POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki
Wydział Mechaniczny
Katedra Pojazdów Samochodowych

PRACA DOKTORSKA
mgr inż. Łukasz Rodak

Wpływ parametrów tworzenia
mieszanki wodorowo-powietrznej
na przebieg procesu spalania w silniku
z zapłonem iskrowym

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
Kraków 2022

Spis treści
Streszczenie .................................................................................................................... 4
Summary ........................................................................................................................ 4
Wykaz symboli, skrótów, oznaczeń .............................................................................. 6
1.

Wstęp...................................................................................................................... 8

2.

Wprowadzenie ....................................................................................................... 9

3.

Wodór, jako nośnik energii w transporcie ....................................................... 13

3.1. Wodór w zastosowaniu do tłokowych silników spalinowych .......................... 13
3.2. Wodór w zastosowaniu do zasilania ogniw paliwowych ................................. 14
4.

Systemy spalania w tłokowych silnikach spalinowych z zapłonem
iskrowym ............................................................................................................. 17

4.1. Wprowadzenie ..................................................................................................... 17
4.2. System zasilania i spalania mieszanki jednorodnej w komorze spalania
silnika ZI ............................................................................................................. 18
4.3. Systemy zasilania i spalania mieszanki uwarstwionej w komorze spalania
silnika ZI ............................................................................................................. 18
5.

Systemy zasilania wodorem tłokowych silników spalinowych ....................... 21

6.

Naukowy cel badawczy ....................................................................................... 24

6.1 Koncepcja systemu spalania wodoru w tłokowym silniku spalinowym ........ 24
6.2 Sformułowanie naukowego i utylitarnego celu pracy ..................................... 24
6.3 Plan realizacji pracy ........................................................................................... 25
7.

Analiza procesu spalania paliw gazowych w silniku tłokowym ..................... 26

7.1 Rodzaje spalania ................................................................................................. 26
7.2 Analiza procesu spalania gazu ziemnego i wodoru.......................................... 28
8.

Badania symulacyjne procesu spalania wodoru w komorze izochorycznej .. 33

8.1 Wprowadzenie ..................................................................................................... 33
2

8.2 Założenia do badań symulacyjnych .................................................................. 34
8.3 Przebieg symulacji numerycznej ....................................................................... 37
8.4 Wyniki symulacji numerycznej ......................................................................... 38
8.5 Wnioski z symulacji numerycznej komory izochorycznej .............................. 43
9.

Badania procesu spalania wodoru w komorze izochorycznej ........................ 44

9.1 Metodyka badań stanowiskowych w komorze izochorycznej ........................ 44
9.2 Wyniki badań doświadczalnych w komorze izochorycznej ............................ 47
9.3 Wnioski z badań doświadczalnych w komorze izochorycznej........................ 54
10. Badania modelowe procesu spalania mieszanki wodorowo – powietrznej
w silniku spalinowym ......................................................................................... 56
10.1 Założenia do symulacji numerycznej ................................................................ 56
10.2 Model przestrzeni roboczej silnika ................................................................... 57
10.3 Badania modelowe silnika spalinowego z wtryskiem wodoru do kanału
dolotowego........................................................................................................... 58
10.4 Badania modelowe silnika spalinowego z bezpośrednim wtryskiem wodoru
do cylindra .......................................................................................................... 61
11. Badania doświadczalne silnika spalinowego z wtryskiem wodoru ................ 65
11.1 Opis stanowiska badawczego i aparatury pomiarowej ................................... 65
11.2 Metodyka badań stanowiskowych ..................................................................... 74
11.3 Badania silnika z wtryskiem wodoru do kanału dolotowego .......................... 78
11.4 Badania silnika z wtryskiem wodoru bezpośrednio do przestrzeni roboczej 83
11.5 Wnioski z badań stanowiskowych ..................................................................... 90
12. Podsumowanie ..................................................................................................... 92
Spis tabel i rysunków ................................................................................................... 93
Bibliografia ................................................................................................................... 97

3

Streszczenie
Praca dotyczy rozwiązania naukowego celu badawczego, jakim jest opracowanie i
weryfikacja koncepcji nowatorskiego systemu zasilania i spalania mieszanki wodorowopowietrznej w tłokowym silniku spalinowym z zapłonem iskrowym, który umożliwi
kontrolę przebiegu spalania tej mieszanki. Opracowana koncepcja, polegająca na
dostarczaniu wodoru w trakcie procesu sprężania ładunku i spalania, stwarza możliwość
wydzielenia większej ilości ciepła ze spalania stechiometrycznej mieszanki wodorowo –
powietrznej w cylindrze tłokowego silnika spalinowego. W stosunku do istniejących
rozwiązań, w których do zasilania silników stosowano wyłącznie ubogą mieszankę
wodorowo-powietrzną, pozwoli to na osiągnięcie większej mocy jednostkowej silnika.
Pracę zrealizowano w kolejnych etapach, obejmujących zarówno badania modelowe, jak i
badania doświadczalne. Pierwszym etapem badań, były analizy teoretyczne dotyczące
procesu spalania mieszanki wodorowo-powietrznej. Obejmowały one analizę literaturową,
która wykazała potencjał rozwojowy silników zasilanych wodorem i pozwoliła na
opracowanie koncepcji własnego, innowacyjnego systemu spalania wodoru w silniku
tłokowym. Drugim etapem było przeprowadzenie symulacyjnych badań modelowych
opracowanego systemu spalania w komorze izochorycznej oraz ich weryfikacja podczas
badań doświadczalnych. Kolejnym etapem prowadzonych badań naukowych było
przeprowadzenie badań symulacyjnych systemu spalania tłokowego silnika spalinowego,
zasilanego mieszanką wodorowo-powietrzną, według opracowanej koncepcji, przy
zastosowaniu programu KIVA 3V, uznanego narzędzia inżynierskiego stosowanego do
modelownia złożonych procesów zachodzących w maszynach cieplnych. Finalnym etapem
realizacji pracy była weryfikacja opracowanej koncepcji innowacyjnego systemu spalania
mieszanki wodorowo-powietrznej, przeprowadzona na rzeczywistym obiekcie badawczym,
jakim był doświadczalny silnik spalinowy. Tak przyjęta metodyka, umożliwiała bieżące
korzystanie z wniosków płynących z poszczególnych etapów prac, do weryfikacji
kolejnych etapów badań naukowych.
Wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych oraz badań doświadczalnych
potwierdziły osiągnięcie postawionego w pracy naukowego celu badawczego, a
przedstawione w pracy wnioski mogą być przyczynkiem do prowadzenia dalszych prac
badawczo rozwojowych w obszarze zastosowania wodoru, jako nowego nośnika energii.

Summary
The work concerns the solution of the scientific research objective, which is the
development and verification of the concept of an innovative system for supplying and
combustion of a hydrogen-air mixture in a spark-ignition internal combustion engine,
which will enable the control of the combustion process of this mixture. The developed
concept, consisting in supplying hydrogen during the compression and combustion process,
makes it possible to release more heat from the combustion of the stoichiometric hydrogenair mixture in the cylinder of the internal combustion engine. Compared to the existing
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solutions, in which the engines were powered only by a lean hydrogen-air mixture, this will
allow to achieve higher unit power of the engine. The work was carried out in successive
stages, including both model research and experimental research. The first stage of the
research was theoretical analysis of the combustion process of the hydrogen-air mixture.
They included a literature analysis that showed the development potential of hydrogenpowered engines and allowed for the development of a concept of our own, innovative
hydrogen combustion system in engine. The second stage was to conduct simulation model
tests of the combustion system in an isochoric chamber and their verification during
experimental tests. The next stage of scientific research was to conduct simulation tests of
the combustion system of a combustion engine powered by a hydrogen-air mixture,
according to the developed concept, using the KIVA 3V program, a recognized engineering
tool used for modeling complex processes occurring in thermal machines. The final stage of
the work was the verification of the developed concept of an innovative hydrogen-air
mixture combustion system, carried out on a real research facility, which was an
experimental combustion engine. The methodology adopted in this way made it possible to
use the conclusions of the various stages of work on an ongoing basis to verify the
subsequent stages of scientific research. The results of the simulation and experimental
studies conducted confirmed the achievement of the scientific research goal set in the
paper, and the conclusions presented in the paper may be a contribution to further research
and development in the area of using hydrogen as a new energy carrier.
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Wykaz symboli, skrótów, oznaczeń
 - kąt obrotu wału korbowego [oOWK]
A/F – (ang.) Air/Fuel, stosunek masy powietrza do masy paliwa [kg/kg]
Cv – ciepło właściwe powietrza przy stałej objętości [J/(kg*K)]
CNG – (ang.) Compressed Natural Gas, sprężony gaz ziemny
CAD - (ang.) Computer Aided Design, projektowanie wspomagane komputerowo
P/t – różnica ciśnienia w przedziale czasu [MPa/s]
dP/d - prędkość narastania ciśnienia[MPa/]
dQ/d - prędkość wydzielania ciepła [MJ/]
 - stopień sprężania [-]
Ge – godzinowe zużycie paliwa [g/s]
ge – jednostkowe zużycie paliwa [g/kWh]
HTR - (ang.) High Temperature Reactor) wysokotemperaturowy reaktor jądrowy
IGN – (ang.) ignition moment inicjacji zapłonu
INJ – (ang.) injection moment wtrysku
 - współczynnik nadmiaru powietrza [-]
LO – liczba oktanowa [-]
Lo – stała stechiometryczna [kg/kg]
LPG – (ang.) Liquefied Petroleum Gas, mieszanina gazów propan i butan w stanie
ciekłym
mH2 – chwilowa masa wodoru [g]
mair – masa powietrza [kg]
mload – masa mieszaniny wodorowo-powietrznej [kg]
mp - masa paliwa na cykl [kg]
msp – masa wypalonego paliwa na cykl [kg]
Mo – moment obrotowy [Nm]
o – sprawność ogólna [-]
c – sprawność cieplna [-]
n – prędkość obrotowa wału korbowego silnika [1/min]
Ne – moc efektywna [kW]
Ni – moc indykowana [kW]
pair – ciśnienie powietrza [MPa]
pinj – ciśnienie wtrysku wodoru [MPa]
Pi - ciśnienie indykowane [MPa]
Piśred – średnie ciśnienie indykowane [MPa]
PEM – (ang.) Proton Exchange Membrane
QR – ciepło reakcji [J]
QC – ciepło chłodzenia [J]
Qsp – ciepło dostarczone w wyniku spalania [J]
air – gęstość powietrza [kg/m3]
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H2 – gęstość wodoru [kg/m3]
Rair – indywidualna stała gazowa dla powietrza [J/(kg*K)]
RH2 – indywidualna stała gazowa dla wodoru [J/(kg*K)]
t – czas [s]
t wtr. – czas wtrysku [s]
T – temperatura bezwzględna [K]
Tair – temperatura bezwzględna powietrza [K]
tdc – (ang.) top dead the center zwrot zewnętrzny
U – energia wewnętrzna [J]
Vkom – objętość komory [m3]
Wm – wartość opałowa mieszanki [MJ/m3]
Wo - wartość opałowa paliwa [MJ/kg]
x() – względna funkcja wypalenia paliwa[-]
ZI – silnik z zapłonem iskrowym
ZS – silnik z zapłonem samoczynnym
ZW – zwrot wewnętrzny tłoka
ZZ – zwrot zewnętrzny tłoka
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1.

