukcji w czasie badań i dawała możliwość zwiększenia obciążeń cieplnych 
i mechanicznych. Standardowe chłodzenie cieczą zapewniło możliwość uzyskania 
większej stabilizacji termicznej poszczególnych elementów niż w przypadku chło-
dzenia powietrzem. Do badań wybrano silnik o małej objętości skokowej, którego 
zaletą jest mniejsze zużycie materiałów eksploatacyjnych, w szczególności tlenu, 
oraz bezpieczeństwo pracy ze względu na możliwość zapłonu wzbogaconych w tlen 
gazów dolotowych, mogących przedostawać się do skrzyni korbowej. 

Stawiane wymagania spełnił silnik typu Honda GX360 o parametrach podanych 
w tabeli 8.1.

Tabela 8.1

Parametry silnika Honda GX360

Typ silnika Czterosuwowy z zapłonem iskrowym

Liczba/układ cylindrów dwa/rzędowy

Typ rozrządu OHC

Sposób chłodzenia cieczą

Objętość skokowa 359 cm3

Średnica x skok 58 × 68 mm

Moc 9,6 kW

Moment obrotowy/prędk. obrotowa 25,8 Nm / 3000 1/min

Jednostkowe zużycie paliwa 306 g/kWh
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Przygotowanie silnika do badań wymagało w głównej mierze przystosowania 
układu dolotowego silnika do tworzenia mieszanki gazowej o zadanych udziałach 
masowych, składającej się z paliwa, powietrza, tlenu i gazów wylotowych. 

Modyfikacja taka polegała na zastosowaniu w układzie dolotowym mieszalnika, 
do którego zostały podłączone przewody doprowadzające wszystkie składniki gazo-
we. Mieszalnik połączono jednym kolektorem do silnika, w którym zainstalowano 
moduł wtryskowy.

8.2. Stanowisko badawcze

Stanowisko badawcze stanowił obiekt badań, którym był silnik zamontowany na 
stanowisku hamownianym oraz aparatura kontrolno-pomiarowa sterowana za po-
mocą systemu komputerowego. 

Na schemacie stanowiska (rys. 8.1) można wyodrębnić podstawowe moduły 
wchodzące w skład stanowiska badawczego: 
I układ doprowadzenia powietrza
II układ doprowadzenia tlenu
III układ recyrkulacji spalin
IV układ zasilania paliwem
V układ wylotowy
VI system pomiarowy i sterujący

Na rysunku 8.2 przedstawiono stanowisko badawcze, na rysunku 8.3 układ po-
miarowy, a na rysunku 8.4 układ sterujący stanowiska.

Rys. 8.1. Schemat stanowiska pomiarowego: 1 – silnik, 2 – hamulec elektrowirowy, 3 – analizator 
spalin, 4 – komputerowy układ sterujący, 5 – analizator stężenia tlenu w gazach doprowa-
dzanych do silnika, 6 – monitor, 7 – reaktor katalityczny, 8 – tłumik wydechu, 9 – zawór roz-
dzielaczowy spalin, 10 – filtr powietrza, 11 – chłodnica spalin, 12 – przepływomierz spalin, 
recyrkulujących, 13 – przepływomierz powietrza, 14 – przepustnica powietrza, 15 – moduł 
wtryskowy, 16 – przepustnica spalin recyrkulujących, 17 – butle z tlenem, 18 – tlenowe zawo-
ry dozujące, 19 – czujnik temperatury spalin recyrkulujących, 20 –czujnik temperatury gazów 
dolotowych, 21 – mieszalnik, 22 – czujnik indykatorowy, 23 – króćce poboru spalin przed 
reaktorem, 24 – króciec poboru spalin za reaktorem, 25 – reduktory ciśnienia tlenu, 26 – czuj-
nik temperatury spalin wylotowych, 27 – czujnik temperatury oleju, 28 – czujnik temperatury 
powietrza dolotowego, 29 – czujnik temperatury cieczy chłodzącej, 30 – enkoder obrotowy, 
31 – przepływomierz paliwa, 32 – króciec poboru gazów dolotowych, 33 – pompa paliwa, 
34 – bezpieczniki tlenowe, 35 – tensometryczny czujnik siły, 36 – wtryskiwacz, 37 – zbiornik 
paliwa, 38 – przewód odwadniający, 39 – filtr wodny, 40 – separator mechaniczny, 41 – zawór 
trójdrożny, 42 – ciśnieniowy zawór przepływowy, 43 – pompa, 44 – zaworu regulacyjny prze-
pływu wody w chłodnicy spalin, 45 – tłumik pulsacji powietrza, 46 – tunel rozcieńczający



87



88

Rys. 8.2. Stanowisko badawcze

Rys. 8.3. Układ pomiarowy stanowiska 
badawczego

Rys. 8.4. Układ kontrolny stanowiska 
badawczego
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Na układ dolotowy składają się cztery z wymienionych modułów: układy dopro-
wadzenia powietrza (I), tlenu (II), układ recyrkulacji spalin (III) i mieszalnik (21).

I. Układ doprowadzenia powietrza 

Przystosowanie do badań układu doprowadzenia powietrza do silnika wymaga-
ło wykonania adaptacji polegających na zainstalowaniu za filtrem powietrza (10) 
tłumika pulsacji (45) oraz przepływomierza (13). W obudowie filtra zainstalowano 
czujnik temperatury powietrza dolotowego (28). Kolektor doprowadzający powie-
trze do silnika został zmodyfikowany i doprowadzony do mieszalnika (21). Zainsta-
lowana na kolektorze przed mieszalnikiem przepustnica obrotowa (14) umożliwiła 
regulację ilości powietrza doprowadzanego do mieszalnika. 

II. Układ doprowadzenia tlenu

Prowadzone badania doświadczalne nie dotyczyły samego układu zasilania za-
wierającego system do separacji tlenu, lecz problemów związanych z wyjaśnieniem 
zjawisk zachodzących w systemie spalania silnika spalinowego. W związku z tym 
w badaniach doświadczalnych tlen wzbogacający ładunek dostarczany był z butli 
wysokociśnieniowej (17). 

Stosownie do potrzeb badawczych ciśnienie tlenu w butli redukowano do wy-
maganej wartości 0,4 kPa za pomocą reduktorów (25) zamontowanych na butlach. 
W celu poprawy bezpieczeństwa prowadzenia pomiarów na przewodach doprowa-
dzających tlen zainstalowano bezpieczniki zabezpieczające przed możliwością co-
fania płomienia (34). 

Regulacja strumienia tlenu możliwa była dzięki użyciu wtryskiwaczy elektroma-
gnetycznych pełniących funkcję zaworów. Do tego celu adoptowano zawory wtry-
skowe wykorzystywane w układach zasilania silników LPG.

III. Układ recyrkulacji spalin 

Klasyczne układy recyrkulacji spalin wprowadzają zwykle do cylindra silnika ZI 
spaliny w ilości do 30% całkowitej masy ładunku cylindra. W przypadku przedmio-
towego silnika ilość spalin wprowadzanych przez recyrkulację zewnętrzną osiągała 
wartość do 79%, co stanowi około trzykrotną wartość osiąganą przez klasyczne sil-
niki. Spaliny były doprowadzane do cylindra metodą tak zwanego zimnego EGR, 
co oznacza, że były uprzednio chłodzone. Równocześnie następowało częściowe 
odseparowanie wody ze spalin.

Spaliny do układu recyrkulacji pobierane były z przewodu wylotowego. Prze-
pływ spalin w układzie recyrkulacji odbywał się przez chłodnicę (11), w której 
czynnikiem odbierającym ciepło była woda doprowadzana króćcem zaopatrzonym 
w zawór regulacyjny (44). W chłodnicy następowało częściowe wykroplenie wody 
ze spalin. Wodę ze skroplin odprowadzano grawitacyjnie przez przewód odwad-
niający (38). W układzie zainstalowano także filtr wodny służący do oczyszczenia 
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spalin z cząstek stałych, mogących doprowadzić do zabrudzenia przepływomierza. 
W filtrze tym spaliny w postaci drobnych pęcherzyków przechodziły przez wodę. 
Po przejściu przez filtr wodny (39) były prowadzone do siatkowego separatora me-
chanicznego (40), w którym następowało oddzielenie pozostałości wody od spalin. 
Oczyszczone i częściowo odwodnione spaliny odprowadzano przez przepływomierz 
(12) i przepustnicę (16) do mieszalnika. Temperatura spalin recyrkulujących była 
mierzona termoparą (19) za przepustnicą, a stałą wartość utrzymano za pomocą za-
woru regulującego przepływ wody chłodzącej (44).

Mieszalnik
Mieszalnik (21) jest wspólnym elementem układu doprowadzenia: powietrza, 

spalin recyrkulujących i tlenu. Zachodzi w nim homogenizacja składników ga-
zowych dostarczanych do silnika. Mieszalnik połączony jest jednym przewodem 
z modułem wtryskowym (15) zamocowanym bezpośrednio na silniku. Ze względu 
na możliwość zwrotnego zapłonu mieszanki w kolektorze dolotowym i mieszalniku, 
został on wyposażony w bezpiecznik membranowy. W przypadku zapłonu powodu-
jącego gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz układu dolotowego membrana ulega 
zniszczeniu, doprowadzając do rozszczelnienia układu.

IV. Układ zasilania paliwem

Paliwo podawane jest ze zbiornika (37) za pomocą elektrycznej pompy paliwa 
(33). Przed pompą zastosowany został przepływomierz (31) mierzący całkowitą ob-
jętość paliwa pobieranego przez pompę. Paliwo dostarczane jest do wtryskiwacza 
(36) umieszczonego w centralnym module wtryskowym (15). Na powrotnym prze-
wodzie paliwowym był umieszczony drugi przepływomierz (45) mierzący objętość 
paliwa wracającą do zbiornika przewodem przelewowym. Ciśnieniowy zawór prze-
pływowy (42) zainstalowany pomiędzy przepływomierzem powrotnym a zbiorni-
kiem paliwa utrzymuje stałe ciśnienie w układzie paliwowym. 

V. Układ wylotowy

Modyfikacja układu wylotowego polegała na zainstalowaniu trójnika doprowa-
dzającego spaliny do układu recyrkulacji oraz króćców służących do poboru spalin 
do analizatora. 

Poboru spalin dokonywano z trzech punktów w układzie wylotowym. Króćcem 
(24) pobierano spaliny za reaktorem katalitycznym, natomiast dwoma króćcami 
(23) spaliny surowe. Wszystkie przewody spalinowe pobierające spaliny do ana-
lizy doprowadzano do rozdzielacza spalin (9). Zastosowany rozdzielacz pozwalał 
jednocześnie na pobór spalin z wybranego punktu. W układzie przed analizatorem 
spalin (3) zainstalowano tunel rozcieńczający (46). Konieczność stosowania tunelu 
rozcieńczającego spaliny wynikała z faktu, że stężenie niektórych składników spalin 
przekraczało granice pomiarowe analizatora. 



91

8.3. System sterowania silnika i  system akwizycji danych

Gromadzenie danych pomiarowych i sterowanie układem odbywa się za pomocą 
centralnej jednostki sterującej (4). 

W celu realizacji tego zadania użyto specjalistycznego oprogramowania współ-
pracującego z komputerami wyposażonymi w odpowiednie karty pomiarowe, służą-
ce do akwizycji danych, wraz z podłączonymi do nich układami wykonawczymi do 
sterowania stanowiskiem badawczym. 

Główne zadanie systemu polegało na sterowaniu pracą silnika oraz rejestrowaniu 
zmierzonych wielkości fizycznych do późniejszej analizy. Istotną cechę stworzonej 
aplikacji stanowiła możliwość wizualizacji zebranych danych w postaci ciągu liczb, 
wskaźników i wykresów wielkości zmierzonych i przeliczonych w czasie rzeczywistym 
w trakcie pomiarów. Sterowanie pracą silnika zrealizowane zostało przez programowe 
regulatory z możliwością sterowania ręcznego. Istniała możliwość zmiany dowolnego 
indywidualnego parametru, który został uwzględniony w systemie. Jako bazę systemu 
sterującego wykorzystano przemysłową platformę PXI firmy National Instruments. 

Podczas badań użyto następujących komponentów komputerowych:
Zestaw NI PXI 1000B składający się z:

– kontrolera NI PXI 8176,
– karty typu licznik/zegar NI-PXI 6602,
– karty typu we/wy analogowe, cyfrowe z dodatkowymi licznikami NI-PXI 

6070E.
Zestaw NI PXI 1002 składający się z:

– kontrolera NI PXI 8176,
– karty typu licznik/Zegar NI-PXI 6602,
– karty typu we/wy analogowe, cyfrowe z dodatkowym i licznikami NI-PXI 

6070E.
Ponadto na stanowisku wykorzystano serwer Dell 280GX, wyposażony w kartę 

termoparową NI-USB 9211A. Komunikacja między komputerami odbywa się za 
pomocą lokalnej sieci LAN w standardzie TCP/IP.

Oprogramowanie użyte w czasie badań zostało napisane w graficznym środowi-
sku LabVIEW 7.1 Express. Program ten (firmy National Instruments) jest rozbudo-
wanym kompilatorem graficznego języka programowania G.LabVIEW. 

Za pomocą programu LabVIEW stworzono struktury programu, które pod po-
stacią ikon reprezentowały odpowiednie bloki funkcjonalne. Bloki te połączono ze 
sobą, w odpowiednich relacjach, kanałami, którymi przesyłano zmienne. 

Na rysunkach 8.5–8.6 przedstawiono dwa główne okna zaprojektowane w pro-
gramie LabVIEW. Rysunek 8.5 przedstawia interfejs użytkownika z przyciskami, 
kontrolkami oraz wskaźnikami przedstawionymi w formie liczbowej i graficznej, 
a rysunek 8.6 – diagram programu z zawartymi w nim strukturami programowymi, 
blokami funkcjonalnymi oraz kanałami.
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Rys. 8.5. Interfejs użytkownika wykonany w programie LabVIEW

Rys. 8.6. Struktura środowiska programistycznego LabVIEW
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Ze względu na złożoność zagadnienia sterowania system został podzielony na 
specjalizowane moduły. Moduły te to programy realizujące określone zadania, doty-
czące regulacji oraz akwizycji danych. Na stanowisku pomiarowym wykorzystano 
następujące moduły:

– interfejs użytkownika sterowania układem zapłonowym i wtryskowym,
– kontroler kart zegarowych do sterowania układem zapłonowym i wtryski-

waczami, 
– interfejs regulacji położenia przepustnic powietrza dolotowego oraz spalin,
– wskaźnik przepływomierza powietrza dolotowego oraz spalin,
– wskaźnik przepływomierza paliwa,
– moduł sterowania zaworami tlenowymi,
– wskaźnik temperatury w badanych punktach pomiarowych,
– program kalkulatora obliczającego strumienie mediów przepływających przez 

silnik,
– program do wizualizacji i rejestrowania przebiegu ciśnienia indykowanego 

w komorze spalania,
– program rejestratora danych,
– zegar systemowy synchronizujący moduły.
Dane pomiędzy modułami przesyłane są w postaci pakietów. Pakiet zawiera in-

formację o wartości danego kanału reprezentującego zmienną oraz ramkę czasową, 
określającą moment wysłania pakietu. Dodatkowo przesyłane są komendy sterujące. 
Rysunek 8.7 przedstawia pakiet danych.

Ramka Opis

Nazwa pakietu Nazwa; dotyczy rodzaju przesyłanej wielkości, np. Temp

Czas wysłania Pakiety są wysyłane z określoną częstością, np. co 250 ms

Komenda Komenda sterująca lub synchronizująca moduły, np. Start

Kanał 1 Wartość kanału 1, np. 25°C

Kanał 2 Wartość kanału 2, np. 32°C

… …

Kanał n Wartość kanału n

Rys. 8.7. Ramki pakietu danych

Poniżej przedstawiono zmienne uwzględnione w systemie, dzielące się na sygna-
ły i parametry sterujące oraz dane przedstawiające zmierzone wielkości fizyczne.
Zadawane wielkości sterujące:

– prędkość obrotowa silnika,
– kąt wyprzedzenia zapłonu,
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– czas wtrysku,
– kąt momentu wtrysku,
– stopień otwarcia przepustnicy powietrza,
– stopień otwarcia przepustnicy spalin,
– moment hamujący,
– stopień otwarcia zaworów tlenowych,
– stężenie tlenu w mieszance dolotowej,
– stopień recyrkulacji spalin,
– współczynnik nadmiaru powietrza Lambda.

Mierzone wielkości:
– prędkość obrotowa silnika,
– moment obrotowy silnika,
– stężenie tlenu w mieszance dolotowej,
– stężenie tlenu w spalinach,
– stężenie tlenków azotu w spalinach,
– stężenie tlenku węgla w spalinach,
– stężenie dwutlenku węgla w spalinach,
– stężenie węglowodorów w spalinach,
– temperatura powietrza dolotowego,
– temperatura spalin w kolektorze wylotowym,
– temperatura spalin za chłodnicą spalin,
– temperatura cieczy chłodzącej w silniku,
– temperatura oleju w silniku,
– strumień przepływu powietrza do silnika,
– strumień przepływu spalin do silnika,
– godzinowe zużycie paliwa,
– przebieg ciśnienia spalania wewnątrz komory spalania.

Na podstawie wielkości zmierzonych obliczane były wielkości:
– współczynnik nadmiaru utleniacza λteor (liczony ze strumieni tlenu i paliwa 

dostarczanego do silnika),
– stopień recyrkulacji spalin,
– strumień tlenu w mieszance dolotowej,
– strumień całkowity mieszanki dolotowej.

Dodatkowe dane informacyjne to:
– jednostkowe zużycie paliwa,
– godzinowe zużycie tlenu.

Moduły programowe wykorzystane na stanowisku pomiarowym

Interfejs użytkownika sterowania układem zapłonowym i wtryskowym
Moduł pozwalał na ręczne zadawanie czasu otwarcia wtryskiwacza, kąta po-

czątku wtrysku oraz kąta wyprzedzenia zapłonu. Istniała możliwość przełączenia 
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trybu pracy wtryskiwacza między pracą synchroniczną i asynchroniczną. W try-
bie synchronicznym wyzwalanie otwarcia wtryskiwacza następowało w momen-
cie określonym przez kąt początku wtrysku. Kąt ten, niezależnie od prędkości 
obrotowej silnika, był wyzwalany położeniem wału korbowego. W trybie pracy 
asynchronicznej zadawana była częstotliwość otwierania wtryskiwacza. Moment 
otwarcia wtryskiwacza nie był wtedy zsynchronizowany z położeniem wału kor-
bowego.