Wstęp

Zmiany klimatyczne na Ziemi spowodowane są w dużym stopniu emisją gazów
cieplarnianych, z których największe znaczenie ma dwutlenek węgla. Jest on końcowym
produktem całkowitego spalania węgla i powstaje on we wszystkich procesach
energetycznych, w których spalane jest paliwo zawierające węgiel. Jego emisja pochodzi
zarówno z naturalnych źródeł, takich jak np. emisja gazów wulkanicznych lub naturalne
pożary lasów, jak i z celowej działalności człowieka. W tym obszarze, jednym z istotnych
czynników zwiększających emisję dwutlenku węgla jest korzystanie z paliw
węglowodorowych w różnych sektorach gospodarki. Poza energetyką, która jest
największym emitentem dwutlenku węgla, za emisję tego związku chemicznego odpowiada
również transport, który we współczesnym świecie oparty jest głównie na energii
wydzielanej ze spalania produktów przeróbki ropy naftowej w silnikach cieplnych. Z tego
powodu średnia temperatura roczna na Ziemi zwiększyła się o jeden stopień w ciągu
ostatnich 20 lat. Główną przyczyną tego jest zarówno produkcja energii, ale także masowa
gospodarka rabunkowa terenów zielonych, które są naturalnym systemem pochłaniania i
przetwarzania dwutlenku węgla w tlen, w procesach asymilacji i fotosyntezy. Zwiększona
emisja dwutlenku węgla spowodowana działalnością człowieka zmusza to nas do
dwutorowego działania w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Pierwsze działania
mają na celu ratowanie istniejących obszarów zielonych i tworzenie nowych, drugie to
poszukiwanie, rozwijanie i wdrażanie systemów pozyskiwania energii ze źródeł, które w
ogólnym bilansie nie generują emisji dwutlenku węgla. Badania w tym zakresie
prowadzone są w wielu dyscyplinach nauki w celu pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych lub układów o małej emisji dwutlenku węgla. Przykładem pierwszych
efektów może być korzystanie na szeroką skalę z energii odnawialnej, pozyskiwanej z sił
natury, takich jak: wiatr, woda, promieniowanie słoneczne, z których pozyskuje się energię
elektryczną. Energia elektryczna jest jednak nośnikiem energii, który jest trudny do
zmagazynowania, dlatego też jednym z kompleksowych rozwiązań energetycznych jest
magazynowanie energii w postaci wodoru, wytworzonego w procesie elektrolizy.
Energia w postaci wodoru może być następnie wszechstronnie wykorzystywana
zarówno w systemach grzewczych, jak i w transporcie. Docelowym rozwiązaniem
transportowym będzie zapewne stosowanie wodoru do zasilania ogniw paliwowych, które
na pokładzie pojazdu przetwarzają wodór na energię elektryczną w reakcjach
elektrochemicznych. Obecnie jednak produkcja ogniw paliwowych jest ograniczona,
głównie ze względu na obostrzenia patentowe i koszty wytwarzania. Z tego względu w
etapie przejściowym wodór może zastąpić obecnie stosowane ropopochodne paliwa
węglowodorowe, zasilające tłokowe silniki spalinowe. W ten sposób może nastąpić
łagodna transformacja energetyczna, która z jednej strony wprowadza nowy, neutralny dla
środowiska nośnik energii w postaci wodoru, a z drugiej wykorzystuje wieloletnie
doświadczenie w zakresie eksploatacji silników cieplnych. W związku z tym celowe jest
rozwijanie wiedzy dotyczącej wprowadzenia wodoru, jako paliwa do tłokowych silników
spalinowych, co stanowi główny przedmiot opracowania.
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2.

Wprowadzenie

Racjonalizacja wykorzystania energii wymaga poszukiwania nowych nośników, które
w przyszłości mogą być powszechnie dostępne, a ich stosowanie nie będzie powodować
zmian środowiskowych. Przewiduje się, że tego typu nowym nośnikiem energii w
niedalekiej przyszłości stanie się wodór, wykorzystywany zarówno w gospodarce
komunalnej, jak i w transporcie.
Największą zaletą wodoru jest jego powszechna obecność w przyrodzie. Pierwiastek
ten występuje przede wszystkim w wodzie, która jest trwałym związkiem chemicznym o
silnych wiązaniach, natomiast w stanie wolnym występuje jedynie w śladowych ilościach.
Właściwości wodoru przedstawiono w tab. 2.1
Tab. 2.1. Właściwości wodoru[24]
Symbol

H

Stan skupienia

Gaz

Masa atomowa [u]

1,0079

Wartościowość

I

Temperatura topnienia [oC]

-259,2

Temperatura wrzenia (p=1013 hPa)

-252,8

Gęstość ciekłego wodoru (-253oC) [kg/m3]
Gęstość gazowego wodoru (0oC, 1013hPa) [kg/m3]

70,8
0,08988

Gęstość wodoru stałego (-262oC) [kg/m3]

80,7

Temperatura samozapłonu [K]

858

Wartość opałowa [MJ/kg]

120

Wartość opałowa [MJ/Nm3]

10,7

Górna granica zapłonu g[-]

0,14

Dolna granica zapłonu d[-]

9,9

Górna granica zapłonu Cd [%]

4,0

Górna granica zapłonu Cg[%]

74,2

Znanych jest kilka metod otrzymywania wodoru:
1) Elektroliza – najprostsza metoda otrzymywania wodoru w jego najczystszej
postaci. Zachodzi w środowisku kwasowym jak i w alkalicznym. Metoda ta, do
otrzymania 1 kg wodoru wymaga doprowadzenia znacznej ilości energii
elektrycznej, wynoszącej 50kWh/kg, natomiast sprawność tej metody określana
jest na ok. 24 – 35%. Poniżej przedstawiono podstawowe reakcje podczas
elektrolizy zachodzące na katodzie (K) i anodzie (A).
9

K (-) proces redukcji
A (+) proces utleniania

2H+ + 2e → H2
2OH+ 2e → H2O + O
2O → O2

(2.1)
(2.2)
(2.3)

2) Reakcja niektórych metali z kwasem solnym lub rozcieńczonym kwasem
siarkowym. Reakcje te przebiegają następująco:
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑
(2.4)
Zn + H2SO4 (rozcieńczony) → ZnSO4 + H2↑
(2.5)
Reakcja metali grupy (I) i (IIA) z wodą.
Reakcje te przebiegają następująco:
2Na+2H2O → 2NaOH + H2↑
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

(2.6)
(2.7)

3) Katalityczna gazyfikacja biomasy.
Reakcje te przebiegają następująco:
C + CO2 → 2CO
C +H2O → CO + H2
2CO + 2H2 → CO2 + CH4
CO + H2O → CO2 + H2

(2.8)
(2.9)
(2.10)
(2.11)

4) Reforming gazu ziemnego.
Reakcje te przebiegają następująco:
CH4 + H2O => CO + 3H2 I etap
CO + H2O => CO2 + H2 II etap

(2.12)
(2.13)

Ponieważ w drugim etapie oprócz wodoru powstaje również CO2, uwazany jako
gaz cieplarniany, metoda ta nie jest korzystna do produkcji wodoru na skalę
przemysłową.
5) Wodór o największym stopniu czystości można otrzymywać w elektrowniach
jądrowych z reaktorami typu HTR. Otrzymywany jest przez elektrolizę
przegrzanej pary wodnej w temperaturze 900 [0C]. Energia elektryczna i cieplna
potrzebna do produkcji wodoru wytwarzana jest w okresie, kiedy elektrownia nie
oddaje do sieci pełnej mocy np. w nocy. Proces racjonalnie wykorzystuje
urządzenia energetyczne, co ma uzasadnienie ekonomiczne. Należy zauważyć, że
produkowany w ten sposób wodór charakteryzuje się bardzo dużą czystością [14].
6) Obecnie na terenach silnie nasłonecznionych korzysta się z urządzeń, które
wykorzystując energię słoneczną wytwarzają wodór o bardzo dużej czystości w
procesie pirolizy. Taka metoda pozyskiwania wodoru wydaje się być najbardziej
racjonalna z punktu widzenia ochrony środowiska, jak również aspektów
ekonomicznych [14].
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Znaczne ilości wodoru można pozyskać z niektórych przemysłowych procesów
chemicznych, np. przy produkcji nawozów sztucznych. Poglądowy obraz przedstawiający
produkcję wodoru dla potrzeb przemysłowych w Europie zaprezentowano na rys. 2.1.
Według istniejących szacunków z europejskiego przemysłu energetycznego i chemicznego
ok. 50 milionów Nm3/dobę odpadowego wodoru nie jest zagospodarowane. W skali roku
daje to liczbą ok. 15 mld Nm3/rok, co stanowi ekwiwalent energetyczny o wartości ok.
150 [GWh/dobę].

Rys. 2.1. Produkcja wodoru w Europie [7]

Za najbardziej racjonalne wykorzystanie wodoru, w zastosowaniu do zasilania
jednostek napędowych pojazdów, uważa się ogniwa paliwowe. W zastosowaniu do
zasilania ogniw paliwowych wodór musi się charakteryzować bardzo dużą czystością,
rzędu 99,99%, a w stosowanych obecnie ogniwach paliwowych typu PEM, sprawność
przetwarzania energii wynosi od 40 do 60 %. Rozpowszechnienie tego typu jednostek
napędowych jest obecnie ograniczone zarówno ze względów patentowych i
technologicznych, jak i ze względów ekonomicznych. Czynniki te muszą zostać
rozwiązane przed wprowadzeniem tego źródła napędu pojazdów do masowej produkcji.
Inną możliwością wykorzystania wodoru, jako nośnika energii w transporcie jest jego
stosowanie, jako paliwa do tłokowych silników cieplnych.
11

W tym przypadku pojawia się możliwość stosowania także wodoru technicznego o
znacznie mniejszej czystości lub wodoru odpadowego, pochodzącego z procesów
chemicznych w przemyśle. W tym przypadku może zostać wykorzystany istniejący
potencjał przemysłu budowy silników tłokowych oraz zaplecze serwisowe tego typu
jednostek napędowych, a z drugiej strony będzie to okres, w którym użytkownicy zostaną
przygotowani do stosowania nowego typu nośnika energii.
Z tego powodu w wielu ośrodkach naukowych prowadzone są badania systemów zasilania
wodorem tłokowych silników spalinowych, a w niektórych przypadkach prowadzone są już
zaawansowane badania eksploatacyjne tego typu źródeł napędu.
W związku z powyższym podjęcie badań naukowych i prac rozwojowych nad rozwojem
układów zasilania i systemów spalania wodoru jest ze wszech miar uzasadnione.
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3.

Wodór, jako nośnik energii w transporcie

3.1.

Wodór w zastosowaniu do tłokowych silników spalinowych

Tłokowe silniki spalinowe mogą być zasilane różnego typu gazami palnymi
zawierającymi duży udział wodoru, a także czystym wodorem. Już w pierwszych silnikach
spalinowych, opracowanych pod koniec XIX wieku stosowanym paliwem był tzw. gaz
świetlny, którego głównym składnikiem palnym był wodór. Wraz z opracowaniem
technologii produkcji ciekłych paliw węglowodorowych, pochodzących z przeróbki ropy
naftowej, nie rozwijano systemów zasilania silników wodorem [20]. Dopiero w latach 90.
XX wieku wznowiono prace nad nowoczesnym systemem zasilania tłokowych silników
spalinowych wodorem. Ich wynikiem było powstanie wielu konstrukcji pojazdów
zasilanych tym paliwem. Na uwagę zasługują tu głównie dokonania firmy BMW, w której
opracowano kompleksowy system zasilania silników tłokowych oraz dystrybucji wodoru.
(rys. 3.1.)

Rys. 3.1. Pojazdy z silnikami tłokowymi przystosowanymi do zasilania wodorem [36]

Wodór, jako paliwo do tłokowych silników spalinowych jest także stosowany
(głównie w Niemczech) do zasilania silników tłokowych autobusów miejskich. W tym
przypadku wykorzystywany jest nadmiarowy wodór pochodzący z przemysłu, a także
wodór wytwarzany w elektrolizerach zasilanych nadmiarową energią elektryczną z
odnawialnych źródeł energii, np. w okresie nocnym z elektrowni wiatrowych. Przykład
stanowić tu może wdrożony w 2006 roku w Berlinie program HyFLEET:CUTE, w którym
wprowadzono do eksploatacji 14 autobusów o długości 12 m, marki MAN Lion’s City [4],
[5], [11].
W Polsce w latach 80. XX wieku zespół kierowany przez Prof. Czesława
Kordzińskiego z Politechniki Krakowskiej prowadził badania naukowe dotyczące zasilania
silników tłokowych wodorem. Efektem tych prac było opracowanie silników zasilanych
wodorem: 2-suwowego, na bazie silnika S-15 z samochodu Syrena oraz 4-suwowego na
bazie silnika z samochodu Fiat 126. Wyniki tych prac opublikowano w 1980 roku w Tokyo
na 3rd World Hydrogen Energy Conference oraz w 1984 w Toronto na 5th World Hydrogen
Energy Conference", natomiast osiągnięte efekty zostały nagrodzone w 1981 roku Nagrodą
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Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki – zespołowa II stopnia za: „Badania silników
spalinowych zasilanych biogazem i wodorem”
Ponadto w latach 2012 – 2018 w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych Politechniki Krakowskiej zrealizowano projekt: „Wykorzystanie odpadowego
wodoru do celów energetycznych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Jego efektem było opracowanie i wykonanie siłowni o mocy nominalnej
1 [MW], zasilanej odpadowym wodorem z przemysłu chemicznego. Siłownia ta składała
się z trzech maszyn tłokowych o mocy: 2 x 400 [kW], 1 x 200 [kW], wyposażonych w
innowacyjny system wtryskowego zasilania wodorem, układ identyfikujący jakość
zasilającego wodoru oraz system zdalnego sterowania i kontroli [6], [13].

Rys. 3.2. Stanowisko badawcze w laboratorium Politechniki Krakowskiej z silnikiem tłokowym
przystosowanymi do zasilania wodorem

3.2.