Czas otwarcia wtryskiwacza można zadawać ręcznie lub przełączyć w tryb au-
tomatyczny, zarówno przy pracy synchronicznej, jak i asynchronicznej. W trybie 
automatycznym czas otwarcia wtryskiwacza oblicza się na podstawie strumieni 
paliwa i powietrza dolotowego do silnika przy zadanym współczynniku nadmiaru 
powietrza. Wartości strumieni paliwa i powietrza dolotowego pobierane są z odpo-
wiednich modułów. 

Kontroler kart czasowych do sterowania układem zapłonowym 
i wtryskiwaczami

Moduł kontrolera kart czasowych stanowił pośrednie ogniwo między interfej-
sem użytkownika a sprzętem. Służył on do programowania buforów parametrów 
kart pomiarowych, które podłączono do urządzeń zainstalowanych bezpośrednio na 
silniku. Karty te przesyłają sygnały zegarowe między enkoderem, kluczami tranzy-
storowymi wtryskiwacza lub układem zapłonowym sterującym cewką zapłonową. 
Kontroler współpracuje z opisanym wcześniej interfejsem użytkownika wtryskiwa-
cza i zapłonu. Informacje między tymi modułami przesyłane są w postaci pakietów 
danych w sieci LAN. Pozwala to na odseparowanie i na zdalne sterowanie silnikiem. 
Moduł kontrolera posiada dodatkowe funkcje konfiguracyjne. Jest to m.in. ogranicz-
nik prędkości obrotowej silnika, odcinający paliwo po przekroczeniu zadanej mak-
symalnej prędkości obrotowej. Istnieje też możliwość ustawienia wielokrotności 
cykli pracy na obrót silnika w zależności od liczby cylindrów. Na pulpicie dostępny 
jest też przycisk stopu, który w sytuacji awaryjnej resetuje karty, odcinając paliwo 
i zapłon w silniku.

Interfejs regulacji położenia przepustnic powietrza dolotowego 
oraz spalin

Za pośrednictwem dedykowanego kontrolera program steruje pracą silników 
krokowych, regulujących otwarcie przepustnic znajdujących się na kolektorze dolo-
towym oraz w układzie wylotowym silnika. Sterowanie otwarcia przepustnicy sil-
nikiem krokowym daje bardzo wysoką precyzję regulacji oraz powtarzalność usta-
wień. Program z kontrolerem silników umożliwia pracę mikrokrokową, pozwalającą 
na zmianę położenia przepustnicy co 0,9 stopnia. W razie potrzeby rozdzielczość 
można zwiększyć do poniżej 0,1 stopnia kąta otwarcia. Dokładność pozycjonowania 
nie zmienia się w całym zakresie położeń przepustnicy, co jest istotne zwłaszcza 
przy niewielkich otwarciach.
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Wskaźnik przepływomierza powietrza dolotowego oraz spalin
Wartość strumieni mediów przepływających przez silnik w czasie badań była 

jednym z podstawowych wskaźników regulacyjnych silnika. Pomiar odbywał się 
za pośrednictwem masowych przepływomierzy powietrza z termoanemometrem. 
Sygnał napięciowy mierzony na końcówkach przepływomierza jest odpowiedni do 
strumienia medium. Zależność napięcia od przepływu nie jest charakterystyką linio-
wą. Zależność tę przedstawiono na rysunku 8.8. Została ona wyznaczona w czasie 
kalibracji przepływomierzy powietrza i spalin recyrkulujących. Kalibracja przepły-
womierza spalin zasługuje na uwagę ze względu na przystosowanie przepływomie-
rza mierzącego wydatek masowy powietrza do pomiaru masy spalin. 

Rys. 8.8. Charakterystyka napięciowa przepływomierzy powietrza i spalin

Jako pierwszą przeprowadzono kalibrację przepływomierza powietrza. Przebie-
gała ona dwuetapowo. W pierwszym etapie do układu zasilania powietrza przed 
przepływomierzem termoanemometrycznym podłączono przepływomierz laminar-
ny z mikromanometrem Askania. Wydatek powietrza przepływającego przez prze-
pływomierz laminarny obliczono ze wzoru:

  (8.1)q p
kp =
⋅
⋅

60 ∆
ν

[ ]kg/h
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gdzie:
 qp  – godzinowe zużycie powietrza [kg/h],
 Δp  – spadek ciśnienia na przepływomierzu laminarnym [mm H2O],
 k – stała przepływomierza laminarnego 3,2095·106,
 ν – lepkość kinematyczna powietrza [m2/s].

Równocześnie z obliczeniem masowego wydatku powietrza odczytywano napię-
cie prądu płynącego przez obwód termoanemometru. Na podstawie tych parametrów 
tworzono krzywą cechowania przepływomierza U = f(q). Cechowanie przeprowa-
dzono dwukrotnie, co zostało przedstawione na charakterystyce. 

W celu weryfikacji tych danych porównywano wydatek powietrza wskazany 
przez wycechowany przepływomierz z wydatkiem obliczonym na podstawie warto-
ści współczynnika nadmiaru powietrza λ, wskazanego przez analizator spalin, oraz 
wydatku godzinowego paliwa odczytanego z przepływomierzy paliwa.

Wydatek powietrza obliczany jest po przekształceniu wzoru:

  (8.2)

gdzie:
 qp – godzinowe zużycie powietrza [kg/h],
 L0  – stała stechiometryczna paliwa,
 Ge – godzinowe zużycie paliwa [kg/h].

Cechowanie przepływomierza spalin przeprowadzono w trakcie pracy silnika 
przy kolejno wzrastającym otwarciu przepustnicy powietrza i wzroście obciążenia. 
Odczytywano kolejne wskazania przepływomierza powietrza doprowadzanego do 
silnika oraz odpowiadające im wartości napięcia z przepływomierzu spalin. Na pod-
stawie tych danych sporządzono charakterystykę Us = f (qpow) przedstawioną również 
na wykresie (rys. 8.8).

Rozbieżności w wartościach napięć na przepływomierzach powietrza i spalin, 
przy tym samym rodzaju przepływomierzy i tych samych natężeniach przepływu, 
wynikają z różnic ciepła właściwego powietrza i spalin.

Istotny czynnik stanowiła temperatura powietrza i spalin recyrkulujących. Prze-
pływomierz spalin został umieszczony za chłodnicą spalin, filtrem cząstek stałych 
i odwadniaczem. Przepływ wody chłodzącej w wymienniku ciepła regulowano 
w sposób zapewniający spalinom temperaturę otoczenia. 

Po zbadaniu charakterystyk przepływomierzy dla powietrza i spalin zostały one 
zapisane w postaci mapy wewnątrz programu. Ze względu na duże prędkości prze-
pływu, przepływy nie były laminarne i szybkozmienny sygnał napięciowy charak-
teryzował się dużymi oscylacjami. Z tego względu sygnał filtrowano, jednak w taki 
sposób, by nie stracić dużej dynamiki pomiaru.

λ =
⋅

q
G L

p

e 0
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Wskaźnik przepływomierza paliwa
Pomiar zużycia paliwa przez silnik odbywał się z wykorzystaniem objętościo-

wych przepływomierzy paliwa. Wykonywany był metodą różnicową. Układ pomia-
rowy składał się z dwóch przepływomierzy połączonych szeregowo. Pomiędzy nimi 
umieszczono wtryskiwacz. Pozwalało to na określenie ilości paliwa dostarczanego 
do silnika poprzez wtryskiwacz oraz ilości paliwa przelewowego. Różnica wskazań 
odpowiadała zużyciu paliwa przez silnik. Informacja o chwilowej wartości strumie-
nia paliwa była odświeżana średnio co 2 sekundy. Program wyświetla zużycie paliwa 
przez silnik w postaci godzinowego zużycia paliwa. W przypadku ustalonych punk-
tów pracy wyświetlana była również średnia wartość godzinowego zużycia paliwa 
w określonym przedziale czasie od 1 do 5 minut. Dodatkowa informacja dotyczyła 
całkowitego zużycia paliwa przez silnik w trakcie pomiarów.

Pomiar zużycia paliwa wykonywany przez przepływomierze odbywał się za po-
mocą metody objętościowej. Przeliczanie na przepływ masowy, przy utrzymaniu 
stałej temperatury paliwa, realizowano programowo na podstawie stałych przepły-
womierzy.

Moduł sterowania zaworami doprowadzającymi tlen
W celu przeprowadzenia badań niezbędna była możliwość dokładnego sterowa-

nia ilością tlenu dostarczanego do silnika. Układ obejmował trzy główne elementy 
funkcjonalne. Do dawkowania tlenu z butli zastosowano zawory elektromagne-
tyczne zasilane kluczami tranzystorowymi. Pomiar stężenia tlenu wykonywano 
za pomocą analizatora tlenu MODEL G1010 firmy Hitech Instruments. Za syn-
chronizację stopnia otwarcia wtryskiwaczy ze wskazaniami analizatora odpowie-
dzialny był program modułu regulatora sterującego zaworami doprowadzającymi 
tlen. Moduł umożliwiał zadanie oczekiwanej wartości stężenia tlenu w kolektorze 
dolotowym. Regulacja odbywała się za pomocą zmiany czasu otwarcia zaworów. 
Moment otwarcia zaworów zsynchronizowano z położeniem kątowym wału kor-
bowego. Taki rodzaj sterowania dawał dużą powtarzalność wielkości dawki na 
cykl oraz w dużym stopniu był niewrażliwy na wahania prędkości obrotowej sil-
nika. Program wyposażono również w funkcje zabezpieczające i alarmowe. Mo-
nitorował on stężenie tlenu w silniku i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej 
wartości zawory były zamykane. Odcięcie tlenu następowało również w przypad-
ku przekroczenia ustalonej prędkości silnika. Stężenie tlenu w pomieszczeniu było 
kontrolowane programowo za pomocą dodatkowego czujnika, umieszczonego 
w pobliżu instalacji tlenowej.

Wskaźnik temperatury w badanych punktach pomiarowych
Program do pomiaru temperatury pełnił rolę wskaźnika aktualnej temperatury 

mediów w silniku. Pomiar wykonywany był za pomocą czterech termopar. Mierzo-
no temperaturę spalin za chłodnicą spalin, powietrza w kanale dolotowym, spalin 
w kolektorze wylotowym oraz temperaturę wody w głowicy. Próbkowanie odbywa-
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ło się w przedziałach, co 500 ms, a wartości wyświetlane były w postaci liczbowej 
oraz wskaźników słupkowych. Wskaźniki słupkowe reprezentowały przebiegi cza-
sowe złożone z kilkunastu ostatnich próbek. Dawało to podgląd szybkozmiennych 
wahań temperatury. 

Program kalkulatora obliczającego strumienie mediów przepływających 
przez silnik

W celu ujednolicenia jednostek mierzonych wielkości, w czasie badań używano 
programu kalkulatora. Na podstawie stężenia tlenu w kolektorze dolotowym oraz 
strumieni spalin i powietrza wyliczano strumień tlenu dostarczany z butli. Na pod-
stawie udziałów poszczególnych strumieni określono stopień recyrkulacji spalin. 
W przypadku pomiarów ze zwiększonym stężeniem tlenu w mieszance dolotowej 
nie można było opierać się na wskazaniach współczynnika nadmiaru powietrza re-
jestrowanego przez analizator spalin. Współczynnik ten obliczano w module kalku-
latora na podstawie formuły zdefiniowanej w rozdziale 7 niniejszej pracy. Warto-
ściami wejściowymi do obliczeń był strumień tlenu oraz godzinowe zużycie paliwa. 
Wszystkie wielkości są wyświetlane w czasie rzeczywistym, w razie konieczności 
uśredniane i przedstawione w postaci liczbowej. Wskaźnik słupkowy przedstawia 
udziały strumieni poszczególnych mediów dostarczanych do komory spalania.

Program do wizualizacji i rejestrowania przebiegu ciśnienia indykowanego 
w komorze spalania

W trakcie badań przez cały czas mierzono i rejestrowano przebieg ciśnienia we-
wnątrz komory spalania. Służący do tego program umożliwia podgląd przebiegu 
ciśnienia indykowanego w czasie rzeczywistym. Pomiar ciśnienia odbywał się za 
pomocą czujnika piezoelektrycznego. Ładunek z czujnika był kondycjonowany 
w dedykowanym wzmacniaczu, a wartość ciśnienia przesyłana do karty pomiarowej 
w postaci napięciowej. Próbkowanie wartości napięcia odpowiadającego ciśnieniu 
przebiegało w przedziale co jeden stopień obrotu wału korbowego. Program umoż-
liwia rejestrowanie przebiegów na bieżąco. Zebrane pakiety danych można przeglą-
dać w trybie odtwarzacza, a dodatkowo także dokonywać podstawowych obliczeń 
na zaznaczonej grupie pomiarów. Wynik obliczeń daje uśredniony przebieg ciśnie-
nia indykowanego z grupy oraz przebieg odchylenia standardowego, wartość śred-
nią oraz położenia maksymalnych i minimalnych wartości szczytowego ciśnienia  
w komorze spalania. 

Program rejestratora danych
Program rejestratora służy do zbierania i zapisywania na dysku zmierzonych 

wielkości oraz sygnałów sterujących, udostępnionych przez pozostałe moduły obsłu-
gujące stanowisko badawcze. Dane przesyłano do rejestratora w pakietach danych. 
Wszystkie kanały z danymi zapisywane są w postaci kolumn w formacie Microsoft 
Excel. Częstotliwość zapisu uwarunkowana była częstotliwością pracy zegara taktu-
jącego, który ustawiono na 250 ms. 
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Zegar systemowy synchronizujący moduły
Zegar systemowy to program działający w tle na każdym komputerze sterującym 

i zbierającym dane, podłączonym do sieci lokalnej. Jego zadanie polegało na zsyn-
chronizowaniu czasu w komputerach przesyłających dane między sobą. W każdym 
pakiecie danych zawarta była informacja o czasie wysłania. Informacja ta, przesłana 
do programu rejestratora, pozwalała na późniejsze nakładanie przebiegów różnych 
wielkości pomiarowych i skorelowanie ich w czasie. 



9. Wybór obszaru i metodyki badań stanowiskowych silnika

9.1. Specyfika i metodyka prowadzenia badań

Specyfika regulacji silnika badawczego zasilanego mieszanką składającą się 
z powietrza, tlenu oraz spalin z układu recyrkulacji odbiega od sposobów regu-
lacji klasycznych silników. W silnikach klasycznych regulacja mocy odbywa się 
metodą jakościową albo ilościową. W każdej z nich jeden z parametrów pracy 
silnika, jakimi są współczynnik napełnienia oraz współczynnik nadmiaru powie-
trza, ulega zmianie z zachowaniem stałej wartości drugiego. W zaproponowanym 
rozwiązaniu regulacja mocy jest możliwa przy stałych obydwóch wskaźnikach 
pracy silnika. 

Regulacja taka może być uzyskana przez zwiększanie strumienia tlenu w do-
starczanej mieszance przy jednoczesnym zmniejszaniu ilości dostarczanego powie-
trza, co zapewnia stały współczynnik napełnienia. Natomiast równoczesna zmiana 
ilości dostarczanego paliwa zapewnia stały współczynnik nadmiaru utleniacza. Jest 
to równoznaczne z zastąpieniem azotu zawartego w zasysanym powietrzu czystym 
tlenem pochodzącym z dodatkowego układu doprowadzenia tlenu.

Warunkami brzegowymi przy takiej regulacji jest z jednej strony praca silnika 
przy zasilaniu standardową mieszanką paliwowo-powietrzną, a z drugiej doprowa-
dzanie paliwa i czystego tlenu.

Tak więc, przy stałym współczynniku napełnienia i nadmiaru powietrza można 
teoretycznie osiągnąć około pięciokrotny wzrost mocy silnika.

W przypadku wprowadzenia recyrkulacji spalin zmienia się sposób regulacji sil-
nika.

Inaczej niż w przypadku silników konwencjonalnych, recyrkulacja spalin może 
odbywać się w całym zakresie obciążenia silnika, nie powodując zmniejszenia jego 
mocy.

W celu utrzymania stałej mocy silnika, przy wzroście stopnia recyrkulacji 
należy zwiększyć dopływ strumienia tlenu, bez zmiany dawki paliwa. Pozwo-
li to na zachowanie stałego współczynnika nadmiaru utleniacza. Równocześnie 
w celu utrzymania stałego współczynnika napełnienia, zwiększając stopniowo 
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stopień recyrkulacji spalin, należy zmniejszyć stopień otwarcia przepustnicy po-
wietrza. 

Pełny zakres regulacji jest możliwy w całym zakresie pracy silnika od braku 
recyrkulacji spalin bez dodatku tlenu, aż do pracy przy recyrkulacji, podczas której 
azot zostanie zastąpiony spalinami. Recyrkulacja wynosi wówczas 79% objętości 
ładunku, a pozostałe 21% stanowi tlen. Taki końcowy stan regulacji został określony 
zgodnie z definicją stopnia recyrkulacji jako recyrkulacja 100%, ponieważ w mie-
szance gazowej nie ma powietrza.

Przy stosowaniu zmiennego stopnia recyrkulacji spalin możliwe jest równocze-
sne wprowadzenie regulacji za pomocą współczynnika napełnienia oraz nadmiaru 
powietrza.

Badania stanowiskowe zostały podzielone na kilka etapów. 
Pierwsze z nich polegało na wykonaniu charakterystyk porównawczych przy za-

silaniu standardową mieszanką paliwowo-powietrzną. 
W drugim etapie badań stopniowo zwiększano zawartość tlenu w ładunku. Udział 

tlenu w ładunku zmieniano stopniowo co 1%. Trzeci etap polegał na zwiększaniu 
stopnia recyrkulacji spalin, ze stałym udziałem tlenu w mieszance wynoszącym 
21%, aż do całkowitej eliminacji powietrza w ładunku. 

W kolejnym etapie zwiększano udział tlenu z zachowaniem recyrkulacji wyno-
szącej 100%, aż do pojawienia się anomalii procesu spalania. 

Na zakończenie wykonano badania podczas pracy silnika na mieszance ubogiej, 
z zachowaniem recyrkulacji wynoszącej 100%. 

We wszystkich prowadzonych badaniach źródło tlenu służącego do wzbogacenia 
mieszanki stanowiły butle ze sprężonym tlenem, a nie przewidywana aparatura se-
paracyjna odzyskująca tlen z powietrza. Celem badań było określenie wskaźników 
operacyjnych i ekologicznych pracy silnika, a nie parametrów aparatury separacyj-
nej. W związku z tym otrzymane wyniki nie uwzględniają energii potrzebnej do 
zasilania aparatury separującej tlen z powietrza. 

9.2. Badania wstępne

W celu przystosowania silnika do badań przy zasilaniu mieszanką o zmiennym 
składzie gazów tworzących ładunek cylindra, nieuchronnym zmianom uległ cały 
układ zasilania silnika. Zasilanie gaźnikowe zostało zastąpione jednopunktowym 
układem wtryskowym. Modyfikacjom podlegały również kanały dolotowe przez 
wprowadzenie: mieszalnika gazów, przepływomierzy i odrębnych przepustnic po-
wietrza i spalin. Wprowadzenie dodatkowych elementów do układu dolotowego 
oraz zmiana długości kanałów dolotowych spowodowały zmianę oporów przepły-
wu, co wpłynęło także na zmianę parametrów pracy silnika i przebiegu charaktery-
styki momentu obrotowego i mocy użytecznej.
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Na rysunku 9.1 przedstawiono charaktery-
stykę zewnętrzną standardowej wersji silnika. 
Została ona określona na podstawie zweryfi-
kowanej doświadczalnie charakterystyki fa-
brycznej. 

Po adaptacji silnika konieczne było spraw-
dzenie przebiegu wartości momentu obrotowe-
go i mocy użytecznej w stosunku do charakte-
rystyk w dalszych częściach badań.

W tym celu wykonano charakterystyki regu-
lacyjne kąta wyprzedzenia zapłonu, przyjmując 
niektóre wartości jako niezmienne dla wszyst-
kich etapów badań. 

Do tych wartości należą: współczynnik nad-
miaru utleniacza, współczynnik napełnienia 
oraz prędkość obrotowa.

W prowadzonych badaniach, ze względu 
na nieprzydatność współczynnika nadmiaru 
powietrza jako wskaźnika charakteryzującego 
mieszankę, użyto współczynnik nadmiaru utle-
niacza λO2

. Zgodnie z podaną definicją wartość 
współczynnika nadmiaru utleniacza wynosząca λO2

 = 1 odpowiada standardowej 
mieszance stechiometrycznej. Tę wartość współczynnika nadmiaru utleniacza przy-
jęto do badań doświadczalnych.

Podczas badań prowadzonych przy częściowym obciążeniu wartość współczyn-
nika napełnienia została ustalona i wynosiła ηv = 0,57. Maksymalna wartość współ-
czynnika napełnienia przy zmodyfikowanym układzie dolotowym i tej samej pręd-
kości obrotowej wynosiła ηv = 0,74.

Wszystkie badania prowadzono przy wybranej prędkości obrotowej silnika, któ-
rej wartość wynosiła 3000 1/min. Z zachowaniem tej prędkości obrotowej w całym 
zakresie obciążenia silnik wykazywał stabilną pracę.

Na rysunku 9.2 przedstawiono porównawczą charakterystykę regulacyjną kąta 
wyprzedzenia zapłonu silnika po przystosowaniu go do zasilania ładunkiem o zmien-
nym stężeniu tlenu i różnym stopniu recyrkulacji spalin.

Maksymalna wartość momentu obrotowego wynosi 16,5 Nm a mocy 5,18 KW. 
Wartości te uzyskano dla kąta wyprzedzenia zapłonu wynoszącego ok. 40°OWK. 

Na osiągnięcie takich wartości momentu obrotowego i mocy użytecznej miała 
wpływ przyjęta do badań stała wartość współczynnika napełnienia. W celu otrzy-
mania żądanej wartości współczynnika napełnienia ustalono niecałkowite otwarcie 
przepustnicy. W związku z tym uzyskane wartości momentu obrotowego i mocy 
użytecznej są różne od przedstawionych na charakterystyce zewnętrznej (rys. 9.1).

Rys. 9.1. Charakterystyka zewnętrzna 
silnika Honda GX360
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Rys. 9.2. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia zapłonu n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, 

ξ
O2

 = 21%, G
e
 = 1,50 kg/h, ψ

sp
 = 0%

Badania wstępne przeprowadzono przy jednej wybranej prędkości obrotowej. Na 

ich podstawie nie określono zmiany przebiegu momentu obrotowego, który mógł 

– w związku ze zmianą długości przewodów dolotowych – osiągnąć maksymalną 

wartość przy innej – niż na charakterystyce fabrycznej – prędkości obrotowej. Ze 

względu jednak na porównawczy charakter prowadzonych badań zmiana wartości 

parametrów pracy nie miała wpływu na dalsze badania.

Celem badań wstępnych było wyznaczenie wartości parametrów roboczych 

i ekologicznych silnika przygotowanego do badań, zasilanego mieszanką paliwo-

wo-powietrzną o stechiometrycznym składzie. Otrzymane wyniki były porówny-

wane z wynikami uzyskanymi w każdym z kolejnych etapów badań i stanowiły 

podstawę do ich oceny. Na podstawie wyników badań wyznaczano tok dalszych 

prac.

9.3. Badania podczas zasilania silnika mieszanką wzbogaconą w tlen

W pierwszej części badań wykonano charakterystyki regulacyjne z zachowa-

niem, zgodnie z pierwotnymi założeniami, tych samych wartości współczynnika 

napełnienia, nadmiaru utleniacza i prędkości obrotowej. 

W ładunku powietrzno-tlenowym w kolejnych krokach zwiększano stężenie tle-

nu co 1% – od wartości 22% do wartości 32%. 
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Na rysunku 9.3 przedstawiono wybrane parametry pracy silnika, takie jak mo-

ment obrotowy, moc użyteczną, temperaturę spalin, jednostkowe zużycie paliwa 

oraz stężenie poszczególnych składników spalin: tlenku węgla, dwutlenku węgla 

węglowodorów i tlenków azotu. 

Na rysunku 9.3 przedstawiono przykładową charakterystykę regulacyjną kąta 

wyprzedzenia zapłonu dla 30-procentowego objętościowego stężenia tlenu. W cza-

sie badań wykonano charakterystyki regulacyjne dla stężenia tlenu w ładunku wy-

noszącego od 21 do 32%. Wykonywane charakterystyki miały na celu wyznaczenie 

wartości kąta wyprzedzenia zapłonu dla mieszanek o różnym stężeniu tlenu, przy 

którym moment obrotowy osiągał maksymalną wartość.

Rys. 9.3. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia zapłonu n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, 

ξ
O2

 = 30%, G
e
 = 2,09 kg/h, ψ

sp
 = 0%

Podczas prowadzonych badań stwierdzono zależność pomiędzy temperaturą 

spalin a wartością kąta wyprzedzenia zapłonu. W miarę zwiększania wartości kąta 

następowało zmniejszenie temperatury gazów wylotowych. Było to zgodne z prze-

widywaniami teoretycznymi i można to wytłumaczyć zmianą przebiegu wydzielania 

ciepła i strumieniem energii odprowadzanej ze spalinami.

W miarę zwiększania kąta wyprzedzenia zapłonu dla każdej z charakterystyk 

regulacyjnych wrasta stężenie tlenków azotu w spalinach. Zależność ta wynika ze 

wzrostu temperatury ładunku w czasie spalania.

Wartości otrzymane ze wszystkich charakterystyk regulacyjnych zostały przed-

stawione na charakterystykach zbiorczych (rys. 9.4–9.6). Wskazują one na zmiany 



106

Rys. 9.4. Wskaźniki pracy silnika w funkcji kolejnych pomiarów

n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, ψ

sp
 = 0%

Rys. 9.5. Temperatura i składniki spalin w funkcji kolejnych pomiarów

n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, ψ

sp
 = 0%

poszczególnych wskaźników pracy silnika i składników spalin w pełnym zakresie 

pomiarowym. Przedstawione zostały w funkcji kolejnych pomiarów dla danych 
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przedziałów stężenia tlenu. Występujące w tych przedziałach zawartości tlenu lokal-

ne ekstrema funkcji wynikają z charakteru przebiegu charakterystyk regulacyjnych 

kąta wyprzedzenia zapłonu, ponieważ przedstawione na charakterystykach zbior-

czych krzywe są ich zestawieniem. 

W czasie badań w miarę wzbogacania doprowadzanego ładunku w tlen należało 

zmniejszać wartość kąta wyprzedzenia zapłonu θ. 

Na poszczególnych charakterystykach stwierdzono stały wzrost stężenia tlenków 

azotu w miarę wzrostu kąta wyprzedzenia zapłonu. Następował on na skutek zwięk-

szenia temperatury maksymalnej czynnika w obiegu roboczym silnika.

Na każdej z charakterystyk można zaobserwować niewielki wzrost stężenia tlen-

ku węgla. 

Rys. 9.6. Składniki toksyczne spalin w funkcji kolejnych pomiarów

n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, ψ

sp
 = 0%

Na rysunkach 9.7–9.8 przedstawiono wybrane punkty z każdego przedziału po-

miarowego o maksymalnej wartości momentu obrotowego, w funkcji stężenia tlenu 

w ładunku.

Wykres (rys. 9.7) przedstawia takie parametry pracy silnika, jak: kąt wyprzedze-

nia zapłonu, moment obrotowy, moc efektywna, jednostkowe zużycie paliwa i tem-

peratura spalin, natomiast wykres (rys. 9.8) – stężenie składników spalin: tlenku 

węgla, dwutlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów. 
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Rys. 9.7. Parametry pracy silnika w funkcji stężenia tlenu n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, ψ

sp
 = 0%

Rys. 9.8. Składniki spalin w funkcji stężenia tlenu n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, ψ

sp
 = 0%

Nie zostały w pełni potwierdzone wyniki symulacji komputerowej procesu spa-

lania, wskazujące na miejscowy wzrost sprawności cieplnej silnika osiągającej mak-

simum podczas zasilania silnika ładunkiem zawierającym 26% stężenia tlenu, a na-

stępnie malejącej ze wzrostem stężenia utleniacza.



109

Wykresy otrzymane w wyniku badań wykazują wzrost wartości momentu ob-

rotowego, mocy użytecznej, jednostkowego zużycia paliwa i temperatury spalin, 

w funkcji stężenia tlenu. Dla zachowania stałego, stechiometrycznego składu mie-

szanki i stałego współczynnika napełnienia, przy zwiększaniu ilości dostarczanego 

tlenu, konieczne jest zwiększanie ilości dostarczanego paliwa. Powoduje to zwięk-

szenie wydzielania energii i skutkuje wzrostem mocy, momentu obrotowego i tem-

peratury spalania, co wpływa na zwiększenie temperatury spalin.

Spadek sprawności ogólnej silnika, który jest równoznaczny ze wzrostem jed-

nostkowego zużycia paliwa, wynika ze wzrostu temperatury spalania. Większy gra-

dient temperatury pomiędzy ściankami cylindra a ładunkiem wewnątrz cylindra po-

woduje zwiększenie strumienia ciepła odprowadzanego do układu chłodzenia oraz 

odprowadzanego ze spalinami.

Rośnie również ciepło właściwe składników ładunku wraz ze wzrostem tempe-

ratury. Równocześnie wzrost zawartości tlenku węgla świadczy o niecałkowitym 

i niezupełnym spalaniu.

Wraz ze wzrostem stężenia tlenu dostarczanego do silnika rośnie również pręd-

kość wydzielania ciepła, co skutkuje skróceniem czasu spalania. W tej sytuacji ko-

nieczne jest opóźnianie zapłonu.

Na rysunku 9.8 zamieszczono przebieg krzywych przedstawiających wybrane 

składniki spalin. Wszystkie krzywe mają monotoniczny charakter, przy czym krzy-

we reprezentujące stężenia: dwutlenku węgla, tlenku węgla i tlenki azotu są krzywy-

mi o charakterze rosnącym, natomiast krzywa stężenia węglowodorów ma wartości 

malejące. 

Rysunki 9.9–9.10 przedstawiają przykładowe otwarte wykresy indykatorowe dla 

21 i 32% stężenia tlenu. 

Rys. 9.9. Wykres indykatorowy dla ξ
O2

 = 21%,

Θ =40°, ψ
sp

 = 0

Rys. 9.10. Wykres indykatorowy dla ξ
O2

 = 32%, 

Θ = 15°, ψ
sp

 = 0

W miarę wzrostu stężenia tlenu w ładunku odnotowywano zwiększenie maksy-

malnego ciśnienia indykowanego, co wynikało ze wzrostu wielkości ładunku. Przed-

stawione wykresy rejestrowane były dla optymalnych wartości kąta wyprzedzenia 
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zapłonu, przy którym w czasie wykonywania charakterystyk regulacyjnych kąta wy-

przedzenia zapłonu występowała maksymalna wartość momentu obrotowego. 

Zarejestrowany na poszczególnych wykresach przebieg ciśnienia indykowanego 

wykazuje prawidłowy przebieg bez występowania anomalii spalania.

Na rysunku 9.11 zamieszczono przebieg zmian kąta wyprzedzenia zapłonu, mo-

mentu obrotowego maksymalnego ciśnienia indykowanego oraz kąta występowania 

maksimum ciśnienia, w funkcji stężenia tlenu w ładunku. Wartości przedstawione na 

charakterystyce dla kolejnych wartości stężenia tlenu zostały wybrane na podstawie 

występowania maksimum momentu obrotowego na poszczególnych charakterysty-

kach regulacyjnych kąta wyprzedzenia zapłonu. W czasie wykonywania charakte-

rystyk regulacyjnych zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu odbywała się z krokiem 

5°OWK.

W miarę wzrostu stężenia tlenu w ładunku następuje zwiększanie maksymalnej 

wartości ciśnienia indykowanego obiegu roboczego p
e max

. Wynika to z dostarczania 

coraz większej dawki paliwa na cykl roboczy, w miarę wzrostu stężenia tlenu w ładun-

ku, przy założeniu utrzymania stałej wartości współczynnika nadmiaru utleniacza. 

Zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu wpływała na wartość kąta obrotu wału kor-

bowego, przy którym osiągano maksimum ciśnienia w cylindrze. W rozpatrywanym 

zakresie pracy silnika, zmiana wartości tego kąta mieściła się w przedziale czterech 

stopni obrotu wału korbowego, od 13° do 16°OWK po zwrocie zewnętrznym tłoka. 

Zostało to przedstawione na wykresie 9.11.

Rys. 9.11. Wskaźniki pracy silnika w funkcji stężenia tlenu n = 3000 1/min, ψ
sp

 = 0
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Nie stwierdzono zmian występowania maksimum ciśnienia w cylindrze w funkcji 

kąta wyprzedzenia zapłonu dla przedziału, w którym silnik był zasilany ładunkiem 

zawierającym 26–30% tlenu. 

Na podstawie przeprowadzonych prac można wykazać, że przez wzbogacenie ła-

dunku cylindra w tlen można uzyskać wzrost mocy silnika, przy pogorszeniu sprawno-

ści silnika i jego parametrów ekologicznych. Maksymalna moc możliwa do osiągnięcia 

tą metodą jest ograniczona temperaturą spalania i maksymalnym ciśnieniem indyko-

wanym. Wzrost temperatury spalania powoduje wzrost prędkości wyzwalania ciepła, 

co powoduje konieczność zmniejszenia wartości kąta wyprzedzenia zapłonu. W konse-

kwencji przy większym stopniu wzbogacenia ładunku w tlen w celu uniknięcia anoma-

lii spalania należy wykorzystać paliwo o większej wartości liczby oktanowej. 

Jedynym parametrem ulegającym zmniejszeniu w miarę wzbogacania ładunku 

w tlen jest stężenie węglowodorów w spalinach. 

Wzbogacenie ładunku w tlen można określić jako doładowanie tlenowe i porów-

nać z klasycznym doładowaniem silnika. 

Rozwiązania zagadnienia związanego ze wzrostem temperatury i prędkości spa-

lania można się spodziewać przez wprowadzenie recyrkulacji spalin. 

9.4. Badania podczas zasilania silnika mieszanką wzbogaconą

w tlen z recyrkulacją spalin

W drugim etapie badań do układu zasilania wprowadzono spaliny z układu re-

cyrkulacji. Na tym etapie badań ustalono stałą wartość stężenia tlenu w ładunku, 

wynoszącą ξ
O2

 = 21%. Podobnie jak w poprzednim cyklu pomiarowym pozostałe 

parametry pozostały niezmienione: prędkość obrotowa n = 3000 1/min, współczyn-

nik napełnienia η
v
 = 0,57 i współczynnik nadmiaru utleniacza λ

O2
 = 1. Równocześnie 

zachowana została stała wartość godzinowego zużycia paliwa G
e
 = 1,5 kg/h, co wy-

nikało z utrzymywania stałego współczynnika napełnienia z zachowaniem stałego 

współczynnika nadmiaru utleniacza i stężenia tlenu w ładunku. 

Stężenie spalin w ładunku zwiększano przy kolejnych pomiarach co 10%, do 

wartości 100%. Zgodnie z defi nicją stopnia recyrkulacji spalin, masa spalin odno-

szona jest do masy powietrza dostarczanego do cylindra. W miarę wzrostu stopnia 

recyrkulacji zmniejszano masę dostarczanego powietrza w celu utrzymania stałego 

współczynnika napełnienia, przy równoczesnym wzroście ilości doprowadzanego 

tlenu, w celu utrzymania stałego współczynnika nadmiaru utleniacza. Przy 100% 

recyrkulacji dostarczana mieszanka gazowa składała się z 79% spalin i 21% tlenu, 

bez udziału powietrza.

Celem tej części badań było sprawdzenie przewidywanych efektów w postaci 

zmniejszenia wydzielania tlenków azotu. Wprowadzenie spalin miało za zadanie 
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zmniejszyć prędkość spalania ładunku, temperaturę spalania, a zatem ograniczyć 

emisję tlenków azotu.