Wodór w zastosowaniu do zasilania ogniw paliwowych

W roku 1842 William R. Grove, brytyjski wynalazca i prawnik, zaprezentował
pierwsze ogniwo elektrochemiczne, w którym energia elektryczna była pozyskiwana
bezpośrednio z procesu łącznia wodoru z tlenem dostarczanych odpowiednio do anody i
katody urządzenia [49]. Wynalazca swój pomysł oparł na zasadzie odwrócenia znanego już
ówcześnie procesu elektrolizy wody. Z czasem ogniwo opracowane przez W. Grove'a
zyskało miano ogniwa paliwowego i tak jest zwykle nazywane obecnie. W porównaniu do
silników cieplnych zasadnicza zaleta ogniw paliwowych polega na bezpośredniej konwersji
energii chemicznej paliwa do energii elektrycznej, co pozwala na uzyskanie wysokiej
sprawności ogólnej nierzadko przekraczającej 60% [31]. Ponadto, co obecnie wydaje się
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być nawet bardziej istotne, jedynym produktem reakcji zachodzącej podczas pracy ogniwa
wodorowego jest woda.
Przez wiele lat ogniwa paliwowe nie znalazły praktycznego zastosowania, do czego z
pewnością przyczyniło się wynalezienie prądnicy prądu stałego przez Wernera von
Siemensa w 1866, a następnie dynamiczny rozwój i wdrożenie do masowej produkcji
silników spalania wewnętrznego pod koniec XIX i na początku XX wieku. Co prawda, w
pierwszych latach XX wieku prace badawcze nad ogniwami paliwowymi prowadzili m.in.
późniejsi niemieccy nobliści: Walther Nernst i Wilhelm Ostwald, ale dopiero w 1932 roku,
czyli 90 lat po odkryciu Grove'a, inny brytyjski wynalazca i inżynier Francis T. Bacon,
dopracował ogniwo paliwowe do formy rokującej zastosowanie praktyczne [14]. Niestety,
katastrofa sterowca Hindenburg w roku 1937 spowodowała wyraźnie zmniejszenie
zainteresowania wodorem, jako medium użytecznym dla przemysłu, w tym i w odniesieniu
do ogniw paliwowych. Ponownie tematem ogniw wodorowych zainteresowano się w dobie
pierwszych lotów kosmicznych. Od połowy lat 60 XX wieku alkaliczne ogniwa paliwowe
Bacona były wykorzystywane przez NASA do zasilania urządzeń elektrycznych statków
kosmicznych Apollo [1].
W następnych latach koncepcja ogniw paliwowych podlegała ciągłemu rozwojowi.
Opracowano kilka różnych typów tych urządzeń, pośród których są także rozwiązania
wykorzystujące, jako paliwo metan lub metanol, co pozwala uniknąć szeregu problemów z
magazynowaniem odpowiedniej ilości wodoru. Pracujące z wysoką temperatura roboczą
dochodzącą do 1000 °C ogniwa z elektrolitem w postaci stałego tlenku, zwykle cyrkonu
ZrO2 są używane w układach kogeneracyjnych uzyskujących sprawność ogólną nawet do
90% [2].
Od początku lat 90 XX wieku znacząco wzrosło zainteresowanie alternatywnymi
źródłami napędu pojazdów samochodowych, których zastosowanie pozwoliłoby na
odejście od paliw pochodzących z przeróbki ropy naftowej, a poza tym na zmniejszenie
emisji toksycznych składników spalin i dwutlenku węgla. Wtedy to także wiele koncernów
motoryzacyjnych rozpoczęło pracę nad zastosowaniem ogniw paliwowych do napędu
pojazdów samochodowych. Liderem w tym zakresie była firma Toyota, która w 2014 roku
podjęła seryjną produkcję modelu Mirai, wyposażonego w napęd wodorowym ogniwem
paliwowym. Obecnie marka ta wprowadziła na rynek już drugą generację tego modelu.
Prace dotyczące tego typu układów napędowych pojazdów prowadzą również firmy:
Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat, BMW, Chevrolet, Ford, Jeep, Chrysler, a także Honda,
Mazda, Hyundai i Kia [17].
Współczesny stan rozwoju pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi oraz
zastosowanie wodoru sprężanego do ciśnienia 700 [bar], jako nośnika energii pozwala na
uzyskanie zasięgu samochodu przekraczającego 500 [km], co jest wartością akceptowalną
dla większości użytkowników i stosunkowo trudną do uzyskania dla typowych pojazdów
elektrycznych [35]. Również czas napełniania zbiornika wodorem wynoszący do 5 minut
zdecydowanie przemawia na korzyść pojazdów z ogniwami paliwowymi. W przypadku
pojazdów elektrycznych szybkie ładowanie do 80 [%] stanu naładowania baterii
akumulatorów, wymagające mocy źródła znacząco przekraczającej 100 [kW], trwa
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przynajmniej 30 minut. Istotną wadą pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi jest
bardzo wysoka cena zestawu ogniw i układu gromadzenia wodoru oraz mała liczba stacji
oferujących wodór, jako paliwo dla pojazdów. Inną wadą są również bardzo duże
wymagania odnośnie czystości wodoru - gaz dostarczony do najczęściej stosowanych w
pojazdach ogniw z membraną polimerową musi mieć stopień czystości na wynoszącej
99,99 [%]. Sam układ napędowy pojazdu z ogniwami paliwowymi jest bardzo zbliżony do
układu napędowego pojazdu elektrycznego. Zasadnicza różnica polega na tym, że w
pojazdach elektrycznych energia do zasilania silnika jest gromadzona w bateriach
akumulatorów elektrochemicznych, które są ładowane z zewnętrznego źródła, natomiast w
pojeździe napędzanym ogniwami paliwowymi energia elektryczna jest pozyskiwana
bezpośrednio z ogniwa paliwowego, z procesu syntezy wodoru z tlenem z powietrza. [33]
Aktualnie samochody osobowe napędzane ogniwami paliwowymi są rozwijane i
oferowane na rynku głównie przez koncerny azjatyckie. Wymienić należy modele Toyota
Mirai i Hyundai Nexo. Swoją ofertę w postaci modelu GLC F-Cell ma także firma
Mercedes-Benz. W przypadku tego samochodu ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie
baterii akumulatorów elektrycznych o stosunkowo dużej pojemności i możliwości
ładowania z sieci, co pozwala na możliwość dojazdu do celu podróży również w przypadku
braku możliwości uzupełnienia zapasu wodoru. W innych samochodach napędzanych
ogniwami paliwowymi również stosuje się akumulatory elektryczne jednak o relatywnie
niewielkiej pojemności spełniające jedynie funkcje buforowe, służące do przejmowania
części energii hamowania.[33] Od 2020 roku koncern Hyundai produkuje seryjnie model
Xcient, pierwszy pojazd użytkowy napędzany ogniwami paliwowymi. [33]
W ostatnich latach inne większe koncerny samochodowe nie oferowały pojazdów
osobowych napędzanych ogniwami paliwowymi. Rozwój skupiono na pojazdach czysto
elektrycznych i częściowo również hybrydowych. Z drugiej strony, ze względu na
problemy z opracowaniem akumulatorów elektrycznych o dużej zdolności gromadzenia
energii i możliwości szybkiego ładowania, w następnych latach należy się także
spodziewać dalszego i dynamicznego rozpowszechniania pojazdów napędzanych
wodorowymi ogniwami paliwowymi.
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4.

Systemy spalania w tłokowych silnikach spalinowych z zapłonem
iskrowym

4.1.

Wprowadzenie

Spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku o zapłonie iskrowym jest bardzo
złożonym procesem, zależnym od wielu czynników i zachodzącym z ogromną prędkością.
Główną rolą systemu spalania w tłokowych silnikach spalinowych jest zapewnienie
prawidłowego przebiegu procesu spalania, w wyniku którego powinno nastąpić całkowite i
zupełne wypalenie paliwa w mieszance palnej. Istotnym parametrem są tu cechy
geometryczne komory spalania, wpływające m.in. na sprawność termodynamiczną,
określającą strumienie ciepła zamienianego na pracę użyteczną oraz na odprowadzanie
ciepła do układu chłodzenia i układu wylotowego. Według klasycznej teorii, silnik o
zapłonie iskrowym powinien być zasilany mieszanką jednorodną, dla której można
przewidzieć przebieg procesu spalania w danym typie komory spalania [16]. W praktyce
istnieje cały szereg czynników zależnych i niezależnych, które zaburzają ten proces i
decydują o rzeczywistym, nie zawsze korzystnym i przewidywalnym, przebiegu procesu
spalania. Ponadto czynniki te mają istotny wpływ na parametry robocze silnika [19]. Z
uwagi na bardzo krótki czas trwania procesu spalania, ingerencja w jego przebieg oraz
kontrola wydzielania ciepła jest bardzo trudnym zadaniem, które ze względu na brak
odpowiednich narzędzi przez długie lata nie było możliwe do zrealizowania. Dopiero
rozwój elektronicznie sterowanych systemów kontrolnych i pomiarowych stworzył realne
możliwości kształtowania przebiegu procesu spalania.
W ostatnich latach rozwoju systemów spalania, zostały wytyczone następujące
kierunki działań w tym zakresie:
 działania dotyczące projektowania i eksploatacji systemów spalania w silniku
tłokowym w celu maksymalnego zmniejszenia emisji toksycznych składników w
spalinach,
 opracowanie systemów spalania o dużej sprawności termodynamicznej, istotnie
wpływających na wielkość strumieni energii wchodzących w skład bilansu
cieplnego silnika,
 uwzględnienie właściwości fizyko-chemicznych paliw silnikowych dostępnych na
rynku, w aspekcie możliwości powszechnego wykorzystania,
 uwzględnienie właściwości dostępnych materiałów konstrukcyjnych, w aspekcie
obciążeń mechanicznych i termicznych systemu spalania,
 stosowanie nowoczesnych narzędzi inżynierskich i symulacyjnych w fazie
projektowania i konstrukcji systemu zasilania i spalania,
 stosowanie nowoczesnych narzędzi kontrolno-pomiarowych do sterowania
przebiegiem procesu zasilania i spalania,
 zapewnienie oczekiwanych parametrów roboczych, w kontekście zastosowania
silnika do napędu pojazdu lub maszyny.
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4.2.

System zasilania i spalania mieszanki jednorodnej w komorze
spalania silnika ZI

Podstawowe założenia działania silnika o zapłonie iskrowym zakładają zasilanie
cylindra silnika w procesie napełniania mieszanką jednorodną, o równomiernym rozkładzie
cząsteczek paliwa. W praktyce uzyskanie takiej struktury mieszanki nie jest możliwe,
głównie ze względu na krótki czas potrzebny do wymieszania i odparowania cząstek paliwa
w strumieniu powietrza napływającego do cylindra oraz specyficzne własności fizykochemiczne cząsteczek paliwa tworzącego mieszankę. Szczególnie dotyczy to zdolności
cząsteczek paliwa do dyfuzji w trakcie procesu tworzenia się mieszanki. [29][30]
Na przebieg procesu spalania istotnie wpływa również prędkość poruszania się
ładunku w procesie napełniania oraz wynikająca z tego intensywność zawirowania ładunku
w komorze. Zwykle jest to powiązane z kształtem geometrycznym kanałów dolotowych i
komory spalania. Kształt komory spalania, podobnie jak wartość stopnia sprężania również
wpływa na przebieg procesu.
Innym, niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój reakcji spalania
mieszanki jednorodnej jest współczynnik nadmiaru powietrza, który ma bezpośredni
wpływ na prędkość rozchodzenia się płomienia. Podobnie, jak uzyskanie jednorodnej
struktury mieszanki, tak również uzyskanie stałej wartości współczynnika nadmiaru
powietrza w całej objętości mieszanki wypełniającej komorę spalania, nie jest w praktyce
możliwe. Ponadto wymienione procesy podlegają dużym zmianom, wynikającym ze
zmiennych warunków eksploatacji silnika, głównie w zakresie szybkiej zmiany obciążenia
oraz prędkości obrotowej. Parametrem mającym wpływ na przebieg procesu spalania jest
także kąt wyprzedzenia zapłonu. W nowoczesnych silnikach wartość kąta wyprzedzenia
zapłonu jest zwykle dobierana w trybie adaptacyjnym, we współpracy z czujnikiem
spalania stukowego. Należy jednak mieć na uwadze, że system adaptacyjny dostosowuje
wartość kąta wyprzedzenia zapłonu z opóźnieniem, wynikającym z konieczności analizy
otrzymywanych sygnałów z poprzednich obiegów.
W związku z tym przebieg procesu spalania mieszanki jednorodnej w rzeczywistych
warunkach pracy silnika znacząco odbiega od teoretycznych założeń.
Ważną cechą, charakteryzującą spalanie jednorodnej mieszanki w cylindrze silnika
spalinowego, jest brak możliwości ingerencji w przebieg procesu tworzenia mieszanki po
zamknięciu zaworów dolotowych, a następnie w przebieg jej spalania. W związku z tym
warunki, w jakich przebiega proces spalania, są ustalone na początku danego obiegu.

4.3.