Podczas badań, podobnie jak w pierwszym etapie pomiarów, sporządzano charak-

terystyki regulacyjne kąta wyprzedzenia zapłonu dla poszczególnych stopni recyr-

kulacji spalin. Jako przykładowe przedstawiono dwie charakterystyki wykonane dla 

skrajnych wartości recyrkulacji. Pierwsza z nich została sporządzona bez recyrkulacji 

spalin, a druga (rys. 9.12) dla 100% recyrkulacji. Charakterystyka wykonana bez re-

cyrkulacji spalin jest tożsama z charakterystyką przedstawioną na rysunku 9.2.

Rys. 9.12. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia zapłonu n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, 

ξ
O2

 = 21%, G
e
 = 1,50 kg/h, ψ

sp
 = 100%

Optymalny kąt wyprzedzenia zapłonu każdorazowo przyjmowano dla maksy-

malnej wartości momentu obrotowego i mocy. 

Poszczególne charakterystyki regulacyjne wykazały zależność temperatury spa-

lin od kąta wyprzedzenia zapłonu. Przy wzroście kąta wyprzedzenia zapłonu ulega 

zmniejszeniu temperatura spalin mierzona w kolektorze wylotowym. 

Przebieg krzywych stężenia tlenku węgla w funkcji kąta wyprzedzenia zapłonu 

nie wykazywał monotoniczności. Na niektórych charakterystykach występowały lo-

kalne ekstrema tej funkcji dla różnych kątów wyprzedzenia zapłonu, inne natomiast 

ich nie wykazywały. Rozrzut wartości stężenia tlenku węgla na wybranych charak-

terystykach dla różnych stopni recyrkulacji wzrastał wraz ze wzrostem stopnia re-

cyrkulacji. Wynika z tego, że w miarę wzrostu stopnia recyrkulacji spalin znacząco 

wzrasta wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu na stężenie tlenku węgla.

Podobnie jak dla pierwszego etapu badań wszystkie wyniki pomiarów zostały 

zamieszczone na charakterystykach (rys. 9.13, 9.15). Przedstawiono je w funkcji 

kolejnych pomiarów, uszeregowanych w przedziałach zawierających ten sam sto-
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pień recyrkulacji spalin. Przebieg krzywych w poszczególnych przedziałach stopnia 

recyrkulacji odzwierciedla ich przebieg na danych charakterystykach regulacyjnych 

kąta wyprzedzenia zapłonu.

Zwiększanie stopnia recyrkulacji spalin przy stałej wartości stężenia tlenu oraz 

stałej wartości współczynnika nadmiaru utleniacza i godzinowego zużycia paliwa 

skutkuje zmniejszeniem wartości momentu obrotowego i mocy użytecznej, przy 

równoczesnym zwiększaniu jednostkowego zużycia paliwa, co widać na charakte-

rystyce. Taki przebieg parametrów roboczych można wytłumaczyć zmniejszeniem 

temperatury spalania oraz zwiększeniem ilości ciepła odprowadzanego wraz ze stru-

mieniem gazów spalinowych, ponieważ wraz ze wzrostem stopnia recyrkulacji azot 

zastąpiono dwutlenkiem węgla, który posiada większą wartość ciepła właściwego 

w stosunku do azotu. Ponadto wzrost ilości tlenku węgla i węglowodorów w spali-

nach świadczy o niecałkowitym procesie spalania, co powoduje zmniejszenie ilości 

wydzielonego ciepła w wyniku reakcji spalania.

Zwiększanie stopnia recyrkulacji wpływa na ograniczenie emisji tlenków azotu. 

W miarę wzrostu stopnia recyrkulacji maleje wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu 

na powstawanie tlenków azotu (rys. 9.15). Oczywiste jest, że wprowadzenie 100% 

recyrkulacji spowoduje całkowitą eliminację tlenków azotu ze spalin. 

Charakterystyka zamieszczona na rysunkach 9.16–9.17 przedstawia zależności 

parametrów pracy silnika i składników toksycznych spalin w funkcji kąta wyprze-

dzenia zapłonu.

Rys. 9.13. Wskaźniki pracy silnik w funkcji kolejnych pomiarów n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57,

λ
O2

 = 1, ξ
O2

 = 21%
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Rys. 9.14. Temperatura i stężenie wybranych składników spalin w funkcji kolejnych pomiarów

n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, ξ

O2
 = 21%

Rys. 9.15. Toksyczne składniki spalin w  funkcji kolejnych pomiarów n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57,

λ
O2

 = 1, ξ
O2

 = 21%
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Charakterystyki te powstały w wyniku wyboru optymalnych wartości kąta wy-

przedzenia zapłonu dla poszczególnych stopni recyrkulacji spalin. Charakterysty-

ki wykonano dla przyjętych stałych parametrów pracy silnika: n = 3000 1/min, 

η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, ξ

O2
 = 21%, G

e
 = 1,50 kg/h. 

Rys. 9.16. Wskaźniki pracy silnika w funkcji stopnia recyrkulacji n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, 

ξ
O2

 = 21%, G
e
 = 1,50 kg/h

Rys. 9.17. Stężenie składników spalin w funkcji stopnia recyrkulacji n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57,

λ
O2

 = 1, ξ
O2

 = 21%, G
e
 = 1,50 kg/h
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Na pierwszej z nich (rys. 9.17) pokazano przebieg krzywych: momentu obroto-

wego, mocy użytecznej, jednostkowego zużycia paliwa, temperatury spalin i kąta 

wyprzedzenia zapłonu. 

Przebiegi wartości momentu obrotowego mocy i jednostkowego zużycia pali-

wa mają ustalone przebiegi. Przebieg krzywej temperatury spalin jest niejedno-

znaczny. Występujące na niej lokalne minimum nie zostało wyjaśnione. Ogólne 

zmniejszenie temperatury spalin jest spowodowane większą ilością ciepła przej-

mowaną przez dwutlenek węgla ze względu na jego większe ciepło właściwe 

i zmniejszeniem ilości wyzwalanego ciepła spowodowanego niecałkowitym 

spalaniem.

Wraz ze wzrostem stopnia recyrkulacji wystąpiła konieczność zwiększenia 

wartości kąta wyprzedzenia zapłonu. Zwiększenie jego wartości jest wynikiem ob-

niżenia temperatury ładunku, co skutkuje wydłużeniem czasu indukcji. Przebieg 

zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu wynikał z przyjętego w czasie badań kroku 

pomiarowego. 

Na wykresie indykatorowym, 

przedstawionym na rysunku 9.18 

zostały zestawione dwa przebie-

gi ciśnienia, pokazujące wpływ 

stopnia recyrkulacji spalin. Jeden 

z nich o maksymalnej wartości 

ciśnienia 3,17 MPa został zareje-

strowany dla początkowych pa-

rametrów tego etapu badań bez 

wprowadzenia recyrkulacji, czyli 

przy tych samych parametrach, jak 

na rysunku 9.9 z pierwszego eta-

pu badań. Drugi wykres o maksy-

malnej wartości ciśnienia 2,28 MPa odpowiada maksymalnej recyrkulacji. Pomiary 

wykonywano odpowiednio dla kątów wyprzedzenia zapłonu 40 i 55°OWK przed 

zwrotem zewnętrznym tłoka. W obu przypadkach maksymalna wartość ciśnienia 

występowała przy kącie 13°OWK po zwrocie zewnętrznym. 

Wykres na rysunku 9.19 przedstawia zależność momentu obrotowego, maksy-

malnego ciśnienia indykowanego i kąta jego występowania w funkcji współczynni-

ka recyrkulacji. 

Zanotowano, że wraz ze wzrostem stopnia recyrkulacji maleje maksymalna war-

tość ciśnienia indykowanego. 

Dzięki regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu różnice wartości kąta obrotu wału kor-

bowego odpowiadające wystąpieniu maksimum ciśnienia wynosiły 4°OWK, a prze-

biegi poszczególnych wykresów indykatorowych nie wykazywały anomalii spalania.

Rys. 9.18. Wykres indykatorowy n = 3000 1/min, 

ξ
O2

 = 21%, dla ψ
sp

 = 0%, ψ
sp

 = 100%
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Rys. 9.19. Wskaźniki pracy silnika w funkcji stopnia recyrkulacji n = 3000 1/min, ξ
O2

 = 21%

W wyniku badań przeprowadzonych przy zasilaniu silnika mieszanką wzbogaco-

ną w tlen z recyrkulacją spalin można stwierdzić, że wzrastający stopień recyrkulacji 

spalin prowadzi do zmniejszenia takich parametrów roboczych jak moment obroto-

wy, moc użyteczna, sprawność ogólna. Równocześnie wzrasta stężenie tlenku węgla 

dwutlenku węgla i węglowodorów w spalinach.

Korzystnym zjawiskiem jest stopniowe zmniejszanie emisji tlenków azotu aż do 

całkowitej ich eliminacji przy 100% recyrkulacji. Zasadniczemu zmniejszeniu ulega 

również strumień emitowanych spalin. Ponieważ spaliny doprowadzane do silni-

ka były ochładzane i fi ltrowane, dzięki temu następowało częściowe wykroplenie 

z nich wody. W wyniku tego procesu do atmosfery emitowane były spaliny w ilości 

mniejszej niż 20% ich ilości emitowanej bez recyrkulacji.

Pomimo pogarszania parametrów roboczych i ekologicznych badania prowadzo-

no aż do 100% recyrkulacji w celu sprawdzenia możliwości pracy silnika w takich 

warunkach zasilania i całkowitej eliminacji tlenków azotu. 

Teoretycznie istnieje możliwość poprawy parametrów roboczych – przez 

zwiększenie ilości wydzielanego ciepła i prędkości jego wydzielania, co może być 

osiągnięte za pomocą wzbogacenia w tlen ładunku przy równoczesnym zwięk-

szeniu dawki paliwa w celu utrzymania stałej wartości współczynnika nadmiaru 

utleniacza.
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9.5. Badania podczas zasilania mieszanką paliwa, tlenu i spalin

Trzeci etap badań polegał na zwiększaniu zawartości tlenu w mieszance od war-

tości ξ
O2

 = 21% do 31%, przy recyrkulacji spalin wynoszącej ψ
sp

 = 100%, czyli bez 

udziału powietrza. Równocześnie zachowane zostały pozostałe parametry, takie jak 

prędkość obrotowa (n = 3000 1/min), współczynnik napełnienia (η
v
 = 0,57) oraz 

współczynnik nadmiaru utleniacza (λ
O2

 = 1). 

Kolejno zostały wykonane charakterystyki regulacyjne kąta wyprzedzenia za-

płonu w takim zakresie regulacji, aby można było wyznaczyć maksymalną wartość 

momentu obrotowego dla poszczególnych wartości stężenia tlenu w ładunku. Przy-

kładowa charakterystyka dla ξ
O2

 = 28% została zaprezentowana na rysunku 9.20. 

W miarę wzrostu stężenia tlenu w ładunku następuje skrócenie okresu indukcji, co 

prowadzi do konieczności zmniejszenia wartości kąta wyprzedzenia zapłonu w celu 

zachowania prawidłowego kąta wystąpienia maksimum ciśnienia indykowanego.

Rys. 9.20. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia zapłonu 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ = 1,

ξ
O2

 = 28%, ψ
sp

 = 100%

Temperatura gazów spalinowych zmniejsza swoją wartość przy wzroście kąta 

wyprzedzenia zapłonu. Zależność ta została odnotowana dla wszystkich wykona-

nych charakterystyk. Można wnioskować, że przy większym kącie wyprzedzenia 

zapłonu proces spalania zostaje zakończony wcześniej, co wpłynie na spadek tem-

peratury gazów spalinowych. 

Nie ma natomiast określonej, powtarzalnej zależności pomiędzy kątem wyprze-

dzenia zapłonu dla danego stężenia tlenu a stężeniem węglowodorów, tlenku węgla 

i dwutlenku węgla w spalinach.
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Na podstawie danych, zebranych ze wszystkich wykonanych pomiarów, wykona-

no charakterystyki przedstawione na rysunkach 9.21–9.22. Prezentują one parame-

try pracy silnika oraz stężenie toksycznych składników spalin w funkcji kolejnych 

Rys. 9.21. Wskaźniki pracy silnika w  funkcji kolejnych pomiarów n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57,

λ
O2

 = 1, ψ
sp

 = 100%

Rys. 9.22. Temperatura i składniki spalin w  funkcji kolejnych pomiarów n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, 

λ
O2

 = 1, ψ
sp

 = 100%
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pomiarów. Na ich podstawie można określić wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu przy 

różnej wartości stężenia tlenu w ładunku na rozrzut wartości poszczególnych para-

metrów pracy silnika i składników toksycznych spalin. Na charakterystykach tych 

charakter przebiegu krzywych wynika z zestawienia danych z charakterystyk regu-

lacyjnych dla danych stężeń tlenu.

Takie przedstawienie wyników pomiarów odzwierciedla nie tylko wartości opty-

malne wybrane z poszczególnych przedziałów stężenia tlenu, ale pokazuje również 

wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu na parametry robocze i ekologiczne silnika. Im 

większy rozrzut wartości danych parametrów w obrębie jednego przedziału stężenia 

tlenu, tym większy wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu na ten parametr. 

Można stwierdzić, że kąt wyprzedzenia zapłonu wpływa jednakowo na moment 

obrotowy i moc użyteczną w całym badanym zakresie stężenia tlenu. Największy 

wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu na stężenie węglowodorów występuje przy niż-

szych stężeniach tlenu do 25%, natomiast największy wpływ ma na stężenie tlenku 

węgla w całym badanym obszarze. 

W celu zbadania charakteru przebiegu zmian parametrów roboczych i silnika 

w funkcji stężenia tlenu sporządzono charakterystykę (rys. 9.23). Charakterysty-

ka została sporządzona dla wybranych wartości kąta wyprzedzenia zapłonu, przy 

których moment obrotowy osiąga maksymalną wartość w przedziałach stężenia 

tlenu.

Wartości optymalnego kąta wyprzedzenia zapłonu mają charakter odwrotnie 

proporcjonalny do stężenia tlenu. Wraz ze wzrostem stężenia tlenu rośnie prędkość 

spalania, co powoduje konieczność opóźnienia zapłonu w celu uzyskania odpowied-

niego kąta wystąpienia maksimum ciśnienia spalania. 

Wartość momentu obrotowego i mocy użytecznej wzrasta, ponieważ przy stałej 

prędkości obrotowej i przy stałym nadmiarze utleniacza zwiększeniu ulega także 

dawka paliwa przypadająca na cykl roboczy, w miarę wzrostu stężenia tlenu. Powo-

duje to również zwiększenie godzinowego zużycia paliwa oraz wzrost temperatury 

spalin.

Zmniejsza się natomiast jednostkowe zużycie paliwa. Przy zmianie stężenia tle-

nu w mieszance w zakresie od 21% do 31%, jednostkowe zużycie paliwa male-

je o wartość 16,23 g/kWh. Na rysunku 9.24 przedstawiono charakterystykę emisji 

toksycznych składników spalin w funkcji stężenia tlenu. Na charakterystyce tej nie 

występują tlenki azotu, które zostały całkowicie wyeliminowane przez zastąpienie 

azotu w ładunku dwutlenkiem węgla.

Stężenie tlenku węgla w gazach spalinowych maleje początkowo do wartości 

17,6% przy 26% stężeniu tlenu, natomiast przy dalszym wzroście stężenia tlenu 

w dostarczanej mieszance ulega zwiększeniu (rys. 9.24).

Przeciwna zależność dotyczy stężenia dwutlenku węgla, którego początkowa 

wartość 54,8% wzrasta do 64,5%, przy stężeniu tlenu 26%, po czym w miarę dalsze-

go wzrostu ilości tlenu zmniejsza swoją wartość. 
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Rys. 9.23. Wskaźniki pracy w funkcji stężenia tlenu n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, ψ

sp
 = 100%

Rys. 9.24. Składniki spalin w funkcji stężenia tlenu n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, λ

O2
 = 1, ψ

sp
 = 100%

Znacznie maleje natomiast stężenie węglowodorów w spalinach – od wartości 

305 ppm przy 21% tlenu, do wartości 117 ppm przy 31% tlenu. 
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Zamieszczone poniżej wykresy indykatorowe (rys. 9.25–9.26) przedstawiają prze-

bieg ciśnienia w funkcji kąta obrotu wału korbowego dla optymalnych ze względu 

na wystąpienie maksimum momentu obrotowego wartości kąta wyprzedzenia zapło-

nu przy stopniu recyrkulacji ψ
sp

 = 100% dla dwóch stężeń tlenu 21 i 31%. Różnica 

w ustawieniu kąta wyprzedzenia zapłonu przy 21% tlenu i 31% wynosi 30°OWK. 

Zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu przebiegała równomiernie w całym badanym za-

kresie. Przy takim ustawieniu punktu zapłonu w obydwu przypadkach kąt wystąpienia 

maksimum ciśnienia wypada przy 13°OWK po zwrocie zewnętrznym. Prawie dwu-

krotny wzrost maksymalnego ciśnienia indykowanego przy 31% zawartości tlenu w 

stosunku do 21% stężenia tlenu jest oczywisty nie tylko ze względu na wzrost wiel-

kości doprowadzanego ładunku, ale również ze względu na zmniejszenie ilości tlenku 

węgla i węglowodorów w spalinach świadczące o zwiększeniu konwersji paliwa.

Na rysunku 9.27 przedstawiono parametry pracy silnika w funkcji stężenia tlenu 

przy całkowitej recyrkulacji. Na charakterystyce widać oczekiwany wzrost momen-

tu obrotowego i szczytowego ciśnienia indykowanego w miarę wzrostu stężenia tle-

nu wynikający ze wzrostu dawki paliwa na cykl. 

Przebieg zmian wartości poszczególnych wskaźników roboczych i ekologicznych 

uzyskanych na tym etapie badań jest łatwy do wytłumaczenia. Wzrost wartości mo-

mentu i mocy użytecznej oraz temperatury spalin wynika ze wzrostu wielkości do-

prowadzanego do cylindra ładunku. Do innych ciekawych rezultatów badań można 

zaliczyć przebieg krzywej jednostkowego zużycia paliwa tlenku węgla i dwutlenku 

węgla. Wartość jednostkowego zużycia paliwa ulega znacznemu zmniejszeniu przy 

stężeniu tlenu wynoszącym mniej niż 26%, a przy większych wartościach stężenia 

ulega niewielkim zmianom. Krzywa tlenku węgla osiąga natomiast swoje minimum 

przy wartości 26% stężenia tlenu. Przy tej samej wartości stężenia tlenu stężenie 

dwutlenku węgla osiąga wartość maksymalną. Znamienny jest również odwrotnie 

proporcjonalny przebieg krzywych stężenia tlenku i dwutlenku węgla.

Rys. 9.25. Wykres indykatorowy dla ξ
O2

 = 21%, 

Θ = 55, ψ
sp

 = 100%

Rys. 9.26. Wykres indykatorowy dla ξ
O2

 = 31%, 

Θ = 25, ψ
sp

 = 100%

OWK [deg] OWK [deg]
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Rys. 9.27. Parametry pracy silnika w funkcji stężenia tlenu dla ψ
sp

 = 100%

Zmniejszenie stężenia tlenku węgla przy równoczesnym wzroście stężenia dwu-

tlenku węgla jest spowodowane poprawą jakości spalania. Proces ten wpływa na 

wzrost ilości wyzwalanej energii – ze zmniejszaniem jednostkowego zużycia pa-

liwa. Dalszy przebieg wykresu powyżej 26% stężenia tlenu wskazujący na wzrost 

zawartości tlenku węgla w spalinach może wynikać z występowania zjawiska dyso-

cjacji dwutlenku węgla do tlenku węgla. Wystąpienie tego zjawiska przy większym 

stężeniu tlenu jest wynikiem wzrostu temperatury spalania większego ładunku, co 

stymuluje proces dysocjacji. Równocześnie zjawisko dysocjacji jako endotermiczne 

powoduje zmniejszenie energii wewnętrznej ładunku, spowalniając spadek krzywej 

jednostkowego zużycia paliwa.

Wnioskiem, który można wyprowadzić z tej części badań, jest stwierdzenie, że 

wzrost stężenia tlenu w ładunku powoduje wzrost wartości momentu obrotowego 

mocy użytecznej i jednostkowego zużycia paliwa przy jednoczesnym zmniejsze-

niu stężenia węglowodorów w spalinach. W badaniach proces ten był prowadzony 

do 31% stężenia tlenu w ładunku bez występowania anomalii spalania. Nie została 

określona możliwa do uzyskania górna granica wzbogacenia ładunku w tlen. Można 

stwierdzić, że wartość ta jest ograniczona wartością temperatury spalania, a w dru-

giej kolejności maksymalnym ciśnieniem indykowanym. 

Natomiast ze względu na występujące minimum stężenia tlenku węgla w spali-

nach najbardziej korzystne jest 26-procentowe stężenie tlenu w mieszance paliwo-

wo-tlenowo-spalinowej. 
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9.6. Badania podczas zasilania zubożoną mieszanką paliwa,

tlenu i spalin

Wszystkie badania przeprowadzone na poszczególnych etapach miały na celu 

określenie zmian wartości wybranych wskaźników roboczych i ekologicznych oraz 

poszukiwania metody przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom, takim jak zmniej-

szenie wartości momentu obrotowego i sprawności ogólnej silnika oraz wzrost stę-

żenia toksycznych składników spalin. Badania z poprzednich etapów doprowadziły 

do całkowitej eliminacji tlenków azotu oraz wskazały możliwość poprawy parame-

trów roboczych i sprawności ogólnej. Jednym z nieprzewidzianych problemów, któ-

ry wyniknął w trakcie badań, był przebieg stężenia tlenku węgla w funkcji stężenia 

tlenu. Wzrost stężenia tlenku węgla w spalinach po przekroczeniu wartości 26% 

stężenia tlenu w ładunku praktycznie uniemożliwia, ze względów ekologicznych, 

zastosowanie mieszanek o większym stężeniu tlenu. W związku z tym ostatni etap 

badań doświadczalnych był prowadzony z wykorzystaniem zasilania silnika mie-

szanką paliwa, tlenu i spalin, w której zawartość tlenu wynosiła 26%. Ten punkt 

pracy został wybrany ze względu na najmniejsze zanotowane stężenie tlenku węgla 

w gazach wylotowych. 

Na tym etapie badań zastosowano zubożenie mieszanki od początkowej wartości 

współczynnika nadmiaru utleniacza wynoszącej λ
O2

 = 1, do wartości λ
O2

 = 1,3.

W miarę wzrostu wartości współczynnika λ
O2

 zanotowano wyraźne zmniejsze-

nie wartości momentu obrotowego i mocy użytecznej. Spadek tych wartości wy-

nikał ze zmniejszenia ilości paliwa w ładunku dostarczanym do silnika. Zaobser-

wowano także wzrost sprawności silnika wyrażonej zmniejszeniem wartości jed-

nostkowego zużycia paliwa. Wyniki pomiarów przedstawiono na charakterystykach 

(rys. 9.28–9.29). Na pierwszej z nich zaprezentowano zależność parametrów pracy 

silnika w funkcji współczynnika nadmiaru utleniacza.

Zubożenie mieszanki prowadzi do zmniejszenia udziału tlenku węgla i węglo-

wodorów w gazach wylotowych oraz wzrostu udziału dwutlenku węgla, co widać 

na rysunku 9.29, przedstawiającym wpływ współczynnika nadmiaru utleniacza na 

składniki toksyczne spalin.

Wyniki prowadzonych prac upoważniają do stwierdzenia, że możliwa jest pra-

ca silnika zasilanego zubożoną mieszanką paliwowo-tlenowo-spalinową. W czasie 

prac określono graniczną wartość współczynnika nadmiaru utleniacza λ
O2

 = 1,3, 

przy której silnik jeszcze pracował stabilnie. Przy próbie zwiększenia wartości 

tego współczynnika występowała niestabilna praca związana z „wypadaniem za-

płonów”. 

Równocześnie osiągnięto 25-procentowy spadek jednostkowego zużycia paliwa 

przy pracy na zubożonej mieszance w stosunku do mieszanki stechiometrycznej. 

Ponad trzykrotnemu zmniejszeniu uległo stężenie tlenku węgla w spalinach, a wę-

glowodorów o 60%.
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Rys. 9.28. Parametry pracy silnika w funkcji λ
O2

 n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, ψ

sp
 = 100%, ξ

O2
 = 26%

Rys. 9.29. Toksyczne składniki spalin w funkcji λ
O2

 n = 3000 1/min, η
v
 = 0,57, ψ

sp
 = 100%, ξ

O2
 = 26%
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Końcowe wyniki badań w porównaniu z wartościami wyjściowymi wskazują na 
osiągnięcie tej samej sprawności ogólnej silnika, o czym świadczy podobne jed-
nostkowe zużycie paliwa. Stężenie węglowodorów w spalinach również uzyskało 
taką samą jak początkowa wartość. Równocześnie otrzymano całkowitą elimina-
cję tlenków azotu przy wzroście stężenia tlenku węgla. Uzyskano również ponad  
80-procentowe zmniejszenie strumienia spalin emitowanych do atmosfery, co musi 
być uwzględnione w ocenie emisji składników spalin.  



10. Kinetyczny model procesu spalania 
mieszanki wzbogaconej w tlen 
z systemem recyrkulacji spalin

10.1. Cel modelowania procesu spalania

Rezultaty otrzymane doświadczalnie w wyniku spalania paliwa w powietrzu 
wzbogaconym w tlen oraz z udziałem recyrkulacji spalin wykazały duże stężenie 
tlenku węgla w gazach wylotowych oraz tlenków azotu. Szczególnie wzrost stę-
żenia tlenku węgla powstającego podczas spalania paliwa w ładunku składającym 
się z paliwa, tlenu i spalin, bez udziału powietrza, skłonił do wykonania analizy 
komputerowej za pomocą symulacji procesu spalania mieszanek wzbogaconych 
w tlen. 

Celem symulacji było znalezienie zależności między zwiększoną ilością tlenu 
w ładunku dostarczonym do silnika a emisją toksycznych składników gazów wylo-
towych. 

Symulacja dotyczy przypadku, kiedy silnik był zasilany mieszanką paliwa i tle-
nu ze spalinami o składzie stechiometrycznym (współczynnik nadmiaru utleniacza  
λO2

 = 1,0). Spaliny dostarczane do kolektora dolotowego z układu recyrkulacji pod-
dawane były kondycjonowaniu, polegającym na obniżeniu ich temperatury, w czasie 
którego występowało oddzielenie części wody w wyniku procesu kondensacji pary 
wodnej w specjalnym separatorze. Spowodowało to zmniejszenie ilości pary wodnej 
doprowadzanej do silnika, co również zostało uwzględnione w procesie symulacji. 

Zastosowanie chemicznego modelu procesu spalania dla mieszanki wzbogaconej 
w tlen wyjaśnia zagadnienie powstawania różnych związków chemicznych. Naj-
ważniejszą kwestią było wykazanie zależności pomiędzy powstawaniem dwutlenku 
węgla i tlenku węgla w wyniku procesu spalania, w zależności od ilości tlenu w mie-
szance. 

Symulacja komputerowa procesu spalania benzyny, w atmosferze wzbogaconej 
w tlen z wysokim stopniem recyrkulacji, została wykonana z użyciem prostego mo-
delu spalania utworzonego w programie CFD i rozszerzonego o zerowymiarowy 
model spalania kinetycznego [94].
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10.2. Modelowanie procesu zapłonu

Modelowanie procesów spalania paliwa wymagało uwzględnienia wielu re-
akcji chemicznych znanych z literatury i baz danych znanych instytucji zajmują-
cych się spalaniem, takich jak Sandia Laboratores, Livermore National Labora-
tory, Argonne National Laboratory, oraz zastosowania prostych modeli opraco-
wanych w różnych placówkach badawczych. Obecnie istnieje kilka programów 
komputerowych służących do obliczenia bardzo skomplikowanych chemicznie 
procesów spalania różnych rodzajów paliwa w powietrzu o różnym stosunku 
nadmiaru powietrza. Jednakże, większość z nich uwzględnia proces spalania 
paliwa przy stałej objętości i jest określona dla przypadków, w których proces 
spalania rozpoczyna się w całej objętości. Z tego powodu te komputerowe pro-
gramy określające procesy chemiczne nie są odpowiednie do opisania procesu 
spalania mieszanki paliwowo-powietrznej zachodzącego w silnikach spalania 
wewnętrznego, gdzie następuje zmiana objętości i ciśnienia oraz ruch ładunku 
w trakcie spalania. Ponadto w silnikach o zapłonie iskrowym proces spalania pa-
liwa zaczyna się od punktu pojawienia się iskry w świecy zapłonowej. Dla tego 
typu silników propagacja płomienia przybiera kształt zbliżony do sferycznego 
i przebiega ze zmienną szybkością. 

W celu opisania procesów spalania zachodzących w silniku z zapłonem iskro-
wym z mieszanką wzbogaconą w tlen zastosowano dwa programy komputerowe: 
pierwszy Kiva3v [2] program CFD (Computational Fluid Dynamics), do analizy 
procesów fizycznych i chemicznych w silnikach spalania wewnętrznego, oraz dru-
gi Kintekus 3.95 [47], rozwinięty przez Jamesa C. Ianni, który jest zbliżony do 
programu Chemkin [33] Sandia Laboratories. Program CFD umożliwia symulację 
zarówno przepływu gazu w cylindrze, jak i procesu spalania różnych rodzajów 
paliwa z uwzględnieniem lokalnych (występujących w cylindrze) różnic w nad-
miarze powietrza. Program Kiva3v zawiera bardzo prosty model spalania paliwa, 
w którym uwzględnionych jest tylko 10 reakcji chemicznych i 12 różnych związ-
ków chemicznych. Program Kintecus umożliwia obliczenie procesu spalania, bio-
rąc pod uwagę bardzo obszerny model chemiczny, który może składać się z tysięcy 
reakcji i rodzajów paliwa. Obydwa programy wykorzystują wzór Arrheniusa do 
obliczania kinetycznego procesu spalania i uwzględniają reakcje dysocjacji dla 
popłomiennych procesów dopalania paliwa. 

Do analizy przyjęto paliwo o wzorze chemicznym C8H17 i o właściwościach 
podobnych do oktanu C8H18. Tak jak w pracy doświadczalnej, również w obli-
czeniach założono te same wartości stosunku masy tlenu w ładunku, w zakresie 
21–31%. Analizę przeprowadzono dla trzech wartości stosunku masy tlenu: 21, 
26 i 31%. Przyjęte wartości stosunków objętościowych tlenku węgla, dwutlen-
ku węgla i węglowodorów w gazach wylotowych z systemu EGR przedstawiono 
w tabeli 10.1.
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Tabela 10.1

Dane początkowe do obliczeń

O2 [%] θ [deg] Mo 
[Nm]

Tspal
[°C] CO [%] CO2

[%]
HC 

[ppm]

21 55 11,5 613 20,84 54,78 305

26 40 14,6 706 17,62 64,51 160

31 25 17,7 777 22,78 61,15 117

Do obliczeń przyjęto stałą wartość współczynnika napełnienia cylindra (ηv = 57%), 
taką samą jak podczas badań doświadczalnych. 

10.3. Uproszczony model spalania 

Ogólnie w zerowymiarowym dwustrefowym modelu procesu spalania w silni-
kach tłokowych reakcje kinetyczne nie są brane pod uwagę. W modelowaniu prze-
strzennym z użyciem programu CFD (Kiva3v) reakcje kinetyczne są uwzględnione 
w procesie spalania paliwa węglowodorowego i tworzenia tlenków azotu. Cztery 
reakcje kinetyczne zostały zastosowane w obliczeniach symulacji spalania paliwa 
o wzorze chemicznym C8H17:

1. Równanie spalania paliwa:

 4 C8H17 + 49 O2 ⇔ 32 CO2 +34 H2O (10.1)

2. Równanie tworzenia tlenków azotu według równań Zeldovicha [28]:

 O2 + 2 N2 ⇔ 2 N + 2 NO (10.2)

 2 O2 + N2 ⇔ 2 O + 2 NO (10.3)

 N2 + 2 OH ⇔ 2 H + 2 NO (10.4)

Elementarne odwracalne i nieodwracalne reakcje, które uwzględniają ilość K 
związków chemicznych mogą, być reprezentowane przez wzór:
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  (10.5)

Współczynniki stechiometryczne υki  są liczbami całkowitymi, a χk  jest che-
micznym symbolem k-tego związku. Równocześnie indeks górny ′ wskazuje współ-
czynnik stechiometryczny dla reakcji postępowej, a indeks górny ′′ wskazuje współ-
czynnik stechiometryczny dla reakcji odwrotnej.

Szybkość formowania k-tego związku chemicznego można zapisać w formie 
sumy wszystkich reakcji chemicznych, w których ten związek występował:

  (10.6)

gdzie: ν ν νki ki ki= ′′ − ′ .

Stopień przyrostu zmiennej qi i-tej reakcji jest dany przez różnicę prędkości reak-
cji postępowej i odwrotnej zgodnie ze wzorem (7):

  (10.7)

gdzie: 
 Xk  – stężenie molowe k-tego związku,
 kfi   – stała szybkości i-tej reakcji postępowej,
 kri  – stała szybkości i-tej reakcji odwrotnej.

Pierwsza reakcja postępowa decyduje o szybkości spalania paliwa (wzrostu ci-
śnienia i temperatury). Stałe szybkości obydwu reakcji są obliczone według równań 
Arrheniusa:

  (10.8)

  (10.9)

gdzie:
 Afi i Ari  – stałe określonych reakcji, [mol/cm3s], 
 EA  – energia aktywacji na mol substratów i produktów reakcji, 
 n  – wykładnik temperatury.
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Do obliczeń procesu spalania benzyny stała Af występująca w równaniach Arr-
heniusa została wybrana w taki sposób, że kilka razy wyniki z symulacji uzyskane 
z użyciem programu Kiva3v (wyznaczone ciśnienie w cylindrze i stężenie molo-
we związków chemicznych) zostały porównane z wynikami otrzymanymi w czasie 
badań doświadczalnych przy założonej prędkości obrotowej 3000 1/min. Energia 
aktywacji i wykładnik temperatury zostały przyjęte według Amsdena [2] jako war-
tości niezmienne. Szybkość formowania składników gazów wydechowych zależy 
dokładnie od temperatury ładunku, stałe we wzorze Arrheniusa dla tlenków azotu są 
znacząco większe niż w pierwszej reakcji spalania paliwa [29]. 

Oprócz kinetycznej reakcji program Kiva3v uwzględnia także reakcje dysocjacji, 
które zachodzą podczas suwu pracy w wysokiej temperaturze, wynoszącej ponad 
2000 K:

 CO2  ↔ CO + 1/2 O2 (10.10)

 H2O ↔ H2 + 1/2 O2 (10.11)

 OH ↔ 1/2 H2+ 1/2 O2 (10.12)

 O ↔ 1/2 O2  (10.13)

 H ↔ 1/2 H2 (10.14)

Model reakcji kinetycznej i reakcji dysocjacji umożliwił przeprowadzenie ana-
lizy toksycznych składników podczas procesu spalania w silniku czterosuwowym 
o wysokim stopniu recyrkulacji i z ładunkiem wzbogaconym w tlen.

10.4. Symulacja procesu spalania w programie CFD 

Analiza procesu spalania w programie Kiva3v dotyczy okresu po zamknięciu 
zaworu dolotowego 50°OWK, po zwrocie wewnętrznym tłoka, przy początkowym 
ciśnieniu w cylindrze 0,096 MPa i temperaturze 495 K. Obliczenia zostały zakoń-
czone przy kącie obrotu wału korbowego wynoszącym 120°OWK, po zwrocie ze-
wnętrznym tłoka, przed otwarciem zaworu wylotowego. W tym celu należało doko-
nać zmiany stałej przedwykładniczej w reakcji Arrheniusa dla każdego przypadku 
zmiany stosunku masy tlenu, aby uzyskać tę samą wartość ciśnienia w cylindrze, 
która była otrzymana w badaniach doświadczalnych.

Ponieważ symulacji podlegał proces spalania w atmosferze tlenowo-spalinowej, 
mieszanina dostarczana do cylindra nie zawierała azotu. Nie oczekiwano zatem 
związków azotu w gazach wydechowych. Gazy wydechowe przed dostarczeniem do 
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kolektora dolotowego i następnie do cylindra pomimo wstępnego osuszenia w spe-
cjalnym separatorze zainstalowanym w systemie recyrkulacji spalin zawierały małą 
ilość wody. Udziały masowe składników chemicznych doprowadzonych w ładunku 
do cylindra silnika są przedstawione w tabeli 10.2.