Systemy zasilania i spalania mieszanki uwarstwionej w komorze
spalania silnika ZI

Za mieszankę uwarstwioną uważamy niejednorodny ładunek w przestrzeni roboczej
silnika o dużym zróżnicowaniu składu, którego struktura umożliwia pewny zapłon oraz
rozprzestrzenianie się płomienia. Struktura składu mieszanki jest różna w poszczególnych
strefach komory spalania i składa się zwykle z obszaru mieszanki o składzie
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gwarantującym możliwość pewnego zapłonu od wyładowania iskrowego, obszaru
mieszanki ubogiej, która wykazuje zdolność do spalenia oraz nadmiarowego powietrza,
które zawiera zasób tlenu umożliwiającego całkowite i zupełne spalenie wszystkich
cząsteczek paliwa w przestrzeni roboczej silnika.
Taka strategia tworzenia mieszanki pozwala na spalanie w silniku o zapłonie
iskrowym mieszanek ubogich o współczynniku nadmiaru powietrza, którego wartość
przekracza zwykle dolną granicę zapłonu. W tym przypadku jest to obszar, w którym w
standardowych silnikach dochodzi do zjawiska przewlekłego spalania, prowadzącego do
zmniejszenia sprawności ogólnej oraz zwiększenia emisji tlenku węgla i węglowodorów,
pochodzących z niespalonych cząstek paliwa.
Tworzenie mieszanki uwarstwionej jest procesem złożonym, wymagającym
dostosowania do warunków pracy silnika. Zastosowanie programów symulacyjnych stało
się obecnie niezbędnym i niezwykle użytecznym narzędziem na etapie projektowania
systemów tworzenia oraz spalania mieszanki uwarstwionej.
Spalanie mieszanek uwarstwionych można realizować na dwa sposoby:
 dwustopniowy – z dzieloną przestrzenią roboczą,
 jednostopniowy – z jednolitą przestrzenią roboczą.
Idea spalania dwustopniowego w silniku ZI jest zbliżona do systemu spalania
silników ZS z komorą dzieloną. W komorze wstępnej silnika ZI tworzona jest wzbogacona
mieszanka o składzie zapewniającym pewny zapłon od wyładowania iskrowego, natomiast
w komorze głównej znajduje się mieszanka uboga, zapalana od płomienia pochodzącego z
komory wstępnej. W tego typu systemie możliwe było spalanie mieszanki o ubogim
składzie sumarycznym.
Spalanie jednostopniowe mieszanek uwarstwionych odbywa się wyłącznie w jednej
komorze spalania. Uwarstwienie uzyskuje się różnymi metodami, np.:
 poprzez odpowiedni kształt komory spalania,
 wykorzystanie zawirowania powietrza, uzyskiwanego kształtem kanału
dolotowego,
 poprzez odpowiednie umiejscowienie wtryskiwacza,
 stosowaniem odpowiedniej strategii wtrysku paliwa,
 poprzez odpowiednie umiejscowienie świecy zapłonowej.
We współczesnych systemach spalania jednostopniowego stosuje się następujące
sposoby uwarstwienia mieszanki:
 Wall guided – paliwo wtryskiwane jest w trakcie procesu sprężania tak, aby
trafiało w wyprofilowaną odpowiednio część denka tłoka. Ruch tłoka w
kierunku GMP powoduje przemieszczanie się paliwa wraz z powietrzem w
kierunku elektrod świecy zapłonowej. W tym czasie paliwo nagrzewa się od
powierzchni tłoka, intensywnie odparowuje i miesza z powietrzem. Uzyskuje
się w ten sposób lokalnie bogatą mieszankę w bezpośredniej okolicy elektrod
świecy zapłonowej.
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Air guided – paliwo wtryskiwane jest w trakcie procesu sprężania do
wirującego w cylindrze powietrza, tak by część wirującego powietrza
przejmowała krople paliwa. W trakcie ruchu powietrza następuje odparowanie i
wymieszanie się cząsteczek paliwa z powietrzem. Ta część ładunku ma bogaty
skład i dociera w okolice elektrod świecy. Kierunek zawirowania wymuszany
jest konstrukcją kanału dolotowego i kształtem denka tłoka.
Spray guided – paliwo wtryskiwane jest pod koniec procesu sprężania do silnie
wirującego powietrza tak, aby w okolicy elektrod świecy powstała mieszanka
bogatsza. Taki system uwarstwienia mieszanki jest obecnie powszechnie
stosowany w nowoczesnych silnikach z zapłonem iskrowym. Obecnie stosuje
się również w tym przypadku wtrysk wielofazowy. Pierwsza część paliwa
dostarczana jest w procesie napełniania cylindra bezpośrednio do przestrzeni
roboczej silnika, a druga w procesie sprężania, tuż przed wystąpieniem iskry
zapłonowej.

Spalanie ubogich mieszanek uwarstwionych pozwala na znaczące poszerzenie granic
zapalności danego typu paliwa. W przypadku zasilania benzyną, ten sposób pozwala na
skuteczne spalanie mieszanki w zakresie = 1,25 – 4,0, przy czym jest to globalna wartość
współczynnika nadmiaru powietrza dla jednego cyklu roboczego. Dodatkową korzyścią
stosowania takiego systemu zasilania silników z zapłonem iskrowym jest możliwość
stosowania stopnia sprężania o dużej wartości, np.  = 14,5, bez ryzyka występowania
spalania stukowego. System spalania mieszanki uwarstwionej pozwala w niektórych
zakresach obciążenia i prędkości obrotowej na stosowanie jakościowej regulacji mocy.
Spalanie mieszanki uwarstwionej pozwala także na uzyskanie korzystnych
parametrów emisji toksycznych składników spalin. Spalając skutecznie mieszankę z dużym
nadmiarem powietrza uzyskać można śladową emisję tlenku węgla oraz węglowodorów.
Problemem może stać się emisja tlenków azotu, wynikająca z dużej dostępności tlenu w
ubogiej mieszance. Jednak możliwość kontrolowania prędkości wydzielania ciepła w
przestrzeni roboczej silnika oraz kontrola wartości temperatury procesu spalania, pozwala
na spowolnienie procesu syntezy azotu atmosferycznego z tlenem [29], [30], [47], [61].
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5.

Systemy zasilania wodorem tłokowych silników spalinowych

W obecnie stosowanych systemach zasilania wodorem silników spalinowych, wodór
dostarczany jest w formie gazowej poprzez dawkowanie do kanału dolotowego, bądź
bezpośrednio do cylindra. Metoda tworzenia mieszanki wodorowo-powietrznej w kanale
dolotowym silnika jest obecnie najpowszechniejszą metodą zasilania silników tłokowych.
Należy zauważyć, że taka metoda dostarczania wodoru jest stosowana również w
przypadku stosowania wodoru, jako paliwa dodatkowego w silnikach z zapłonem
iskrowym i z zapłonem samoczynnym. W tej metodzie można uzyskać zwiększenie
powtarzalności zapłonu podczas zasilania silników z zapłonem iskrowym ubogą
mieszanką. W przypadku dostarczania wodoru do kanału dolotowego jest to realizowane za
pośrednictwem mieszalnika bądź zaworu dozującego, sterowanego mechanicznie lub
elektrycznie. Taki sposób zasilania silnika powoduje małą gęstość energii dostarczanej do
cylindra. Wynika to z dużego objętościowego udział wodoru w mieszance, w stosunku do
mieszanki tworzonej z paliwami ciekłymi. Wartość stałej stechiometrycznej dla wodoru
wynosi 2,38 [Nm3/Nm3], z czego wynika, że w mieszance stechiometrycznej objętość
wodoru stanowi ok. 30% objętości całego ładunku dostarczanego do cylindra. Powoduje to
znaczące zmniejszenie mocy jednostkowej silnika zasilanego wodorem w porównaniu do
zasilania paliwami węglowodorowymi. Ponadto, podczas zasilania silnika
stechiometryczną mieszanką wodorowo-powietrzną istnieje duże ryzyko samozapłonu
mieszanki w kanale dolotowym. Sytuacja taka może np. zaistnieć w przypadku
niekontrolowanego cofnięcia się płomienia z komory spalania w trakcie współotwarcia
zaworów dolotowych i wylotowych. Mieszanka tworzona w kanale dolotowym nagrzewa
się od zaworów i od ścianek cylindra w trakcie procesu napełniania, następnie sprężania
oraz podlega silnemu zawirowaniu. Zjawiska te prowadzą do zwiększenia energii
wewnętrznej
i
kinetycznej
mieszanki
wodorowo–powietrznej,
co
sprzyja
niekontrolowanemu samozapłonowi. Następuje wówczas intensyfikacja reakcji
przedpłomiennych w ładunku, co zwiększa ryzyko wystąpienia samozapłonu lub anomalii
w procesie spalania. Na rysunku nr. 5.1. przedstawiono wizualizację komputerową wtrysku
wodoru do kanału dolotowego tuż przed zaworami [45], [43], [60], [62], .
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Rys. 5.1. Wizualizacja komputerowa zasilania wodorem do kanału dolotowego [36]

Znane są również systemy dostarczania wodoru bezpośrednio do komory spalania tuż
po zakończeniu procesu napełniania. Taka metoda zasilania silników wodorem wykazuje
analogię w stosunku do bezpośredniego wtrysku ciekłych paliw węglowodorowych.
Realizowane jest to przez zawór sterowany mechanicznie lub elektrycznie. Wodór
doprowadzany jest do wtryskiwaczy pod ciśnieniem 5–10 MPa. Tak duża wartość ciśnienia
paliwa przed wtryskiwaczem wynika z konieczności dostarczenia odpowiedniej dawki
wodoru w krótkim czasie, a także z tego względu, że wtrysk wodoru następuje przy
zmiennej wartości ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika. Bezpośredni wtrysk wodoru do
cylindra powoduje również zwiększenie masy ładunku w przestrzeni roboczej, dzięki
czemu występuje znaczące zwiększenie mocy jednostkowej silnika. Ponadto taki sposób
dostarczania wodoru do cylindra skutecznie eliminuje problemy z samozapłonem wodoru
w kanałach dolotowych oraz zmniejsza problemy anomalii procesu spalania. Problemem
staje się jednak przebieg procesu spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w przestrzeni
roboczej tłokowego silnika spalinowego, ponieważ w przypadku zasilania silnika
stechiometryczną mieszanką wodorowo–powietrzną może jednak wystąpić zjawisko
samozapłonu mieszanki przed inicjacją płomienia od wyładowania elektrycznego. Problem
stanowi również duża wartość przyrostu ciśnienia dP/d podczas zasilania silnika
mieszanką o większym udziale wodoru. [62], [18], [24], [32], [39].
Na rysunku 5.2 przedstawiono wizualizację komputerową wtrysku wodoru
bezpośrednio do komory spalania.
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Rys. 5.2. Wizualizacja komputerowa zasilania wodorem do komory spalania [36]

Opisane powyżej systemy spalania wodoru w tłokowych silnikach spalinowych nie
pozwalają na kontrolę przebiegu procesu spalania, a ponadto istotnie ograniczają udział
wodoru w mieszance, ze względu na prędkość narastania ciśnienia w cylindrze. W związku
z tym tak zasilane silniki charakteryzują się małą mocą jednostkową, wynikającą z braku
możliwości spalania mieszanki o składzie zbliżonym do składu stechiometrycznego.
Według dostępnej wiedzy, silniki wyposażone w system wtrysku wodoru do kolektora
dolotowego, mogą być zasilane, co najwyżej mieszanką o składzie = 2,0 – 1,9, ponieważ
zasilanie mieszanka bogatszą prowadzi nieuchronnie do pojawiania się anomalii spalania
[PK], [3], [26], . W przypadku bezpośredniego wtrysku wodoru do komory spalania w
trakcie procesu sprężania, możliwe jest spalanie nieco bogatszej mieszanki wodorowopowietrznej, o współczynniku nadmiaru powietrza wynoszącym ok. = 1,8 – 1,6. W obu
przypadkach nie ma jednak możliwości wpływu na rozwój reakcji spalania, umożliwiający
kontrolę przebiegu narastania ciśnienia w cylindrze, a także możliwości osiągnięcia
większej mocy jednostkowej, poprzez spalanie mieszanki wodorowo-powietrznej o
składzie zbliżonym do stechiometrycznego.[62], [32], [40], [52], [54].

23

6.

Naukowy cel badawczy

6.1

Koncepcja systemu spalania wodoru w tłokowym silniku
spalinowym

Według opracowanej koncepcji systemu zasilania silnika tłokowego wodorem, wodór
dostarczany jest bezpośrednio do przestrzeni roboczej silnika zarówno w trakcie procesu
sprężania, jak i w trakcie procesu spalania. Ten nowy system tworzenia i spalania
mieszanki wodorowo – powietrznej może stanowić przesłankę do uniknięcia problemów
związanych z samozapłonem mieszanki lub anomaliami spalania. Wykorzystując szeroki
zakres zapalności mieszanki wodorowo-powietrznej oraz dużą wartość współczynnika
dyfuzji wynoszący D= 0,63[cm2/s], gdzie dla benzyny wynosi on D = 0,08 [cm2/s],
możliwe będzie zarówno jakościowe, jak i ilościowe sterowanie mocą silnika. Koncepcja
przewiduje, że w trakcie procesu sprężania tworzona będzie uboga mieszanka o składzie
umożliwiającym jej zapłon od wyładowania elektrycznego na elektrodach świecy
zapłonowej. Stosując jakościową regulację mocy, w miarę zwiększania obciążenia silnika
występuje konieczność wzbogacania mieszanki wodorowo-powietrznej. W zakresie, w
którym nie występują efekty spalania stukowego, wtrysk wodoru następuje wyłącznie w
procesie sprężania ładunku. Podczas pracy silnika z większym obciążeniem, kiedy
wymagane jest dalsze wzbogacenie ładunku, tylko część dawki wodoru zostaje wtryśnięta
w procesie sprężania, natomiast pozostała część dawki jest wtryskiwana w trakcie procesu
spalania. Ze względu na dużą prędkość spalania mieszanki wodorowo-powietrznej,
dostarczanie wodoru już w takcie procesu spalania musi przebiegać w sposób
kontrolowany, tak, aby wartość dP/d ze względów wytrzymałościowych nie przekraczała
wartości ok. 0,7 [MPa/oOWK]. Zwykle, przyjęta wartość przyrostu ciśnienia wynosząca
ok. 0,3 [MPa/oOWK] stanowi dopuszczalną wartość w silnikach o zapłonie iskrowym,
natomiast w silnikach o zapłonie samoczynnym wynosi ona do 0,7 [MPa/oOWK].
Wymienione kryteria mogą być spełnione przez stosowanie odpowiedniej strategii wtrysku
wodoru, polegającej na kontrolowaniu prędkości wydzielania ciepła w cylindrze [10].
Zaproponowana koncepcja wtrysku wodoru w trakcie procesu sprężania i spalania
pozwala także na stosowanie zarówno jakościowej, jak i ilościowej regulacji mocy. Wybór
regulacji zależeć będzie od osiąganych wartości przyrostu ciśnienia, dla danej wartości
obciążenia silnika, przy uwzględnieniu kryterium największej sprawności ogólnej silnika.
Ponadto, przyjęta strategia zasilania silnika, stwarza możliwość zastosowania większej
wartości stopnia sprężania silnika, co również ma istotny wpływ na sprawność obiegu.