Tabela 10.2

Udział masowy składników chemicznych znajdujących się w cylindrze 
po zamknięciu zaworu dolotowego

Udział masowy O2 [%] O2
[–]

paliwo
[–]

CO2
[–]

CO
[–]

H2O
[–]

21 0,21 0,0605 0,500 0,121 0,1085
26 0,26 0,075 0,508 0,09 0,067
31 0,31 0,09 0,46 0,109 0,031

Dane te zostały wprowadzone do programu Kiva3v jako początkowe parametry 
dla trzech przypadków symulacji. Rysunek 10.1 przedstawia zmiany ciśnienia w cy-
lindrze w funkcji kąta obrotu wału korbowego dla trzech różnych wartości wzboga-
cenia mieszanki w tlen. Dla większego masowego udziału tlenu w ładunku osiągane 
jest wyższe maksimum ciśnienia w cylindrze i ten maksymalny punkt występuje 
15°OWK po zwrocie zewnętrznym tłoka. 

Dla przyjętych stałych wartość Afi i Ari następuje zmiana ciśnienia dla każdego 
przypadku. Dla tej samej początkowej masy ładunku zmienia się temperatura w za-
leżności od zmiany ciśnienia. Dla mieszanki o wyższym stopniu wzbogacenia w tlen 
otrzymano wyższą wartość temperatury, co przedstawiono na rysunku 10.2. Maksi-
mum temperatury przypada 25°OWK po zwrocie zewnętrznym tłoka.

Rys. 10.1. Przebieg ciśnienia w cylindrze dla 
różnego stopnia wzbogacenia w tlen, 

ψsp = 100% 

Rys. 10.2. Zmiana temperatury w cylindrze dla 
różnego stopnia wzbogacenia w tlen, 

ψsp = 100%
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Bardzo interesująca jest zmiana 
stężenia objętościowego tlenku wę-
gla w cylindrze, co przedstawiono 
na rysunku 10.3. Duża część masy 
tlenku węgla dostarczonego do cy-
lindra przez system recyrkulacji 
jest bardzo szybko zużywana pod-
czas pierwszej fazy procesu spala-
nia zaraz po zapłonie. Utlenianie 
tlenku węgla odbywa się szybciej 
niż utlenianie paliwa. Woda two-
rzona jest podczas procesu spala-
nia, i dlatego udział objętościowy 
tlenku węgla w ładunku zmniejsza 
się po tym procesie w porównaniu z początkową fazą. Udział wody w ładunku po 
spalaniu paliwa wpływa także na udział objętościowy innych składników. Maksi-
mum stosunku masowego tlenku węgla osiągnięto w najwyższej temperaturze. Póź-
niej zachodzi utlenianie tlenku węgla. 

Formowanie tlenku węgla wią-
że się również z reakcją dysocjacji, 
gdzie dwutlenek węgla rozkłada 
się na tlenek węgla i tlen w tempe-
raturze około 2000 K. 

W symulacji, podobnie jak 
w eksperymencie, przy 26-pro-
centowym udziale masowego tlenu 
uzyskano niższą emisję tlenku wę-
gla, gdzie stosunek masy dwutlen-
ku węgla w systemie recyrkulacji 
równał się 64,51%. Dla tego przy-
padku ilość O2 potrzebna do utle-
niania tlenku węgla była mniejsza. 
Rozkład dwutlenku węgla przebie-
gał znacznie wolniej podczas suwu rozprężania. Dla mniejszego zakresu stosun-
ku masy tlenu w świeżym ładunku otrzymano niższy stosunek objętościowy tlenku 
węgla. Z drugiej strony, stosunek objętościowy dwutlenku węgla jest większy dla 
mniejszego zakresu stosunku masy tlenu w świeżym ładunku, co przedstawiono na 
rysunku 10.4. Ponieważ paliwo zużyto w całości podczas procesu spalania, zmiana 
stosunku objętościowego tlenku węgla i częściowo dwutlenku węgla jest spowodo-
wana przez proces dysocjacji. Udział objętościowy dwutlenku węgla osiąga maksy-
malną wartość tuż przed otwarciem zaworu wylotowego.

Rys. 10.3. Udział objętościowy tlenku węgla w cylin-
drze z różnym masowym udziałem tlenu  

i ψsp = 100%

Rys. 10.4. Udział objętościowy dwutlenku węgla w cy-
lindrze z różnym masowym udziałem tlenu 

i ψsp = 100%
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Prawie 30% udziału objętościowego czynnika roboczego w cylindrze stanowi 
woda w postaci pary powstałej po procesie spalania, a większy przyrost masy 
pary wodnej jest tworzony dla większego stosunku masy tlenu w świeżym ła-
dunku ze względu na większą ilość wodoru, dostarczoną również ze zwiększo-
ną dawką paliwa – dla zachowania stałego współczynnika nadmiaru utleniacza  
(rys. 10.5). W procesie symulacji w składzie gazów wydechowych dostarcza-
nych z systemu EGR do cylindra uwzględniono tlenek węgla, dwutlenek węgla 
i małą ilość wody. Innych związków chemicznych nie wzięto pod uwagę z po-
wodu ich małego udziału objętościowego.

W eksperymencie i symulacji przyjęto stałą wartość stosunku masowego po-
wietrza i tlenu jako równą 3,47, co dla mieszanki benzynowo-powietrznej stano-
wi odpowiednik współczynnika nadmiaru powietrza λ = 1. W miarę zwiększania 
ilości tlenu w ładunku, masa paliwa również wzrastała. Symulacja udowodniła 
całkowite spalanie paliwa, jednakże z mniejszym masowym udziałem tlenu czas 
spalania paliwa wydłużał się. Rysunek 10.6 przedstawia zmianę udziału objęto-
ściowego węglowodorów w cylindrze w funkcji kąta obrotu wału korbowego. 
Dla rozważonych przypadków paliwo spala się całkowicie, a proces spalania 
kończy się 40°OWK po zwrocie zewnętrznym tłoka. 

Zapłon mieszanki następował w najwyższym punkcie komory spalania i sy-
mulacja reprezentowała przebieg procesu spalania w silniku z zapłonem iskro-
wym. 

Symulacja fizycznego i chemicznego procesu spalania w programie Kiva3v, 
przebiegającego w 4-suwowym silniku, została przeprowadzona przy uprosz-
czonej geometrii komory spalania i za pomocą prostego chemicznego modelu 
procesu spalania.

Rys. 10.5. Udział objętościowy wody w cylindrze 
z różnym masowym udziale tlenu 

i ψsp = 100%

Rys. 10.6. Udział objętościowy węglowodorów 
w cylindrze z różnym masowym 

udziałem tlenu i ψsp = 100%
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10.5. Obliczenia w programie Kintecus

Paliwo składa się z różnych węglowodorów, a symulacja procesu spalania wy-
maga wzięcia pod uwagę tysięcy reakcji chemicznych, zarówno kinetycznych, 
jak i reakcji dysocjacji ze współczynnikami pochodzącymi ze wzorów Arrheniusa  
(89)–(90). Istnieje ogólnodostępny komercyjny program komputerowy Chemkin, 
służący do obliczania procesu spalania w ustalonych warunkach, gdzie cały model 
jest potraktowany jako zerowymiarowy. 

Do opracowania modelu spalania posłużył program Kintecus 3.95, który realizu-
je podobny cykl obliczeń jak program Chemkin. Chemiczny model składa się z ta-
beli reakcji chemicznych i tabeli termochemicznych własności związków biorących 
udział w reakcjach [98, 99]. Dostępne źródła tych danych są dostosowane do pro-
gramu Chemkin. W programie Kintecus, zachodzi konieczność zadania reakcji che-
micznych w innej formie niż Chemkin, i dlatego wymagany był specjalny program 
służący do konwersji, który jest dołączony w pakiecie. Własności termochemiczne 
i rozszerzone mechanizmy chemiczne zostały podane w pracy [13] i dostosowane za 
pomocą zmniejszenia ilości rozpatrywanych reakcji. W innym przypadku model ten 
może zostać rozszerzony przez dodanie dodatkowego modułu formowania tlenków 
azotu, pochodzącego z poz. [48] (Grimach). W rezultacie został użyty chemiczny 
mechanizm ze 197 związkami chemicznymi i 1092 reakcjami chemicznymi. Model 
uwzględnia zarówno reakcje kinetyczne, jak i reakcje dysocjacji. Kintecus umoż-
liwia obliczenia przy zmiennej objętości i zmiennym wydzielaniu ciepła w funk-
cji czasu. Początkowa temperatura spalania jest określona jako początek zapłonu 
w całej objętości. Obliczenia zarówno w programie Kintecus, jak i Chemkin były 
prowadzone dla objętościowego stężenia molowego poszczególnych związków che-
micznych w [mol/cm3]. Paliwo było traktowane jako izo-oktan, a jego początkowe 
stężenie molowe zostało określone osobno dla każdego przypadku, tak jak i innych 
związków chemicznych: tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i wody. W symulacji 
tej wzięto pod uwagę tylko paliwo, tlen i gazy wylotowe z systemu recyrkulacji, bez 
udziału azotu w świeżym ładunku. 

Obliczenia w programie Kintecus zostały przeprowadzone przy założeniu tem-
peratury początkowej 1500 K, ciśnieniu 1,0 MPa i początku zapłonu 10°OWK ob-
rotu wału korbowego przed zwrotem zewnętrznym tłoka i trwający 36°OWK wału 
korbowego przy prędkości obrotowej 3000 1/min. Funkcja zmiany objętości została 
zadana w celu symulowania prawdziwych warunków przebiegu procesu spalania. 
W tabeli 10.3 przedstawiono początkowe molowe stężenie poszczególnych związ-
ków chemicznych dla trzech przypadków. 

Opierając się na przedstawionych założeniach, przeprowadzono obliczenia dla 
trzech podobnych przypadków symulacji w programie Kiva 3v. Brany pod uwagę 
do obliczeń proces spalania jest inicjowany w całej objętości i jest zapoczątkowa-
ny przez nagłą zmianę temperatury w czasie 0,4 ms. Przebieg zmiany temperatury 
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przedstawiono na rysunku 10.7. Maksimum temperatury jest osiągane po 1 ms, co 
odpowiada 8°OWK obrotu wału korbowego po zwrocie zewnętrznym tłoka. Tempe-
ratura jest tym wyższa, im większy jest udział masowy tlenu. Szybki przebieg proce-
su spalania powoduje też duży wzrost stężenia molowego dwutlenku węgla w 1 cm3, 
co przedstawia rysunek 10.8. Po kinetycznym procesie spalania, w którym następuje 
rozpad substratów i utlenianie, zachodzą reakcje dysocjacji produktów spalania, co 
jest przyczyną zmiany stężenia molowego dwutlenku węgla.

Tabela 10.3

Początkowe molowe stężenie związków chemicznych w świeżym ładunku [mol/cm3]

Udział masowy 
O2

O2 Paliwo CO2 CO H2O

21% 3,97e-5 3,24e-6 6,9e-5 2,6e-5 3,64e-5
26% 4,92e-5 4,02e-6 7,0e-5 1,95e-5 2,25e-5
31% 5,86e-5 4,82e-6 6,3e-5 2,36e-5 1,04e-5

Rys. 10.7. Temperatura spalania z różnym po-
czątkowym masowym udziałem tlenu 

i ψsp = 100%

Rys. 10.8. Stężenie molowe dwutlenku węgla wy-
stępujące w zmiennej objętości cylin-
dra z różnym początkowym masowym 

udziałem tlenu i ψsp = 100%

Końcowa wartość stężenia dwutlenku węgla zależy od początkowej zawartości 
tego związku chemicznego w ładunku cylindra. 

Rysunek 10.9 przedstawia zmianę stężenia molowego tlenku węgla. W pierw-
szej fazie stężenie tlenku węgla szybko wzrasta, ze względu na rozkład węglo-
wodorów na rodniki i następnie na tlenek węgla. Wzrost temperatury wpływa na 
szybkie utlenianie tlenku węgla przez rozkład tej części, która została dostarczona 
do cylindra na początku procesu. Następny wzrost stężenia tlenku węgla następuje 
w wyniku procesu dysocjacji dwutlenku węgla. Tak jak w poprzedniej symulacji dla 
26-procentowego stosunku masy tlenu występuje najmniejsza wartość stężenia mo-
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lowego tlenku węgla. Rysunek 10.10 przedstawia zmianę stężenia molowego wody. 
Duży przyrost stężenia wody następuje przy większym początkowym stosunku 
masy tlenu w ładunku. Większe początkowe stężenie wody wpływa też na końcową 
wartość stężenia, które również osiąga dużą wartość.

Rys. 10.9. Stężenie molowe tlenku węgla wystę-
pujące w zmiennej objętości cylindra 
z różnym początkowym masowym 

udziałem tlenu i ψsp = 100%

Rys. 10.10. Stężenie molowe wody występujące 
w zmiennej objętości cylindra z róż-
nym początkowym masowym udzia-

łem tlenu i ψsp = 100%

Rozkład dwutlenku węgla podczas procesu dysocjacji wpływa na wzrost stężenia 
molowego tlenu (rys. 10.11). Jednakże, ostatecznie ilość tlenu w małym stopniu za-
leży od jego początkowej masy. Podczas kinetycznej reakcji są tworzone różne rod-
niki i to one mają największy wpływ na cały proces spalania. Związki i rodniki takie 
jak CH, OH, O, H, HO2 i inne zostały zastosowane w procesie obliczeń podczas 
symulacji procesu spalania. Rysunek 10.12 przedstawia zmianę koncentracji molo-
wej związku OH, który jest obecny podczas prawie całego okresu spalania benzyny, 
a wzrost ilości tego związku ma miejsce przy większej ilości tlenu w mieszaninie. 
Z drugiej strony czas trwania związku CH jest bardzo krótki – rzędu kilku mikrose-
kund. Wyższe molowe stężenie CH jest dla niższego początkowego stosunku masy 
tlenu (rys. 10.13).

Oprócz głównych pierwiastków i związków chemicznych w gazach spalinowych 
podczas rozkładu paliwa występują też związki nieutlenione takie jak H2. Symula-
cja procesu spalania w programie Kintecus wskazuje na istnienie znaczącej ilości 
H2 (rys. 10.14). Ilość tego związku chemicznego wzrasta podczas procesu spalania. 
Wynika to być może z niedoboru tlenu w mieszaninie. Ta tendencja jest taka sama 
dla trzech analizowanych przypadków.

Szczegółowy mechanizm procesu spalania benzyny pokazuje formowanie 
wszystkich związków chemicznych w funkcji czasu. Pomimo zastosowania uprosz-
czonego modelu spalania programu Kintecus można na podstawie otrzymanych wy-
ników wyjaśnić skład emitowanych gazów spalinowych.
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Rys. 10.11. Stężenie molowe tlenu występujące 
w zmiennej objętości cylindra z róż-
nym początkowym masowym udzia-

łem tlenu i ψsp = 100%

Rys. 10.12. Stężenie molowe OH występujące 
w zmiennej objętości cylindra z róż-
nym początkowym masowym udzia-

łem tlenu i ψsp = 100%

Rys. 10.13. Stężenie molowe CH występujące 
w zmiennej objętości cylindra z róż-
nym początkowym masowym udzia-

łem tlenu i ψsp = 100%

Rys. 10.14. Stężenie molowe dwuatomowego 
wodoru H2 występujące w zmiennej 
objętości cylindra z różnym począt-
kowym masowym udziałem tlenu 

i ψsp = 100%

10.6. Wnioski wynikające z badań symulacyjnych 

Przeprowadzona uzupełniająca symulacja miała na celu wyjaśnienie wyników 
pomiarów emisji składników spalin, uzyskanych podczas przeprowadzonych badań 
doświadczalnych.

Wykazane w badaniach lokalne minimum stężenia tlenku węgla, występujące 
przy zasilaniu silnika mieszanką, w której azot został całkowicie zastąpiony spalina-
mi z systemu recyrkulacji, szczególnie wymagało wyjaśnienia przez zastosowanie 
procesu symulacji. 
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Symulacje prowadzone z użyciem dwóch metod modelowania, CFD w programie 
Kiva3v oraz modelu chemicznego z użyciem programu Kintecus 3.95, dały zbliżo-
ne wyniki dla wszystkich analizowanych przypadków zasilania silnika mieszaniną 
wzbogaconą w tlen.

W celu wyjaśnienia procesu powstawania tlenku węgla w zależności od stężenia 
tlenu w ładunku konieczne było określenie przebiegu tworzenia innych związków 
chemicznych mających wpływ na tlenek węgla. Do najważniejszych z nich należą 
dwutlenek węgla, węglowodory, woda, tlen oraz rodniki.

Badania symulacyjne potwierdziły wyniki badań doświadczalnych, zgodnie 
z którymi przy mniejszej wartości stężenia tlenu w ładunku niż 26% stężenie tlen-
ku węgla w spalinach maleje zgodnie z rozważaniami teoretycznymi, natomiast po 
osiągnięciu wartości minimalnej wartość stężenia tlenku węgla w spalinach rośnie. 
Zmiana stężenia molowego tlenku węgla jest odwrotnie proporcjonalna do zmian 
stężenia dwutlenku węgla. Podczas procesu spalania przebiegającego przy stężeniu 
tlenu większym niż 26% występuje proces dysocjacji dwutlenku węgla. W wyniku 
tego procesu tworzy się tlenek węgla oraz wzrasta chwilowe stężenie tlenu. W wyni-
ku reakcji tlenu z rodnikami następuje zmniejszenie jego końcowego stężenia.



11. Wnioski

Postawiony problem badawczy dotyczył równoczesnej poprawy wskaźników ro-
boczych i ekologicznych i polegał na wyjaśnieniu wpływu tlenowego wzbogacenia 
mieszanki paliwowo-powietrznej na wskaźniki robocze i ekologiczne silników spa-
linowych.

Prace podzielono na etapy wynikające z przyjętej metodyki badań. Wnioski 
z każdego z etapów stanowiły założenie do realizacji kolejnej części badań.

Początek pracy stanowił uzasadnienie tezy, że istnieją racjonalne przesłanki do 
wprowadzenia zaproponowanej metody zasilania silnika, która jest możliwa do za-
stosowania w pojeździe. Metoda ta zakłada doprowadzanie dodatkowej ilości tlenu 
do silnika w celu zasilania go mieszanką wzbogaconą w tlen. Równocześnie musiał 
zostać spełniony warunek, polegający na dodatnim bilansie energetycznym, wynika-
jącym z różnicy między energią dostarczoną w celu pozyskania dodatkowego stru-
mienia tlenu a ilością energii otrzymaną na skutek spalenia dodatkowej ilości paliwa 
w pozyskanym tlenie.

Wnioski dotyczące technologicznych i energetycznych aspektów stosowania 
urządzeń do separacji tlenu z powietrza

Po przeprowadzonej analizie energetycznej, uwzględniającej zarówno energo-
chłonność procesu separacji tlenu, jak i wielkość urządzenia i jego wydajność, 
można stwierdzić, że istnieją dwie metody pozyskiwania tlenu możliwe do za-
stosowania w pojeździe. Jedną z nich jest metoda polegająca na separacji tlenu 
z powietrza za pomocą sit molekularnych, drugą natomiast jest separacja mem-
branowa. 

Przy obecnym rozwoju technologicznym metoda membranowa jest korzystniej-
sza ze względu na mniejsze zapotrzebowanie energetyczne i bardziej zwartą budowę 
membranowych modułów separacyjnych, w stosunku do modułów sit molekular-
nych. Dodatkową jej zaletą jest brak ruchomych elementów.

Ponieważ wstępne analizy wykazały zastosowania zaproponowanej metody 
zasilania silnika, przeprowadzono analizę literatury mającą na celu określenie 
dotychczasowego zainteresowania tym tematem oraz określenie obszaru badaw-
czego. 
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W rezultacie stwierdzono, że większość badań opisywanych w literaturze jest 
poświęcona zmniejszeniu emisji toksycznych składników spalin i cząstek stałych 
w silnikach z zapłonem samoczynnym oraz możliwości zasilania ich paliwami z za-
nieczyszczeniami chemicznymi o mniejszej liczbie cetanowej i cięższych frakcjach 
węglowodorowych. 

Literatura dotycząca użycia tej metody do silników z zapłonem iskrowym za-
wiera zagadnienia związane z wpływem dodatku tlenowego na parametry robocze 
silnika, głównie jednak wyniki badań i eksperymentów koncentrują się na wpływie 
wzbogacenia ładunku na stężenie składników spalin.

Zarówno w badaniach nad silnikami z zapłonem samoczynnym, jak i iskrowym 
wyróżnia się kwestię dotyczącą zastosowania wzbogacenia mieszanki w tlen w celu 
skrócenia fazy rozruchu i zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin w cza-
sie jej trwania i w pierwszych cyklach pracy silnika.

Wnioski wynikające z badania literatury
– Wnioski z pierwszego kierunku badań potwierdzają zgodnie, że wraz ze wzro-

stem zawartości tlenu w ładunku następuje zwiększenie prędkości wydzielania 
ciepła, co powoduje konieczność korekty kąta wyprzedzenia wtrysku. W wyni-
ku spalania takiego ładunku następuje wzrost sprawności cieplnej, zmniejsze-
nie emisji węglowodorów, tlenku węgla oraz cząstek stałych, rośnie natomiast 
emisja tlenków azotu. Zwiększenie dawki paliwa na cykl, przy zachowaniu 
stałej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, powoduje zwiększenie 
mocy silnika przez zwiększenie ilości wydzielanego ciepła w cyklu roboczym. 
Wzrost temperatury ładunku powoduje dalsze zwiększenie stężenia tlenków 
azotu. Przeciwdziałanie temu zjawisku polega na wprowadzeniu do ładunku 
wody lub spalin z recyrkulacji.

– Ciekawe wnioski przedstawiono w literaturze poświęconej badaniu silnika po-
jazdu podwodnego, zasilanego mieszanką paliwa z tlenem i dodatkiem spalin. 
Zmniejszenie mocy użytecznej badanego silnika tłumaczy się wpływem udziału 
dwutlenku węgla w ładunku, powodującego spadek prędkości reakcji w cylin-
drze.

– Wnioski z drugiego kierunku badań dotyczą głównie parametrów pracy silni-
ków o zapłonie iskrowym i ich właściwości ekologicznych. W procesach silni-
kowych wykazuje się wzrost temperatury spalania i temperatury spalin w miarę 
zwiększania stężenia tlenu w mieszance. Również jednoznacznie stwierdza się 
zwiększenie mocy efektywnej przy równoczesnym wzroście średniego ciśnienia 
indykowanego i maksymalnej wartości ciśnienia ładunku. 

– Wnioski płynące z analizy sprawności cieplnej silnika zasilanego mieszanką 
wzbogaconą w tlen nie są jednoznaczne. Niektóre źródła zmniejszenie jej warto-
ści tłumaczą zwiększonym przekazywaniem ciepła do ścianek cylindra i wypro-
wadzaniem energii przez gazy spalinowe, a według innych sprawność się zwięk-
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sza, co wynika z mniejszego niedopału fizycznego i chemicznego paliwa, o czym 
świadczy zmniejszenie stężenia toksycznych składników spalin. 

– Wzrost temperatury ładunku w czasie spalania powoduje zmniejszenie stężenia 
węglowodorów i tlenku węgla oraz wzrost stężenia tlenków azotu. 

– Zasilanie silnika mieszanką wzbogaconą w tlen wpływa na zwiększenie zakresu 
zapalności mieszanki paliwowej oraz zmniejszenie energii jej aktywacji. 

– Wnioski z trzeciego kierunku badań wskazują na zwiększenie podczas rozru-
chu i fazy nagrzewania sprawności cieplnej, średniego ciśnienia indykowanego, 
zmniejszenie emisji węglowodorów i tlenku węgla. Skrócenie fazy nagrzewania 
silnika jest spowodowane większą ilością ciepła, które wywiązuje się w czasie 
spalania oraz wzrostem temperatury spalania.

– Na podstawie wniosków z badań prowadzonych na świecie można uznać, że do-
prowadzanie do silnika czterosuwowego ładunku o zwiększonej zawartości tlenu 
powinno przynieść efekty w postaci wzrostu mocy użytecznej silnika przez spa-
lenie większej dawki paliwa oraz zmniejszenie emisji węglowodorów i tlenku 
węgla. Metoda ta może stanowić alternatywę dla doładowania silnika. 

– Ważnym wnioskiem jest stwierdzenie istnienia niekorzystnego zjawiska zwią-
zanego ze wzrostem zawartości tlenu w ładunku, jakim jest zwiększenie emi-
sji tlenków azotu, spowodowane zwiększeniem prędkości spalania, temperatury 
i maksymalnego ciśnienia w przestrzeni roboczej. 
Po przeprowadzeniu analizy literatury zawężono obszar zainteresowań do silników 

z zapłonem iskrowym. Taki wybór wynikał ze sprzecznych informacji literaturowych 
dotyczących na przykład sprawności ogólnej silników zasilanych mieszanką wzbo-
gaconą w tlen, które były możliwe do weryfikacji. Ponadto w literaturze występuje 
znacznie mniej informacji na temat rozpatrywanego zagadnienia w kontekście silni-
ków z zapłonem iskrowym, w stosunku do silników wysokoprężnych.

Na tym etapie rozważań, ze względu na spodziewany wzrost ilości wydzielanego 
ciepła w wyniku spalania ładunku o większej masie, należało dokonać wstępnej oce-
ny możliwego do realizacji maksymalnego wzbogacenia ładunku w tlen. W związku 
z tym została przeprowadzona symulacja pracy silnika za pomocą modelu mate-
matycznego, określającego parametry robocze silnika w funkcji stężenia tlenu. Ze 
względu na wstępny charakter modelowania został w tym celu wykorzystany ze-
rowymiarowy model matematyczno-fizyczny, w którym przyjęto typowe założenia 
upraszczające dla tego rodzaju modelu. Na skutek modelowania otrzymano wyniki 
w postaci charakterystyki regulacyjnej kąta wyprzedzenia zapłonu oraz charakte-
rystyk parametrów roboczych silnika w funkcji stężenia tlenu w ładunku. Przebieg 
funkcji zmiany parametrów roboczych został zweryfikowany za pomocą danych 
uzyskanych z doświadczenia przeprowadzonego na silniku badawczym zasilanym 
mieszanką paliwowo-powietrzną. 

Wyniki badań symulacyjnych pozwoliły ocenić wartość maksymalnej tempera-
tury i ciśnienia obiegu oraz kąta obrotu wału korbowego, odpowiadającym chwili 
występowania maksimów tych wielkości.
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Wnioski wynikające z badań symulacyjnych
– W wyniku symulacji stwierdzono wzrost średniego ciśnienia indykowanego 

i mocy indykowanej wraz ze wzrostem stężenia tlenu w mieszance oraz zmianę 
sprawności cieplnej i jednostkowego zużycia paliwa.

– W celu korekty wartości współczynników stosowanych w modelu oraz uzyska-
nia zadowalającej zgodności wyników badań symulacyjnych i hamownianych 
należało część wyników modelowania zweryfikować z wynikami otrzymanymi 
w badaniach stanowiskowych silnika w warunkach zasilania konwencjonalną 
mieszanką. 

– Badania symulacyjne wykazały jednoznaczny wzrost średniego ciśnienia indy-
kowanego oraz maksymalnej wartości ciśnienia ładunku w miarę wzrostu stęże-
nia tlenu, przy stałej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, wynikający ze 
zwiększenia strumienia doprowadzanej energii. 

– W takich warunkach zasilania symulacja wskazuje na zmniejszenie sprawności 
cieplnej obiegu, spowodowane wzrostem ciepła właściwego ładunku wraz ze 
wzrostem temperatury i zwiększoną stratą chłodzenia. 

– Badania symulacyjne wykazały istnienie ekstremum funkcji sprawności ciepl-
nej silnika. Wynika to ze zwiększenia mocy efektywnej silnika występującego 
wraz ze zwiększeniem stężenia tlenu w mieszance do wartości 26%. Powyżej tej 
wartości stężenia tlenu następuje dalszy wzrost temperatury ładunku, powodując 
zwiększony przepływ ciepła do ścianek, przez co obniża się sprawność cieplna 
silnika. 

– Wzrost stężenia tlenu w ładunku, przy stałym współczynniku nadmiaru utleniacza, 
skutkuje dużym zwiększeniem obciążenia mechanicznego i cieplnego silnika.

– W obiegu rzeczywistym można zasadnie oczekiwać zwiększenia prędkości spa-
lania wraz ze wzrostem stężenia tlenu w ładunku. Nie zostało to wykazane w mo-
delowaniu, ponieważ w przyjętym modelu wydzielania ciepła założono stałą 
wartość kąta spalania.

– W obiegu rzeczywistym w celu osiągnięcia maksymalnej wartości momentu uży-
tecznego należy przeprowadzić dobór wartości kąta wyprzedzenia zapłonu wraz 
ze zmianą stężenia tlenu w ładunku.
Badania stanowiskowe przeprowadzono na podstawie metodyki wynikającej ze 

wstępnej symulacji komputerowej. W badaniach tych mieszankę wzbogacano tle-
nem doprowadzanym do silnika z butli tlenowych, a nie z procesu separacji. Prze-
widziany docelowy sposób dostarczania tlenu za pomocą separacji z powietrza wy-
maga dostarczenia określonej ilości energii. W związku z tym należy to uwzględnić 
w końcowym bilansie energetycznym. 

Ponieważ badania dotyczyły szerszego zagadnienia, odnoszącego się do wszyst-
kich parametrów roboczych i ekologicznych, a dodatni bilans energetyczny został 
wykazany wcześniej, więc odrębne traktowanie zagadnienia bilansu energii potrzeb-
nej do separacji tlenu nie ma wpływu na ostateczne wnioski z pracy.
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Badania stanowiskowe zostały wykonane według określonej metodyki, która 
zakładała zasilanie silnika ładunkiem ze stopniowo zwiększanym udziałem tlenu. 
Udział tlenu w ładunku zwiększano stopniowo z krokiem wynoszącym 1%. 

Wnioski wynikające z pierwszego etapu badań doświadczalnych 
– Zdefiniowany w pracy współczynnik nadmiaru utleniacza zastępuje w prowadzo-

nych badaniach współczynnik nadmiaru powietrza. Dla zachowania jego stałej 
wartości, przy zwiększaniu stężenia tlenu w cylindrze, należy zwiększyć dawkę 
paliwa. Wynika z tego zwiększenie ilości i prędkości wydzielania ciepła oraz 
wzrost mocy jednostkowej silnika. Równocześnie następuje zwiększenie warto-
ści temperatury spalania, prędkości wzrostu ciśnienia (dp/dα) oraz maksymalne-
go ciśnienia spalania. 

– Zwiększenie temperatury spalania ma zasadniczy wpływ na wzrost stężenia 
tlenków azotu w spalinach. Zmniejszeniu ulega stężenie węglowodorów, które 
łatwiej rozpadają sie w wyższej temperaturze. W tych badaniach zanotowano 
wyraźne zwiększenie stężenia tlenku węgla. Można wnioskować, że wynika to 
ze wzrostu intensywności dysocjacji dwutlenku węgla.

– W prowadzonych badaniach potwierdzono zjawisko zmniejszenia sprawności 
ogólnej silnika, co było podkreślane w niektórych pozycjach literatury. Zmniej-
szenie sprawności może wynikać ze wzrostu temperatury spalania, większego 
gradientu temperatury pomiędzy ściankami przestrzeni roboczej a ładunkiem cy-
lindra oraz ze zwiększania strumienia ciepła odprowadzanego ze spalinami.
Stwierdzono, że granica maksymalnego możliwego do zastosowania stężenia tle-

nu jest limitowana temperaturą spalania. Badania prowadzone na tym etapie zostały 
przerwane po osiągnięciu 32% stężenia objętościowego tlenu w ładunku. Pomimo 
istnienia możliwości dalszego zwiększania stężenia tlenu w ładunku, uznano, że dzia-
łanie takie byłoby niecelowe ze względu na utrzymujący się wzrost jednostkowego 
zużycia paliwa oraz stężenia tlenku węgla i tlenków azotu w spalinach. Wnioski 
z tego etapu doprowadziły do stwierdzenia, że w celu zmniejszenia stężenia tlenków 
azotu w spalinach należy doprowadzić do silnika spaliny z układu recyrkulacji, co 
spowoduje spadek prędkości wydzielania ciepła, obniży temperaturę spalania oraz 
zmniejszy prędkości narastania ciśnienia. Zgodnie z wysuniętym wnioskiem w dru-
gim etapie zastosowano zwiększenie stopnia recyrkulacji spalin, ze stałym udziałem 
tlenu w mieszance wynoszącym 21%.

Wnioski wynikające z drugiego etapu badań doświadczalnych 
– Z zachowaniem stałego udziału tlenu w ładunku i stałego współczynnika napeł-

nienia, zwiększanie stopnia recyrkulacji spalin powoduje spadek mocy użytecz-
nej i sprawności cieplnej silnika. Efekt ten wynika z zastąpienia azotu atmos-
ferycznego w ładunku głównie dwutlenkiem węgla. W tym przypadku większa 
wartość ciepła właściwego dwutlenku węgla, w stosunku do ciepła właściwego 
azotu, zwiększa ilość energii wyprowadzonej z silnika z gazami wylotowymi.
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– Większe ciepło właściwe dwutlenku węgla wpływa na zmniejszenie prędkości 
wydzielania ciepła, obniżenie temperatury spalania i gazów wylotowych oraz 
zmniejszenie maksymalnego ciśnienia spalania. Czynniki te wpływają na wzrost 
stężenia węglowodorów i tlenku węgla.
Badania w tym etapie były prowadzone aż do całkowitej eliminacji powietrza 

w ładunku. Ładunek składał się wówczas z paliwa, spalin i doprowadzanego tle-
nu. Wprawdzie w trakcie zwiększania stopnia recyrkulacji spalin parametry robo-
cze i ekologiczne silnika ulegały pogorszeniu, mimo tego badania kontynuowano, 
ponieważ wyznaczonym celem była całkowita eliminacja tlenków azotu ze spalin, 
określenie wpływu wzrostu stopnia recyrkulacji na przebieg parametrów roboczych 
i ekologicznych silnika oraz sprawdzenie możliwości stabilnej pracy silnika w wa-
runkach całkowitej recyrkulacji. 

Wysunięte wnioski wskazywały, że poprawa parametrów roboczych i ekologicz-
nych może nastąpić przez zwiększenie udziału tlenu i zastąpieniu powietrza mieszan-
ką tlenu i spalin. W trzecim etapie badań wykorzystano tę metodę, wzbogacając mie-
szankę paliwową i spalin w tlen, przez zmianę udziałów tlenu i spalin w ładunku. 

Wnioski wynikające z trzeciego etapu badań doświadczalnych
– Zwiększenie stężenia tlenu w ładunku, w którym azot jest zastąpiony gazami spa-

linowymi z zachowaniem stałego współczynnika nadmiaru utleniacza, powoduje 
zwiększenie wartości momentu obrotowego i mocy, co wynika ze zwiększenia 
ilości wydzielanego ciepła. Większa ilość wydzielanego ciepła wpływa na wzrost 
temperatury spalania, co z kolei zwiększa wartość maksymalnego ciśnienia spa-
lania. Wzrasta także temperatura spalin.

– Wzrost temperatury spalania powoduje zmniejszenie niedopału fizycznego i che-
micznego paliwa, zmniejszając stężenie węglowodorów w gazach wylotowych. 
Wpływa to również na zwiększenie sprawności ogólnej silnika.

– Stężenie tlenku węgla osiąga swoje minimum przy stężeniu tlenu wynoszącym 
26%. Istnienie tego ekstremum można wytłumaczyć tym, że wzrost temperatury 
w cylindrze zwiększa intensywność dysocjacji dwutlenku węgla. O występowa-
niu procesu dysocjacji świadczy wzajemne oddziaływanie dwutlenku i tlenku 
węgla, które można stwierdzić na podstawie występowania przeciwnych ekstre-
mów ich funkcji, w tym samym zakresie stężenia tlenu w ładunku.
Badania potwierdziły słuszność postępowania, co wynikało z poprawy parame-

trów roboczych i ekologicznych silnika w trakcie zwiększania stężenia tlenu w spa-
linach doprowadzanych do cylindra. 