6.2

Sformułowanie naukowego i utylitarnego celu pracy

Naukowym celem badawczym jest opracowanie koncepcji nowatorskiego systemu
zasilania i spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w tłokowym silniku spalinowym z
zapłonem iskrowym, który umożliwi kontrolę przebiegu spalania mieszanki wodorowo–
powietrznej.
24

W stosunku do istniejących rozwiązań zasilania silników ubogą mieszanką
wodorowo-powietrzną, opracowany system umożliwi spalanie mieszanki o składzie
stechiometrycznym, pozwoli na wydzielenie większej ilości ciepła i osiągnięcie większej
mocy jednostkowej silnika.
Przewidywanym celem utylitarnym pracy będzie opracowanie elektronicznie
sterowanego systemu zasilania tłokowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym
mieszanką wodorowo-powietrzną, pozwalającego na racjonalne wykorzystanie wodoru,
jako paliwa silnikowego. Pozwoli to na wprowadzenie wodoru, jako nowego nośnika
energii w transporcie, przy wykorzystaniu istniejących systemów przemiany energii,
którymi są obecnie tłokowe silniki spalinowe.

6.3

Plan realizacji pracy
W skład planowanych etapów realizacji pracy wchodzą:
1. Analizy teoretyczne dotyczące wykorzystania wodoru, jako nowego nośnika
energii w transporcie,
2. Badania modelowe spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w komorze
izochorycznej,
3. Budowa stanowiska badawczego z komorą izochoryczną, przystosowaną do
badania procesu spalania mieszanki wodorowo-powietrznej,
4. Weryfikacja modelowych i doświadczalnych badań w komorze izochorycznej
5. Doświadczalne badania stanowiskowe procesu spalania mieszanki wodorowopowietrznej w komorze izochorycznej,
6. Budowa stanowiska badawczego z jednocylindrowym silnikiem badawczym,
przystosowanym do zasilania wodorem,
7. Badania modelowe systemu spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w
silniku spalinowym,
8. Badania doświadczalne silnika zasilanego mieszanką wodorowo-powietrznej,
9. Weryfikacja modelowych i doświadczalnych badań silnika z zastosowaniem
opracowanej koncepcji,
10. Sformułowanie wniosków i wyznaczenie kierunku dalszych badań.
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7.

Analiza procesu spalania paliw gazowych w silniku tłokowym

7.1

Rodzaje spalania

W przestrzeni roboczej silnika mogą zachodzić trzy rodzaje przebiegu procesu
spalania: [30]
 Spalania deflagracyjne, nazywane normalnym, które jest pożądanym w silnikach
spalinowych,
 Spalania detonacyjne, zachodzące w całej przestrzeni roboczej, uważane za
najbardziej niepożądany proces spalania,
 Spalanie stukowe, w którym pojawiają się pojedyncze ogniska samozapłonu,
również uważane za niepożądany proces spalania.

Spalanie deflagracyjne
Podczas spalania deflagracyjnego proces spalania przenoszony jest przez front
płomienia. Na skutek utleniania mieszanki, czyli spalania, wywiązuje się ciepło, które
drogą promieniowania i przewodzenia ciepła inicjuje proces spalania w następnej części
mieszanki znajdującej się przed frontem płomienia.
W przypadku spalania deflagracyjnego płomień przemieszcza się w kierunku
mieszanki palnej. Proces spalania kończy się z chwilą wyczerpania mieszanki. Możliwa jest
również sytuacja, w której wydzielone ciepło ze spalania nie zainicjuje procesu utleniania
w świeżej mieszance. Proces spalania może zakończyć się również z powodu kontaktu z
mieszanką, której skład nie mieści się w granicach zapalności. Na skutek wywiązywania się
ciepła zwiększa się ciśnienie i temperatura, co powoduje przyspieszenie procesu spalania.
Przyjmuje się, że prędkość spalania mniejsza od 100 [m/s] dotyczy przypadku spalanie
deflagracyjnego. Prędkość ta istotnie zależy od wielu czynników fizyczno-chemicznych
charakteryzujących mieszankę oraz od jej parametrów termodynamicznych [29], [30], [47].
Spalanie detonacyjne
W trakcie spalania deflagracyjnego o charakterze turbulentnym, wywołanym silnym
zawirowaniem ładunku, proces spalania samoistnie przyspiesza. Zwiększa się temperatura i
ciśnienie spalin za frontem płomienia. Przed frontem płomienia następuje zwiększenie
gęstości mieszanki i powstaje fala uderzeniowa. Powstałe w fali uderzeniowej duża wartość
ciśnienia i temperatury mogą spowodować natychmiastowy samozapłon niespalonej
jeszcze mieszanki w całej jej objętości. W takich warunkach termodynamicznych prędkość
spalania jest większa od prędkości dźwięku w danym medium i zależy od temperatury
czynnika roboczego. [30] Prędkość spalania detonacyjnego przyjmuje wartości od 10004000 [m/s]. Proces spalania rozwija się w przeciwnym kierunku niż fala uderzeniowa. Taki
rodzaj spalania jest wyjątkowo niebezpieczny dla silnika. Duży przyrost ciśnienia
powoduje działanie dużej wartości siły udarowej na denko tłoka i układ tłokowo korbowy.
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Duża wartość temperatury może doprowadzić do przegrzania przestrzeni roboczej silnika
oraz korony tłoka [29], [30],[47].
Spalanie stukowe
Spalaniem stukowym nazywamy zjawisko powstawania pojedynczych ognisk
samozapłonu w niespalonej części mieszanki, znajdującej się przed frontem płomienia,
który został zainicjowany wyładowaniem elektrycznym na elektrodach świecy zapłonowej.
W niespalonej część mieszanki następuje intensyfikacja reakcji rozpadu i utleniania na
skutek zwiększenia się temperatury i ciśnienia. Zwiększenie wartości tych parametrów
spowodowane jest zarówno rozwojem spalania właściwego, jak i lokalnym nagrzewaniem
niespalonego ładunku od ścianek przestrzeni roboczej silnika. Prędkość rozprzestrzeniania
się płomienia po samozapłonie jest znacznie większa od normalnego spalania i wynosi ok.
300-1000 [m/s]. Tak gwałtowne spalanie powoduje miejscowy wzrost ciśnienia i
temperatury, który rozprzestrzenia się w postaci fali uderzeniowej z prędkością
1500-2500 [m/s] na całą przestrzeń roboczą. W zderzeniu z frontem płomienia
pochodzącego od wyładowania iskrowego, powoduje to drgania masy gazowej w całej
przestrzeni roboczej silnika, przenosząc się poprzez denko tłoka na cały układ korbowo
tłokowy.
Drgania te pojawiają się na wykresie indykatorowym w postaci częstych chwilowych
przyrostów ciśnienia o amplitudzie ok. 3-6 [bar]. Na rysunku 8.1 przedstawiono przebieg
ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika podczas występowania typowego spalania
stukowego. Drgająca masa gazowa dociera do ścian komory spalania i wygasza się bądź
odbija. Zjawisku temu towarzyszy efekt akustyczny w postaci metalicznego dzwonienia o
częstotliwości ok. 3-8 [kHz]. W trakcie spalania stukowego następuje zwiększenie
prędkości wywiązywania ciepła skutkiem tego jest wyższa temperatura spalin o ok. 300 [K]
za czołem płomienia, niż za czołem płomienia podczas spalania normalnego. Wzrost
temperatury, intensywniejszy ruch gazów oraz fala uderzeniowa powodują intensyfikację
przejmowania ciepła do czynnika chłodzącego przez ścianki komory spalania. Podczas
spalania stukowego może dochodzić do miejscowego przegrzania fragmentów komory
spalania i korony tłoka. Gwałtowne przyrosty ciśnienia i duża ich częstotliwość powodują
duże wartości siły udarowej działającej przede wszystkim na tłok, sworzeń tłokowy oraz na
łożyska korbowodu. Intensywne odprowadzanie ciepła z przestrzeni roboczej i zwiększenie
strat mechanicznych ma także negatywny wpływ na parametry robocze silnika [29], [30],
[47].

27

Rys. 7.1. Przebieg ciśnienia w cylindrze podczas spalania stukowego[30]

7.2

Analiza procesu spalania gazu ziemnego i wodoru

Paliwa gazowe były stosowane do zasilania pierwszych silników spalinowych
opracowanych pod koniec XIX wieku. Paliwa ciekłe, produkowane w procesach przeróbki
ropy naftowej, okazały się jednak znacznie lepszym nośnikiem energii, głównie ze względu
na większą gęstość energetyczną oraz łatwiejsze magazynowanie na pokładzie pojazdu [4],
[7], [13], [22].
Obecnie, ze względu na obowiązujące limity emisji dwutlenku węgla, niektóre paliwa
gazowe zaczynają zyskiwać na znaczeniu i mogą stanowić alternatywę dla paliw ciekłych.
Największe znaczenie ma tu gaz ziemny oraz wodór, co wynika głównie z małego udziału
węgla w strukturze cząsteczki gazu ziemnego lub całkowity brak węgla w przypadku
wodoru. Popularnym paliwem, które zasila silnik w postaci gazowej jest także mieszanina
gazów: propan-butan, znana pod nazwą LPG (Liquefied Petroleum Gas). Z punktu
widzenia celów, zmierzających do zmniejszenia emisji CO2, paliwo to jest jednak tylko
nieznacznie korzystniejsze od benzyny silnikowej.
Z kolei gaz ziemny jest zwykle uznawany, jako referencyjne paliwo gazowe, służące
do oceny innego typu paliw gazowych, stosowanych do zasilania silników tłokowych.
Gaz ziemny jest węglowodorowym paliwem kopalnym, który znajduje się w wolnych
przestrzeniach skorupy ziemskiej, towarzyszy pokładom węgla kamiennego i złożom ropy
naftowej. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan, który stanowi ponad 90%
udziału objętościowego, natomiast na pozostałe 10% składają się etan, propan, butan, azot
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dwutlenek węgla, zanieczyszczenia stałe i ropa naftowa. Do celów energetycznych trafia
tzw. gaz ziemny wysokometanowy typu E, który stanowi mieszaninę o następującym
składzie chemicznym: metan 97,8%; etan, propan, butan ok. 1%; azot ok. 1% i dwutlenek
węgla i inne składniki 0,2%.
Gaz ziemny w zastosowaniu, jako paliwo do trakcyjnych silników tłokowych
magazynowany jest zwykle w postaci sprężonej, skąd pochodzi nazwa CNG (Compressed
Natural Gas).
Jednym z kryteriów oceny przydatności paliw w zastosowaniu do zasilania tłokowych
silników spalinowych jest wartość opałowa. Należy jednak zwrócić uwagę, że w silniku
tłokowym strumień energii jest doprowadzany do cylindra w formie mieszanki paliwowopowietrznej o określonym składzie. W związku z tym wartość opałowa samego paliwa nie
odzwierciedla możliwości oceny przemiany energetycznej w silniku i w tym kontekście
dużo ważniejszym parametrem jest wartość opałowa mieszanki, którą zasilamy silnik. W
tym kontekście należy uwzględnić współczynnik składu mieszanki zasilającej silnik, biorąc
pod uwagę dolną i górną granicę zapalności dla danego typu paliwa.
Zestawienie własności paliw gazowych i referencyjnie benzyny silnikowej,
przedstawiono w tabeli 7.1.
Tab. 7.1. Właściwości paliw gazowych i benzyny [20]
Benzyna

Metan Wodór
CH4
H2

720-760

0,714

0,089

Współczynnik dyfuzji w powietrzu, cm /s

0,08

0,20

0,63

Ciepło parowania, MJ/kg

0,302

0,577

0,444

Wartość opałowa, MJ/kg

44,4

50,0

120,0

Wartość opałowa, MJ/m3

32856

35,8

10,8

Wartość opałowa mieszanki stechiometrycznej,
MJ/m3

3,87

3,40

3,20

Ciepło spalania, MJ/kg

46,7

55,5

141,9

L0, kg/kg

14,7

17,4

34,33

L0, m3/m3

50,2

9,52

2,38

d, -

1,16

1,97

9,9

g, -

0,2

0,59

0,14

Cd, %

1,3

5

4

Cg, %

7,0

15

75

Temperatura samozapłonu, K

495

807

858

Energia zapłonu, mJ

0,25

0,30

0,02

Prędkość płomienia, m/s

0,3

0,34

3,15

LO

95

100

100

Parametr
Gęstość, kg/m3
2
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Jak wynika z danych zawartych w tabeli gęstość energii zawartej w paliwie
przypadająca na jednostkę masy różni się nieznacznie między metanem, a benzyną. W tym
samym ujęciu wartość opałowa dla wodoru jest 2,4 razy większa od tej wartości dla
benzyny i metanu. Zależność ta jest odwrotna w odniesieniu do gęstości energii tych paliw
przypadającej na jednostkę objętości, a przyczyną tego jest mała gęstość wodoru w stanie
gazowym.
W celu dokonania oceny wartości opałowej mieszanki paliwowo-powietrznej w
funkcji współczynnika nadmiaru powietrza wykonano obliczenia, na podstawie których
sporządzono wykres zmiany wartości opałowej mieszanki: wodorowo-powietrznej,
metanowo-powietrznej oraz referencyjnie benzynowo-powietrznej, w funkcji
współczynnika nadmiaru powietrza rys. 7.2.
Zmianę wartości opałowej mieszanki w funkcji  w zakresie mieszanki ubogiej i
stechiometrycznej, wyliczono na podstawie podanych zależności [29]:
Dla paliw ciekłych:
Wm () = Wo/  * Lo, przy  ≥ 1
(7.1)
gdzie:
Wm – wartość opałowa mieszanki [MJ/m3],
Wo – wartość opałowa paliwa [MJ/kg],
Lo – teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalenia paliwa [m3/kg].

Dla paliw gazowych: [30]
Wm () = Wo/(1 +  * Lo), przy  ≥ 1
(7.2)
gdzie:
Wm – wartość opałowa mieszanki [MJ/m3],
Wo – wartość opałowa paliwa [MJ/m3],
Lo – teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalenia paliwa [m3/m3].

W0() [MJ/m3]

4,50

Zależność W0()

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1

1,00

Benzyna

 [-]
CH4

H2

Rys. 7.2 Zależność wartości opałowej mieszanki Wm w funkcji współczynnika nadmiaru powietrza 

Silniki zasilane benzyną są zwykle zasilane mieszanką stechiometryczną, natomiast
silniki zasilane paliwami gazowymi korzystają zwykle z zakresu mieszanki ubogiej. Z tego
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względu strumień energii doprowadzanej do silnika, zawarty w mieszance ubogiej, jest
mniejszy od strumienia energii zawartej w mieszance stechiometrycznej. Z obliczeń
wynika, że w przypadku zasilania silnika stechiometryczną mieszanką benzynowopowietrzną wartość opałowa doprowadzanej mieszanki wynosi 3,87 [MJ/m3]. Silniki
zasilane metanem są zwykle zasilane mieszanką o współczynniku nadmiaru powietrza
wynoszącym  = 1,3 [-], której wartość opałowa wynosi 2,68 [MJ/m3]. Współczesne silniki
tłokowe zasilane wodorem są zasilane mieszanką, której skład, ze względu na występujące
anomalie spalania, nie może mieć mniejszej wartości niż  = 1,9 [-]. Według
przeprowadzonych obliczeń mieszanka wodorowo-powietrzna o współczynniku nadmiaru
powietrza  = 1,9 [-] ma wartość opałową wynoszącą 1,96 [MJ/m3].
Tak duże różnice w wartości opałowej mieszanki stosowanej do zasilania silników
tłokowych mają istotny wpływ na ich moc jednostkową i wyjaśniają przyczynę znaczącego
zmniejszenia mocy silnika zasilanego wodorem, w stosunku do silnika zasilanego benzyną
lub gazem ziemnym.
W przypadku zasilania silników paliwami gazowymi istotne znaczenie ma także
udział objętościowy paliwa gazowego w mieszance. Ma to związek z liczbą atomów tlenu
znajdującego się w przestrzeni roboczej silnika, biorącą udział w procesie spalania. W
przypadku zasilania silnika benzyną, udział objętościowy ciekłego paliwa w mieszance jest
pomijalnie mały, w związku z tym liczba atomów tlenu biorąca udział w procesie spalania
jest znacząco większa, niż w przypadku zasilania paliwami gazowymi. Przeprowadzone
obliczenia wykazały, że w przypadku zasilania silnika stechiometryczną mieszanką
wodorowo-powietrzną, udział objętościowy wodoru w mieszance jest znacząco większy, w
stosunku do zasilania mieszanką benzynowo-powietrzną lub metanowo-powietrzną.
Na rys. 7.3 przedstawiono udział objętościowy paliwa w mieszance
stechiometrycznej w odniesieniu do jednostki energii uzyskanej w wyniku spalenia tej
mieszanki.

Vm dla =1
0,3500

Vm [m3/MJ]

0,3000
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000
Benzyna
Vp objętość paliwa

CH4

H2

Va objętość powietrza

Rys. 7.3. Udział objętościowy paliwa w mieszance stechiometrycznej odniesiony do jednostki energii
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W celu zwiększenia mocy jednostkowej silnika zasilanego mieszanką wodorowopowietrzną zasadnym jest zastosowanie wtrysku wodoru do przestrzeni roboczej silnika już
po zamknięciu zaworów dolotowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest
zwiększenie liczby atomów tlenu w przestrzeni roboczej silnika, który bierze udział w
procesie spalania. Tym samym powstaje możliwość wydzielenia większej ilości ciepła i
uzyskania większej pracy efektywnej. Występujące ograniczenia, wynikające z możliwości
powstawania anomalii spalania, mogą być znacząco rozszerzone dzięki opracowanej
strategii wtrysku wodoru zarówno w procesie sprężania ładunku, jak i w trakcie procesu
spalania.

32

8.

Badania symulacyjne procesu spalania wodoru w komorze
izochorycznej

8.1

Wprowadzenie

W celu wstępnego rozpoznania zjawisk zachodzących podczas tworzenia i spalania
mieszanki wodorowo-powietrznej, przeprowadzono badania symulacyjne z zastosowaniem
programu KIVA 3V. W celu weryfikacji tych badań teoretycznych przeprowadzono także
badania doświadczalne na rzeczywistym obiekcie, którym była komora izochoryczna
umożliwiająca wizualizację procesu oraz pomiary parametrów fizycznych [34].
Program KIVA 3 jest dedykowany do obliczeń numerycznych procesów
termodynamicznych, w związku z tym mógł zostać zastosowany do przeprowadzenia
symulacji numerycznej procesu tworzenia mieszanki wodorowo-powietrznej, a następnie
symulacji przebiegu procesu spalania w komorze izochorycznej. Program umożliwia
przeprowadzenie obliczeń metodą różnic skończonych, uwzględniając zmianę: energii,
masy i pędu w sąsiadujących komórkach, z których został zbudowany model obliczeniowy.
Do symulacji numerycznej przyjęto kształt oraz wymiary rzeczywistej komory
izochorycznej, w której przeprowadzono badania empiryczne. Założono, że dostarczanie
paliwa odbywać się będzie w kierunku prostopadłym do głównej osi przechodzącej przez
środek geometryczny komory, która ma kształt walca. W symulacji uwzględniono cechy
geometryczne umieszczenia wtryskiwacza wodoru, podobne jak w rzeczywistym obiekcie
użytym do badań doświadczalnych. Oś strugi dostarczanego wodoru, była symetryczna
względem ścian komory i odchylona o 100 w kierunku pobocznicy walca. Założono także,
że podobnie jak w rzeczywistym obiekcie badań kąt wierzchołkowy stożka strugi
wtryskiwanego paliwa będzie wynosił 600. Ta cecha geometryczna jest istotna z punku
widzenia symulowania zjawisk zawirowania mieszanki w komorze. Punkt inicjacji zapłonu
został ustalony w miejscu odpowiadającym umieszczeniu kanału iskrowego świecy
zapłonowej w rzeczywistym obiekcie badań. W badaniach symulacyjnych uwzględniono
także rodzaj materiału ścian komory izochorycznej, w której boczne, walcowe
powierzchnie pobocznicy wykonane są ze stali stopowej, natomiast powierzchnie boczne z
kwarcowego szkła. Ma to znaczenie w aspekcie obliczeń dotyczących wymiany ciepła
pomiędzy ładunkiem komory, a bocznymi ściankami. W celu wprowadzenia
indywidualnych cech geometrycznych komory izochorycznej do struktury obliczeń
programu KIVA3, koniecznym było stworzenie jej geometrycznego modelu
przestrzennego. Tego typu model opracowano w programie graficznym CAD, który
umożliwiał stworzenie siatki do obliczeń numerycznych. Przestrzenny model graficzny
komory symulacyjnej przedstawiono na rys. 8.1.
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Rys. 8.1. Przestrzenny model graficzny komory izochorycznej zastosowanej do symulacji

8.2

Założenia do badań symulacyjnych

W symulacji numerycznej założono, że proces tworzenia mieszanki wodorowopowietrznej i jej spalania odbywać się będzie podczas przemiany izochorycznej, bez
wykonania pracy. Założono, że w każdym z cykli symulacyjnych w komorze znajduje się
stała masa powietrza o stałych początkowych parametrach ciśnienia i temperatury Do tak
przygotowanego układu jest dostarczane paliwo o zadanej, stałej masie, dzięki czemu
tworzona jest mieszanka o stałym współczynniku nadmiaru powietrza, zgodnie z
programem badań symulacyjnych i doświadczalnych.
Przyjęto następujące założenia do badań symulacyjnych procesu spalania w komorze
izochorycznej:
 masa powietrza w komorze izochorycznej jest stała,
 początkowe parametry termodynamiczne powietrza są stałe,
 wtryskiwacz wodoru umieszczony jest w stałym miejscu w bocznej ścianie
komory izochorycznej,
 inicjacja procesu spalania następuje w stałym miejscu komory izochorycznej,
odpowiadającemu pozycji kanału iskrowego świecy zapłonowej w rzeczywistym
obiekcie badań,
 ustalono stałą wartość ciśnienia wtrysku wodoru,
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ustalono masę wtryskiwanego wodoru do pojedynczego cyklu badawczego,
określoną czasem otwarcia wtryskiwacza.
współczynnik nadmiaru powietrza jest stały.

Metodyka badań symulacyjnych polegała na określeniu zmian parametrów
termodynamicznych ładunku komory izochorycznej w trakcie procesu spalania.
Przeprowadzono trzy próby symulacyjne:
 próba pierwsza, w której zapłon mieszanki następuje po zakończeniu wtrysku
pełnej dawki wodoru,
 próba druga, w której zapłon mieszanki następuje w czasie odpowiadającym ok.
½ czasu wtrysku wodoru,
 próba trzecia, w której zapłon mieszanki następuje w czasie odpowiadającym ok.
3/5 czasu wtrysku wodoru.
Celem przeprowadzonych badań symulacyjnych było stworzenie podstaw
teoretycznych do realizacji procesu spalania mieszanki wodorowo-powietrznej, w którym
istniałaby możliwość kontroli wydzielania ciepła i kształtowania zmiany wartości
parametrów termodynamicznych w poszczególnych etapach procesu.
Przyjęto następujące parametry wejściowe do prowadzenia symulacji numerycznej.
Przyjęto następujące wymiary główne komory:
 kom = 80,0 [mm],
lkom = 39,8 [mm],
Vkom = 200 [cm3]
Założono ciśnienie powietrza w komorze:
pair = 0,9 [MPa],
Ustalono temperaturę początku procesu:
Tair = 300 [ K].
Na podstawie przyjętych danych można było wyliczyć masę powietrza w komorze
posługując się równaniem stanu gazu.
𝑝

air
air = Rair𝑇

𝑎𝑖𝑟

(8.1)

gdzie:
 air – gęstość powietrza [ kg/m3],
pair – ciśnienie powietrza w komorze [MPa],
Rair – indywidualna stała gazowa dla powietrza 287,10 [J/(kg*K)],
Tair – temperatura powietrza w komorze [K]
Znając gęstość powietrza i objętość komory wyznaczono masę powietrza
mair = air * Vkom
Masa powietrza dla przyjętych warunków wynosiła mair = 0,00209 [kg].