W trakcie badań zaobserwowano istnienie anomalii występującej w przebiegu 
stężenia tlenku węgla w funkcji stopnia recyrkulacji. Wykazano istnienie ekstre-
mum stężenia tlenku węgla w ładunku, w którym jego wartość osiągała minimum. 
W związku z tym w dalszych badaniach przyjęto tę wartość stężenia tlenu w ładunku 
jako wyjściową do prowadzenia dalszych badań w czwartym etapie. Celem tego 
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etapu badań było określenie parametrów roboczych i ekologicznych oraz możliwej 
do osiągnięcia granicy zubożenia mieszanki, przy której występowała stabilna praca 
silnika.

Wnioski wynikające z czwartego etapu badań doświadczalnych
– Z przeprowadzonych badań wynika, że w celu poprawy parametrów pracy 

i zmniejszenia stężenia toksycznych składników spalin należy zwiększyć współ-
czynnik nadmiaru utleniacza.

– Zwiększenie wartości współczynnika nadmiaru utleniacza powoduje istotne 
zmniejszenie mocy użytecznej i momentu obrotowego oraz wzrost temperatury 
spalin. Pogorszenie parametrów roboczych wynika ze zmniejszenia ilości dostar-
czanej w ładunku energii, natomiast zwiększenie temperatury spalin wynika ze 
zmniejszenia prędkości procesu spalania. 

– Zwiększenie wartości współczynnika nadmiaru utleniacza powoduje istotne 
zwiększenie sprawności ogólnej silnika, co wynika ze zmniejszenia niedopału 
fizycznego i chemicznego paliwa. 

– Zwiększenie wartości współczynnika nadmiaru utleniacza przyniosło efekt w po-
staci zmniejszenia stężenia tlenku węgla i węglowodorów w spalinach, co może 
świadczyć o zmniejszeniu prędkości dysocjacji dwutlenku węgla. Potwierdze-
niem tego jest zwiększenie stężenia dwutlenku węgla w spalinach. 
Na tym etapie badań określono maksymalną wartość współczynnika nadmiaru 

utleniacza, przy której silnik pracował stabilnie, oraz potwierdzono założenia doty-
czące poprawy parametrów ekologicznych i sprawności ogólnej silnika. Ostatecznie 
uzyskano również znaczące zmniejszenie strumienia gazów spalinowych emitowa-
nych do atmosfery, w stosunku do strumienia emitowanego przy zasilaniu konwen-
cjonalnym ładunkiem. Brak monotoniczności przebiegu krzywej stężenia tlenku wę-
gla wykazany w czasie poprzedniego etapu badań skłaniał do dokładnego zbadania 
tego zjawiska przez wykonanie uzupełniających badań symulacyjnych pracy silnika 
przy założonych warunkach zasilania. Symulacja zastała wykonana z wykorzysta-
niem dwóch metod modelowania: modelowania CFD oraz modelu chemicznego, 
ze względu na różne parametry chemiczne i fizyczne przyjmowane przez nie do 
analizy.

Badania teoretyczne i symulacja uzupełniająca pozwoliły na wyciągnięcie nastę-
pujących wniosków ogólnych i szczegółowych.

Wnioski wynikające z uzupełniających badań symulacyjnych
– Wyniki symulacji uzyskane z użyciem dwóch metod modelowania: modelowania 

CFD oraz modelu chemicznego, dały zbliżone wyniki dla wszystkich analizowa-
nych przypadków zasilania silnika mieszaniną wzbogaconą w tlen.

– Badania symulacyjne potwierdziły wyniki badań doświadczalnych, zgodnie 
z którymi przy wartości stężenia tlenu w ładunku mniejszej niż 26%, stężenie 
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ku węgla w spalinach zmniejsza się zgodnie z rozważaniami teoretycznymi, na-
tomiast po osiągnięciu wartości minimalnej wartość stężenia tlenku węgla w spa-
linach rośnie. Ten wniosek był trudny do uzasadnienia na podstawie rozważań 
teoretycznych.

– Silnik pracujący na mieszance paliwa, tlenu i spalin wymaga znacząco więcej 
tlenu, żeby utlenić tlenek węgla w czasie procesu spalania.

– Zmiana stężenia molowego tlenku węgla i dwutlenku węgla podczas procesu 
spalania zależy od przebiegu procesu dysocjacji. 

– Podczas przebiegu reakcji kinetycznych nagła zmiana ciśnienia i temperatury za-
chodzi równocześnie z nagłą zmianą stężenia molowego tlenku węgla.
Podsumowując wszystkie etapy prac związane z opracowanym zagadnieniem, 

sformułowano wnioski końcowe.

Wnioski końcowe
– Zaproponowana metoda zasilania silnika ZI mieszanką złożoną z paliwa, tlenu 

i spalin umożliwia całkowitą eliminację tlenków azotu ze spalin.
– Metoda zasilania silnika ZI mieszanką wzbogaconą w tlen pozwala na zasto-

sowanie nowego rodzaju regulacji mocy, realizowanego równoczesną zmianą 
stężenia tlenu i dawki paliwa, z zachowaniem stałych wartości współczynnika 
napełnienia oraz współczynnika nadmiaru utleniacza.

– Wprowadzenie metody zasilania silnika ZI mieszanką złożoną z paliwa, tlenu 
i spalin daje efekt w postaci bardzo istotnego (ok. 5-krotnego) zmniejszenia stru-
mienia spalin emitowanych do otoczenia.

– Zastosowanie systemu zasilania silnika mieszanką wzbogaconą w tlen pozwala 
na prowadzenie procesu recyrkulacji spalin w całym zakresie obciążenia silnika, 
bez zmniejszania jego mocy.

– Metoda zasilania silnika ZI mieszanką wzbogaconą w tlen i dużym stopniu recyr-
kulacji spalin może znaleźć zastosowanie w silnikach HCCI (ang. Homogeneous 
Charge Compression Ignition) ze względu na możliwość kontrolowania przebie-
gu procesu spalania za pomocą zmiany udziału tlenu i spalin w ładunku.

– Efektem niekorzystnym metody zasilania silnika ZI mieszanką wzbogaconą 
w tlen jest zmniejszenie sprawności silnika i niewielki wzrost emisji tlenku wę-
gla i węglowodorów.

– Zdefiniowany w pracy współczynnik nadmiaru utleniacza jest parametrem, który 
określa skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Współczynnik ten jest bardziej 
uniwersalnym parametrem określającym skład mieszanki niż powszechnie stoso-
wany współczynnik nadmiaru powietrza.
Podjęty problem badawczy polegał na wyjaśnieniu wpływu tlenowego wzboga-

cenia mieszanki paliwowo-powietrznej na wskaźniki robocze i ekologiczne silników 
z zapłonem iskrowym. Przedstawione badania wykazały zależności pomiędzy stę-
żeniem tlenu w ładunku a wskaźnikami roboczymi i ekologicznymi oraz wyjaśniły 



148

procesy zachodzące w czasie spalania ładunku wzbogaconego w tlen. W związku 
z tym można uznać problem badawczy za zrealizowany.

Została także udowodniona główna teza pracy, tj. Wzbogacenie mieszanki pali-
wowo-powietrznej przez dodanie do niej tlenu umożliwia poprawę większości pod-
stawowych wskaźników roboczych i ekologicznych silnika, bez istotnego pogorsze-
nia innych istotnych wskaźników. 

Również teza dodatkowa, stwierdzająca, że: W silniku o zapłonie iskrowym za-
silanym mieszanką wzbogaconą w tlen można istotnie oddziaływać na zmniejszenie 
emisji tlenków azotu przez stosowanie kontrolowanej recyrkulacji spalin, aż do cał-
kowitego wyeliminowania powietrza z ładunku cylindra, została w pełni potwier-
dzona.

Za istotny element pracy można uznać znalezienie anomalii w procesie spalania 
mieszanki składającej się z paliwa, spalin i tlenu, polegającej na wystąpieniu lokal-
nego ekstremum oraz potwierdzenie i wyjaśnienie tego zjawiska za pomocą symu-
lacji komputerowej. Dodatkowym efektem wynikającym z prowadzonych rozwa-
żań dotyczących zasilania silnika mieszanką zawierającą różne stężenie tlenu oraz 
mieszanką niezawierającą powietrza jest zdefiniowanie nowej wielkości, jaką jest 
tzw. współczynnik nadmiaru utleniacza. Jest to bardziej uniwersalny współczynnik 
charakteryzujący mieszankę, w stosunku do klasycznego współczynnika nadmiaru 
powietrza.



12. Prognozy dotyczące kierunku dalszych badań

Badania nad zagadnieniem spalania mieszanek wzbogaconych w tlen przy róż-
nym stopniu recyrkulacji spalin wymagają przeprowadzenia badań dotyczących kil-
ku zagadnień. Jednym z nich jest wpływ geometrii komory spalania na proces two-
rzenia toksycznych składników spalin, innym – wpływ rodzaju stosowanego paliwa 
i sposób przygotowania mieszanki.

Badania nad tym sposobem zasilania były prowadzone podczas zasilania silnika 
czterosuwowego z zapłonem iskrowym. Ciekawy obszar badań może stanowić wy-
korzystanie tego systemu w silnikach dwusuwowych. 

Zasilanie silnika mieszanką paliwowo-powietrzną wzbogaconą w tlen może być 
jednym ze sposobów na poprawę parametrów pracy silnika, przy równoczesnym 
efekcie zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin. Jest to zgodne z obec-
nym kierunkiem rozwoju silników, zwanym downsizing, polegającym na zwiększe-
niu mocy jednostkowej silnika, zmniejszeniu zużycia paliwa i zmniejszeniu emisji 
związków toksycznych. 

Innym aspektem może być wykorzystanie tego typu systemu zasilania w silni-
kach HCCI. Opierając się na dotychczasowych badaniach doświadczalnych i sy-
mulacyjnych, wiadomo, że zmiana stężenia tlenu i stopnia recyrkulacji wpływają 
przeciwstawnie na prędkość spalania. Wykorzystanie tego zjawiska może stanowić 
sposób regulacji przebiegu procesu spalania w silniku HCCI.

Wyniki eksperymentu i rozważań teoretycznych przedstawione w niniejszym 
opracowaniu mogą stanowić przyczynek do dalszych opracowań dotyczących tego 
zagadnienia.
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S t r e s z c z e n i e

Praca dotyczy problemu badawczego związanego z zasilaniem silnika z zapło-
nem iskrowym mieszanką wzbogaconą w tlen na wskaźniki robocze silnika i emisję 
toksycznych składników spalin. 

Przedstawiono metody wzbogacania powietrza w tlen oraz przeprowadzono ich 
analizę pod względem ich przydatności w zastosowaniu do silników pojazdów sa-
mochodowych.

Zaprezentowano wyniki analizy literatury dotyczącej tego zagadnienia. Wykona-
no symulację komputerową procesu spalania sporządzoną na podstawie opracowa-
nego modelu matematycznego. Te wstępne prace wyznaczyły kierunek oraz zakres 
badań stanowiskowych silnika.

Zbudowano stanowisko badawcze z silnikiem wyposażonym w układ dolotowy, 
umożliwiający tworzenie ładunku o dowolnym udziale doprowadzanego do silnika 
powietrza, tlenu i spalin. 

Na potrzeby badań opracowano w programie LabVIEW algorytm pozwalający 
na kompleksowe sterowanie parametrami pracy silnika oraz na akwizycję danych. 

Badania stanowiskowe zostały podzielone na etapy, z których pierwszy obej-
mował wykonanie charakterystyk porównawczych przy zasilaniu standardową mie-
szanką paliwowo powietrzną. 

W drugim etapie badań stopniowo zwiększano udział tlenu w ładunku przy za-
chowaniu stałego współczynnika napełnienia i nadmiaru utleniacza. Współczynnik 
nadmiaru utleniacza został zdefiniowany na potrzeby badań w miejsce istniejącego 
współczynnika nadmiaru powietrza.

W trzecim etapie badań wprowadzono do ładunku recyrkulację spalin. W trakcie 
badań zwiększano stopień recyrkulacji aż do całkowitego wyeliminowania powie-
trza z ładunku, przy stałym udziale tlenu w mieszance, wynoszącym 21%.

W kolejnym etapie badań wprowadzano do silnika ładunek składający się z pa-
liwa spalin i tlenu, zwiększając stężenie tlenu w ładunku, przy zachowaniu stałych 
parametrów z poprzednich etapów badań, takich jak: prędkość obrotowa współczyn-
nik napełnienia i współczynnik nadmiaru utleniacza.

W ostatnim etapie wykonano badania polegające na zwiększaniu współczynnika 
nadmiaru utleniacza dla wybranego stężenia tlenu w ładunku, w którym azot zastą-
piono spalinami. 

Otrzymane wyniki badań zostały poddane analizie w symulacji komputerowej, 
prowadzonej w programach Kiva3v i Kintekus. Celem symulacji było znalezienie 
zależności między zwiększoną ilością tlenu w ładunku dostarczonego do silnika, 
a wskaźnikami pracy silnika oraz emisją toksycznych składników spalin. Wyniki 
symulacji wyjaśniły zjawiska zachodzące w czasie procesu spalania i potwierdziły 
otrzymane wyniki badań doświadczalnych.
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EFFECT OF THE MIXTURE OXYGEN ENRICHMENT ON WORK 
AND ECOLOGICAL PARAMETERS OF SPARK IGNITION ENGINES

A b s t r a c t

This work makes a complex study of the problem related to the effect of spark 
ignition engine feeding with an oxygen-enriched mixture on the engine performance 
and emission of exhaust gas toxic components. 

The paper presents also methods of enriching the air with oxygen together with 
analysis of their suitability for automotive vehicles engines.

The paper presents results of literature analysis referred to this problem and com-
puter simulation of combustion process made on the basis of zero-dimensional math-
ematic model. This preliminary work set direction and range of engine test stand 
research. 

Bench research was conducted on a modified test engine. Inlet system was the 
main element of the engine subjected to modification. It was designed and made to 
enable the charge formation of any proportions of air, oxygen and exhaust gas. Com-
plex control of engine parameters and data acquisition system was elaborated with 
use of LabVIEW program especially for engine investigation purposes. 

Test stand researches were divided into several stages.
The first stage included preparing the comparative characteristics for engine feed-

ing with standard air-fuel mixture. 
The second stage included gradual increasing of air fraction with constant filling 

coefficient and oxidant excess number. For the research purposes oxidant excess 
number was defined in place of the standard excess air number.

In the third stage combustion gas recirculation was introduced. The degree of 
recirculation was increased gradually with the constant value of oxygen fraction in 
the mixture 21%, until complete elimination of air from the charge.

In the next stage a charge consists of fuel, exhaust gas and oxygen was introduced 
to the engine. Air concentration was increased gradually maintaining constant pa-
rameters from earlier stages of research such as: rotational speed, filling coefficient 
and oxidant excess number. 

In the last stage oxidant excess number was increased gradually for chosen value 
of oxygen concentration in the charge with full exhaust gas recirculation. 

Obtained results of tests were analyzed in the computer simulation process to 
find correlation between increased oxygen in charge volume, engine work param-
eters and exhaust gas components emission. Two computer programs – Kiva3v 
and Kintekus were used to describe combustion processes in the investigated en-
gine. Simulation of phenomena occurring during combustion process explained 
obtained results. 
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Einfluss dEr sauErstoffanrEichErung dEs gEmischEs 
an arbEitsparamEtErs und Emission dEs ottomotors

Z u s a m m e n f a s s u n g

diese Veröffentlichung bietet eine umfassende studie über die fragen über die 
Einspeisung des Verbrennungsmotors mit sauerstoffangereicherte gemisch und die 
Einfluss von diese Einspeisung an die Motorparameter und die Emission. 

der beitrag stellt die methode der anreicherung der luft mit sauerstoff der und 
führte ihre analyse in bezug auf ihre nützlichkeit in anwendungen für Kraftfahr-
zeugmotor.

die Ergebnisse der analyse der literatur zu diesem thema und computersimu-
lation des Verbrennungsprozesses auf der Grund von einem mathematischen Modell 
wurden auch besprochen. Die Ergebnisse haben die Richtung und den Umfang der 
Motorforschung am Prüfstand gesetzt. Als Forschungsobjekt wird ein Motor mit 
modifiziertem Ansaugsystem gewählt. Die Modifikationen erlauben die Möglich-
keit die beliebige Zusammensetzung von Beteiligung von Luft Sauerstoff und Abgas 
im Gemisch zu bilden. Für die Forschungszwecke wird ein Algorithmus in Lab-
ViEW programm entwickelt, das die Kontrolle der betriebsparameter des motors 
und Datenerfassung erlaubt. Die Forschungsarbeit am Prüfstand wurde Stufenwei-
se gemacht. In der ersten Stufe werden die vergleichenden Leistungseigenschaften 
des Motors bei Einspeisung von Standardgemisch gemacht. In der zweiten Stufe 
der Untersuchung wurde schrittweise im Verhältnis von Sauerstoff bei konstanter 
Belastung, Füllfaktor und überschüssiges Oxidationsmittel erhöht. Anstelle des 
konventionellen Luft-Kraftstoffs Verhältnis für dieses Forschungsproblem wird ein 
sog. Oxidationsmittel-Überschuss Koeffizient definiert. In der dritten Stufe wird der 
Ladung mit der Abgasrückführung eingeführt. In dieser Stufe wird die Rezirkula-
zionsrate im gemisch schrittweise erhöht, bei einem konstanten sauerstoffanteil 
von 21%. In der nächsten Stufe das zugeführte Gemisch besteht aus: Brennstoffgas, 
Sauerstoff and Abgas. Die Sauerstoffkonzentration wird Schrittweise gestiegen. In 
diesem Fall werden die konstanten Parameter wie: Drehzahl, Füllfaktor und Koeffi-
zient von Oxidationsmittelüberschuss festgestellt. In den letzten Schritt werden die 
Forschung bei erhöhen Anteil von Oxidationsmittel und gleichzeitig bei Ersetzung 
des Stickstoffes durch Abgas. Die erhaltenen Ergebnisse wurden in einer Compu-
tersimulation analysiert, durchgeführt in der Programm Kiva3v und Kintekus. Der 
Zweck der simulation war, um eine Korrelation zwischen einer erhöhten menge an 
zugeführten Sauerstoff und die Motorlast und toxischen Komponenten von Abgas zu 
finden. Die Ergebnisse der Simulation erklärt die Phänomene während des Verbren-
nungsprozesses und bestätigte die Ergebnisse der experimentellen Studien.