35

(8.2)

Dla założonego składu mieszanki można wyznaczyć masę paliwa dla danej masy
powietrza.
𝑚𝑝 =

𝑚𝑎𝑖𝑟

(8.3)

𝜆∗𝐿𝑜

gdzie:
mp – masa paliwa [kg],
mair – masa powietrza [kg],
  - współczynnik nadmiaru powietrza [-],
Lo – stała stechiometryczna [kg/kg]; dla wodoru 34,33
Do symulacji przyjęto następujące wartości dawki paliwa:
mp = 0,0000304 [kg], co odpowiada wartości współczynnika nadmiaru powietrza  = 1,9,
mp = 0,0000200 [kg], co odpowiada wartości współczynnika nadmiaru powietrza  = 3,0,
mp = 0,0000162 [kg], co odpowiada wartości współczynnika nadmiaru powietrza  = 4,0.
Charakterystyka dawkowania wodoru w badaniach symulacyjnych odpowiadała
sporządzonej charakterystyce wysokociśnieniowego wtryskiwacza elektromagnetycznego
stosowanego do w wtrysku benzyny.
Zakładając, że po zakończeniu badań symulacyjnych i analizie otrzymanych
wyników będą prowadzone dalsze badań stanowiskowe konieczne do przeprowadzenia
symulacji było również określenie czasu, w jakim będzie dostarczane paliwo do komory
przy założeniu stałej objętości, ciśnienia i temperatury powietrza w komorze. Wodór
charakteryzuje się bardzo małą gęstością w stosunku do paliw węglowodorowych ciekłych
i gazowych. Należało zatem znaleźć taki wtryskiwacz, który w możliwie krótkim czasie
będzie w stanie dostarczyć wymagana porcję wodoru zakładając stałe ciśnienie zasilania.
W tym celu rozpoznano ogólnie dostępne elektromagnetyczne wtryskiwacze stosowane do
bezpośredniego wtrysku benzyny. Wybrano wtryskiwacz o największym możliwym
wydatku przy zadanym ciśnieniu, a następnie przeprowadzono próby, które pozwoliły
oszacować wydatek wtryskiwacza dla wodoru. Próby przeprowadzono w następujący
sposób. Do zbiornika o objętości V = 200 [cm3] zamontowano wtryskiwacz. Do
wtryskiwacza doprowadzany był wodór pod ciśnieniem ppal = 5,0 [MPa]. Zbiornik
napełniono powietrzem o ciśnieniu pair = 0,9 [MPa]. Sterując czasem otwarcia
wtryskiwacza doprowadzano odpowiednią ilość wodoru do zbiornika. Zwiększenie
ciśnienia w zbiorniku na skutek wtrysku wodoru pozwoliło wyznaczyć masę dostarczonego
wodoru w funkcji czasu. Masę wodoru w zbiorniku wyliczono z równania stanu gazu.
Wyniki przeprowadzonego eksperymentu przedstawiono w tabela 8.1.
Tab. 8.1. Zależność masy wodoru w funkcji czasu otwarcia wtryskiwacza

twtr[ms]

30

35

40

45

50

55

60

65

mH2[kg] 1,58E-05 1,90E-05 2,13E-05 2,37E-05 2,64E-05 2,95E-05 2,92E-05 3,28E-05
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8.3

Przebieg symulacji numerycznej
Do programu obliczeniowego KIVA 3 wprowadzono następujące dane:
- współrzędne siatki tworzącej model komory,
- masę powietrza dostarczonego do komory,
- wartość ciśnienia początkowego powietrza w komorze,
- wartość temperatury początku procesu,
- masę wodoru dostarczonego do komory w funkcji czasu,
- czas trwania analizowanych procesów przyjętych w symulacji.

Według podanych założeń, obliczenia numeryczne przeprowadzono dla trzech
przypadków:
1. Dostarczanie do komory izochorycznej założonej dawki wodoru o masie
mp = 0,0000304 [kg], co odpowiada wartości współczynnika nadmiaru
powietrza  = 1,9 [-]. Podanie tej dawki do komory odpowiada czasowi
wtrysku, wynoszącemu 65 [ms], natomiast inicjacja zapłonu następowała w
chwili zakończenia procesu wtrysku.
2. Dostarczanie do komory izochorycznej założonej dawki wodoru o masie
mp = 0,0000304 [kg], przy czym inicjacja zapłonu następowała w trakcie
dostarczania paliwa, w 30 [ms] procesu wtrysku. Uwzględniając masę
wtryśniętego w tym czasie wodoru, odpowiadało to wartości współczynnika
nadmiaru powietrza  = 4,0 [-]. Pozostała część wodoru wtryśnięta została do
komory w trakcie trwania procesu spalania.
3. Dostarczanie do komory izochorycznej założonej dawki wodoru o masie
mp = 0,0000304 [kg], przy czym inicjacja zapłonu następowała w trakcie
dostarczania paliwa, w 40 [ms] procesu wtrysku. Uwzględniając masę
wtryśniętego w tym czasie wodoru, odpowiadało to wartości współczynnika
nadmiaru powietrza  = 3,0 [-]. Pozostała część wodoru wtryśnięta została do
komory w trakcie trwania procesu spalania.
W przeprowadzonej symulacja numerycznej otrzymano:
- wykres przebiegu ciśnienia w komorze izochorycznej,
- wykres przebiegu temperatury ładunku w komorze izochorycznej,
- zmianę masy wodoru w trakcie trwania procesu jego dostarczania do komory
izochorycznej i w trakcie postępu procesu spalania,
- wizualizację graficzną kierunku przemieszczania się dostarczanego paliwa,
- wizualizację graficzną przebiegu procesu rozprzestrzeniania się płomienia podczas
spalania,
- wizualizację graficzną rozkładu temperatury ładunku w komorze izochorycznej.
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8.4

Wyniki symulacji numerycznej

Pi(t) 65_65

0,080

0,075

0,070

0,065
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0,055

0,050

t[s]
Pi(t) 40_65

0,045

0,040

0,030

0,025

0,020

0,015

0,010

0,005

Pi(t) 30_65

0,035

Pi(t)

6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
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Przeprowadzona symulacja numeryczna pozwoliła na wstępną ocenę zaproponowanej
strategii tworzenia i spalania mieszanki wodorowo-powietrznej. Otrzymane wyniki były
podstawą do wykonania badań doświadczalnych na rzeczywistym obiekcie.
W wyniku symulacji otrzymano przebieg zmian ciśnienia i temperatury w komorze
izochorycznej dla wybranych przypadków. Na rys. 8.2 przedstawiono wynik symulacji
zmiany ciśnienia oraz temperatury dla każdego z rozpatrywanych przypadków.

IGN

Rys. 8.2. Zmiana ciśnienia w funkcji czasu w symulacji procesu spalania mieszanki w komorze izochorycznej.
Pi(t) - przebieg ciśnienia, IGN – moment inicjacji zapłonu
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Rys. 8.3. Zmiana temperatury w funkcji czasu w symulacji procesu spalania mieszanki w komorze
izochorycznej. T(t) - przebieg temperatury, IGN – moment inicjacji zapłonu
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Z wykresów (rys.8.2 i 8.3) wynika, że przebieg procesu spalania zależy istotnie od
przyjętej strategii dostarczania paliwa. We wszystkich rozpatrywanych przypadkach
przyjęto, że czas dostarczania pełnej dawki wodoru do komory izochorycznej wynosił
65 [ms]. W przypadku pierwszym (Pi(t) 65_65) punkt zapłonu mieszanki pokrywał się z
zakończeniem dawkowania paliwa. W tym przypadku proces spalania zachodzi bardzo
szybko, osiągając największą wartość ciśnienia wynoszącą 5,78 [MPa] i temperatury
czynnika wynoszącej 1760 [K]. Maksymalne wartości ciśnienia i temperatury czynnika
zostały osiągnięte w czasie ok. 0,5 [ms] po zakończeniu dostarczania paliwa i inicjacji
zapłonu. Obliczona dla tego przypadku prędkość narastania ciśnienia wynosi
P/t = 7606 [MPa/s].
Wyniki symulacji procesu spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w przypadku
jej zapłonu w trakcie procesu dostarczania paliwa do komory izochorycznej wykazały
istotną zmianę przebiegu zmiany ciśnienia i temperatury, w stosunku do zapłonu mieszanki,
powstałej z pełnej dawki dostarczonego wodoru. W pierwszym przypadku zapłon
mieszanki nastąpił po dostarczeniu mniej, niż 1/2 pełnej dawki wodoru. Symulacja
wykazała, że przyrost ciśnienia w pierwszej fazie procesu spalania, w którym spaleniu
uległa mieszanka znajdująca się w komorze izochorycznej nie przekracza wartości
P/t = 215 [MPa/s], a czas trwania tego okresu wynosił ok. 9 [ms]. W następnym okresie
spalania, w którym zostaje wypalony cały ładunek, przyrost ciśnienia jest znacząco
mniejszy i wynosi ok. P/t = 92 [MPa/s]. Cały proces spalania trwał ok. 35 [ms], a
maksymalna wartość ciśnienia wynosiła ok. 5,3 [MPa].
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Rys. 8.4. Zmiana masy wodoru w funkcji czasu w symulacji procesu spalania mieszanki w komorze
izochorycznej. mH2(t) - przebieg zmiany masy, IGN – moment inicjacji zapłonu
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Na wykresie rys. 8.4. przedstawiono symulację zmiany masy wodoru w komorze
izochorycznej w trakcie jego dostarczania do komory i wypalania, dla trzech wyżej
wymienionych strategii dostarczania wodoru. W każdym z analizowanych przypadków
zapłon występuje dla innej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, co przekłada się
na prędkość spalania i charakter wydzielania ciepła.
W pierwszym z przypadków, w którym inicjacja spalania zachodzi po 30 [ms]
dostarczania paliwa, w komorze znajduje się mieszanka wodorowo-powietrzna o
współczynniku nadmiaru powietrza wynoszącym ok.  = 4 [-]. Wpływa to istotnie na
przebieg procesu spalania, który możemy podzielić na dwie fazy. W pierwszej fazie,
trwającej ok. 10 [ms] spala się mieszanka znajdująca się w komorze, a w fazie drugiej,
trwającej ok. 25 [ms] spalany jest wodór w miarę jego dostarczania do komory.
W przypadku drugim inicjacja zapłonu następuje w czasie 40 [ms] od początku
dostarczania wodoru do komory, co przekłada się na wytworzenie w komorze mieszanki
wodorowo-powietrznej o współczynniku nadmiaru powietrza wynoszącym ok.  = 3 [-]. W
tym przypadku w pierwszej fazie spalanie mieszanki zachodzi w czasie ok. 2 [ms], czyli
proces zachodzi z większą prędkością. W fazie drugiej, trwającej ok. 23 [ms] spalany jest
wodór w miarę jego dostarczania do komory.
W przypadku trzecim, w którym inicjacja zapłonu zachodzi dopiero po dostarczeniu
pełnej dawki wodoru, współczynnik nadmiaru powietrza ma wartość ok.  = 1,9 [-]. Proces
spalania takiej mieszanki zachodzi gwałtownie w czasie ok. 0,5 [ms].
Odmienny przebieg wypalania ładunku zachodzi podczas zapłonu w trakcie
dostarczania paliwa – (mH2(t) 30_65). Jak wynika z symulacji, masa wodoru dostarczona
w czasie od 0-30 [ms] spala się w czasie ok. 10 [ms]. W okresie tym wywiązuje się ilość
ciepła, która powoduje zwiększenie temperatury i ciśnienia w komorze. W następnym
okresie ok. 25 [ms] wodór wypala się natychmiast w miarę jego dostarczania do komory
izochorycznej, czego wynikiem jest płaski przebieg krzywej zmiany masy wodoru w
komorze, aż do czasu zakończenia jego dostarczania.
W celu dokonania pełniejszej analizy procesów zachodzących podczas spalania
wodoru w komorze izochorycznej, przy wybranych strategiach dostarczania paliwa,
sporządzono wizualną symulację tych procesów. W wizualizacji uwzględniono wszystkie
cechy komory izochorycznej, w której przeprowadzono badania doświadczalne. Dotyczy to
wymiarów geometrycznych komory izochorycznej oraz materiałów, z których została ona
wykonana. Ponadto uwzględniono miejsce dostarczania paliwa do komory oraz miejsce
inicjacji zapłonu mieszanki wodorowo-powietrznej.
Na rys. 8.6. przedstawiono wizualizację przebiegu procesu wypalania ładunku dla
przypadku symulacji, w którym zapłon mieszanki nastąpił po dostarczeniu całkowitej
dawki wodoru do komory izochorycznej. Załączone rysunki przedstawiają rozkład zmiany
temperatury czynnika w czasie 0,2 i 0,5 [ms] po wystąpieniu wyładowania iskrowego.
Kolorem czerwonym oznaczona jest strefa wypalonego ładunku, natomiast kolorem
niebieskim ładunek niespalony. Strefa pośrednia, oznaczona kolorem zielonym i żółtym
przedstawia obszar objęty płomieniem. W wizualizacji został uwzględniony ruch ładunku,
wynikający z rozprzestrzeniania się płomienia w komorze izochorycznej.
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Rys. 8.6. Wizualizacja rozkładu temperatury czynnika podczas procesu spalania mieszanki wodorowopowietrznej w przekroju poprzecznym komory izochorycznej w czasie 0,2 ( z lewej) i 0,5 [ms]
(z prawej) od zapłonu mieszanki

Na rys. 8.7. przedstawiono wizualizację przebiegu zmiany temperatury w procesie
symulacji dostarczania wodoru do komory izochorycznej przed wystąpieniem zapłonu
mieszanki. Dotyczy to przypadku, w którym zapłon nastąpił w trakcie dostarczenia wodoru
do komory izochorycznej, po 30 [ms] od początku dostarczania wodoru. Załączone rysunki
przedstawiają kolejno rozkład zmiany temperatury czynnika w czasie 10, 20 i 30 [ms] od
rozpoczęcia dostarczania wodoru do komory izochorycznej.

Rys.8.7. Wizualizacja rozkładu temperatury w komorze izochorycznej wg strategii przewidującej zapłon
mieszanki w trakcie dostarczania paliwa. Kolejne wizualizacje przedstawiają etapy procesu dostarczania
wodoru w 10, 20 i 30 [ms] po rozpoczęciu dawkowania paliwa

Zmiana temperatury w poszczególnych strefach komory izochorycznej, stosownie do
zamieszczonej skali, wynika ze zmiany ciśnienia w komorze spowodowanego
dostarczaniem wodoru.
Na rys. 8.8. przedstawiono wizualizację przebiegu procesu wypalania ładunku w
symulacji przypadku, w którym zapłon mieszanki nastąpił w trakcie dostarczenia wodoru
do komory izochorycznej, po 30 [ms] od początku dostarczania wodoru. Załączone rysunki
przedstawiają kolejno rozkład zmiany temperatury czynnika w poszczególnych strefach
komory izochorycznej w czasie 35, 40, 60 i 65 [ms] od rozpoczęcia dostarczania wodoru,
stosownie do przejętej skali. Przyjęta skala określa temperaturę czynnika w komorze, kolor
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czerwony największą wartość temperatury, natomiast niebieski najmniejszą wartość.
Należy zwrócić uwagę, że zastosowane kolory do oznaczenia poszczególnych stref komory
izochorycznej, nie odpowiadają kolorom użytym w przedstawionej powyżej symulacji
procesu dostarczania paliwa do komory, co wynika z ograniczeń programu KIVA 3V. W
tym wypadku kolorem czerwonym oznaczona jest strefa wypalonego ładunku – pole o
największej wartości temperatury, natomiast kolorem niebieskim ładunek niespalony – pole
o najmniejszej wartości temperatury. Strefa pośrednia, oznaczona kolorem zielonym i
żółtym przedstawia obszar objęty płomieniem. W wizualizacji został uwzględniony ruch
ładunku, wynikający z rozprzestrzeniania się płomienia w komorze izochorycznej. Na
pierwszym rysunku przedstawiono zakres wypalenia mieszanki, która powstała w
przestrzeni komory w czasie pierwszych 30 [ms] dostarczania wodoru. W związku z tym,
po zainicjowaniu procesu spalania, cały obszar utworzonej mieszanki został objęty
płomieniem. W następnych etapach procesu, proces spalania ograniczał się tylko do strefy,
w której występowała mieszanka palna, powstająca w trakcie dostarczania paliwa do
komory izochorycznej. Spalanie dostarczanego paliwa powodowało ciągłe zwiększenie
wartości temperatury czynnika w całej objętości komory.

Rys.8.8. Wizualizacja rozkładu temperatury w komorze izochorycznej w trakcie spalania wg strategii
przewidującej zapłon mieszanki w trakcie dostarczania paliwa. Kolejne wizualizacje przedstawiają etapy
procesu spalania w 35, 40, 60 i 65 [ms] po rozpoczęciu dawkowania paliwa
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8.5

Wnioski z symulacji numerycznej komory izochorycznej

Wyniki przeprowadzonej symulacji wskazują na istotną rolę strategii dostarczania
wodoru do komory izochorycznej, powiązanej z doborem punktu inicjacji zapłonu, na
przebieg procesu spalania. Stwarza to przesłanki do opracowania systemu pozwalającego
na kontrolę procesu wydzielania ciepła i przebiegu ciśnienia.
Standardowa strategia zasilania silnika o zapłonie iskrowym, w której zapłon
następuje po zakończeniu wtrysku paliwa i utworzeniu w cylindrze mieszanki, przynosi
efekt w postaci szybkiego wypalenia ładunku i gwałtownego wzrostu ciśnienia.
Szczególnie w rozpatrywanym przypadku, gdy paliwem jest wodór, przyrost ciśnienia po
zapłonie jest bardzo duży i może prowadzić do wystąpienia zjawisk anomalii spalania. W
przypadku badań prowadzonych w komorze izochorycznej, jedyną możliwością
przeciwdziałania tym zjawiskom była regulacja współczynnika nadmiaru powietrza,
którego wartość ma istotny wpływ na prędkość rozchodzenia się płomienia po zapłonie
mieszanki. Na podstawie tych badań symulacyjnych określono graniczną wartość
współczynnika nadmiaru powietrza, przy którym nie występowały anomalie spalania w
komorze izochorycznej. Ta graniczna wartość dla mieszanki tworzonej poprzez wtrysk
wodoru do komory izochorycznej wynosiła ok.  = 1,9. Przyjęcie strategii tworzenia
mieszanki i jej spalania w trakcie wtrysku wodoru do komory izochorycznej bardzo istotnie
wpłynęło na przebieg procesu narastania ciśnienia w komorze. Na podstawie analizy
przyjętych w symulacji trzech różnych przypadków tworzenia mieszanki można opracować
odpowiednią strategię przebiegu procesu spalania, pozwalającą na optymalizację procesu
narastania ciśnienia w komorze izochorycznej. Dla trzech rozpatrywanych przypadków
osiągnięto odpowiednio wartości narastania ciśnienia: P/t = 7606 [MPa/s], dla
przypadku zapłonu mieszanki, utworzonej po zakończeniu procesu wtrysku,
P/t = 1077 [MPa/s] dla przypadku zapłonu po wtryśnięciu ok. 3/5 dawki wodoru i
P/t = 215 [MPa/s] dla przypadku zapłonu po wtryśnięciu mniej niż ½ dawki wodoru.
Różnice w wartości maksymalnego przyrostu ciśnienia są bardzo istotne, w związku z tym
można uznać, że przyjęta metoda badań może być podstawą do opracowania założonej
strategii kontrolowania przebiegu wydzielania ciepła.
Potwierdzeniem prawidłowego przebiegu procesu spalania dla rozpatrywanych
przypadków tworzenia mieszanki wodorowo-powietrznej są wizualizacje zmiany
temperatury i stopnia wypalenia paliwa w przekroju komory izochorycznej. Przytoczone
przykłady wizualizacji procesu spalania w wybranych punktach procesu nie wykazują
obszarów, w których istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia anomalii spalania lub też
obszarów, w których nie następuje spalenie mieszanki.
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9.

Badania procesu spalania wodoru w komorze izochorycznej

9.1

Metodyka badań stanowiskowych w komorze izochorycznej

Na podstawie wyników analiz symulacyjnych procesu spalania mieszanki wodorowopowietrznej w komorze izochorycznej przeprowadzono badania doświadczalne w obiekcie
rzeczywistym.
Celem
badań
było
określenie
rzeczywistych
parametrów
termodynamicznych procesu spalania, a także rozpoznanie występujących zjawisk
związanych z tworzeniem mieszanki i przebiegiem procesu spalania dla wybranych
strategii zasilania. Przydatnym narzędziem stosowanym w tego typu badaniach były
badania optyczne, polegające na filmowaniu procesów zachodzących w komorze
izochorycznej
za
pomocą
specjalnej
kamery
do
filmowania
procesów
szybkozmiennych [8].
W badaniach eksperymentalnych zastosowano komorę izochoryczną o kształcie
walca o objętości Vkom = 200 [cm3] rys. 9.1.

Rys.9.1. Stanowisko badawcze z komorą izochoryczną

Korpus komory, wykonany jest ze stali stopowej, natomiast pokrywy wykonane są ze
szkła kwarcowego, co umożliwiało filmowanie zjawisk zachodzących w komorze. W
korpusie umieszczono króćce umożliwiające dopływ i wypływ czynnika oraz gniazdo
wtryskiwacza i świecy zapłonowej.
Masę wodoru dostarczonego do komory izochorycznej wyznaczono metodą
pośrednią, na podstawie zmiany ciśnienia w komorze w trakcie wtryskiwania wodoru.
Podczas badań ciśnienie powietrza doprowadzonego do komory izochorycznej miało stałą
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wartość wynoszącą pair = 0,9 [MPa], natomiast ciśnienie wtrysku wodoru też miało stałą
wartość, która wynosiła pinj = 5,0 [MPa]. Zarejestrowany przebieg zmian ciśnienia w
komorze podczas wtrysku wodoru pozwolił na wyliczenie współczynnika nadmiaru
powietrza  w funkcji czasu otwarcia wtryskiwacza. Po wtryśnięciu pełnej dawki wodoru
współczynnik ten miał wartość wynoszącą = 1,9 [-]. Wartość ta odpowiada wynikom
badań symulacyjnych, w których określono graniczną wartość współczynnika nadmiaru
powietrza, przy którym nie występowały anomalie spalania mieszanki wodorowo –
powietrznej w komorze izochorycznej.
Zapłon mieszanki w komorze izochorycznej realizowano za pomocą standardowej
świecy zapłonowej o energii wyładowania wynoszącej ok. 0,1 [J].
Przyjęta metodyka badań przewidywała przeprowadzenie pomiarów dla trzech
różnych strategii tworzenia i spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w komorze
izochorycznej.
Pierwsza z nich przewidywała zapłon mieszanki po zakończeniu wtrysku pełnej
dawki wodoru, co stanowi typową strategię zasilania stosowaną w silnikach o zapłonie
iskrowym. Ten przypadek został przyjęty za strategię referencyjną w stosunku do dalszych
badań.
W drugim przypadku inicjacja zapłonu mieszanki następowała w trakcie procesu
wtrysku wodoru do komory izochorycznej, w czasie odpowiadającym ok. ½ czasu wtrysku
całkowitej dawki wodoru, co odpowiada wytworzeniu w komorze mieszanki o składzie ok.
= 4 [-], natomiast pozostała część dawki wodoru była wtryskiwana już w trakcie procesu
spalania.
W trzecim przypadku inicjacja zapłonu mieszanki następuje w trakcie procesu
wtrysku wodoru do komory izochorycznej, w czasie odpowiadającym ok. 3/5 czasu
wtrysku całkowitej dawki wodoru, co odpowiada wytworzeniu w komorze mieszanki o
składzie ok. = 3 [-], natomiast pozostała część dawki wodoru była wtryskiwana w trakcie
procesu spalania.
Do obliczenia parametrów termodynamicznych czynnika w komorze izochorycznej
zastosowano następujący cykl obliczeń:
Dane do obliczeń:
Wymiary geometryczne komory izochorycznej:
średnica komory izochorycznej
szerokość komory izochorycznej
objętość komory izochorycznej
temperatura początkowa w komorze izochorycznej
ciśnienie początkowe w komorze izochorycznej

kom = 80,0 [mm],
lkom = 39,8 [mm],
Vkom = 200 [cm3],
Tair = 300 [K],
pair = 0,9 [MPa].

Gęstość powietrza w komorze izochorycznej, po napełnieniu powietrzem o ciśnieniu
0,9 [MPa], wyliczono na podstawie równania stanu gazu:
𝜚𝑎𝑖𝑟 = R

𝑝air
𝑎𝑖𝑟 𝑇𝑎𝑖𝑟
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(9.1)

gdzie:
 air – gęstość powietrza [kg/m3],
pair – ciśnienie powietrza w komorze [MPa],
Rair – indywidualna stała gazowa dla powietrza 287,10 [J/(kg*K)],
Tair – temperatura powietrza w komorze [K]
Znając gęstość i objętość komory wyznaczono masę powietrza
𝑚𝑎𝑖𝑟 = 𝜚𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝑉𝑘𝑜𝑚

(9.2)

Masa powietrza o ciśnieniu pair = 0,9 [MPa] znajdująca się w komorze izochorycznej
wynosi: mair = 0,00209 [kg]
Cząstkowe ciśnienie wodoru w komorze zmienia się w funkcji czasu pH2(t), w miarę
jego wtrysku do komory. Na tej podstawie wyliczamy gęstość wodoru w komorze w
funkcji czasu:
𝜚𝐻2 (𝑡) =

𝑝𝐻2 (𝑡)
𝑅𝐻2 𝑇𝑘𝑜𝑚

(9.3)

gdzie:
RH2 = indywidualną stałą gazową dla wodoru 4157,23 [J/(kg*K)]
Pozwala to na wyliczenie przy znanej stałej objętości komory masy wodoru
zmieniającej się w funkcji czasu wtrysku do komory izochorycznej.
mH(t) = H(t) * Vkom
(9.4)
z równania (10.2) i (10.4) wyliczono masę ładunku w komorze w funkcji czasu
mload(t) = mH(t) + mair

(9.5)

Znając wartość stałej stechiometrycznej dla wodoru Lo = 34,33[kgair/kgH] wyliczamy
(t) w następujący sposób:
(t) = L

mair

(9.6)

𝑜 ∗mH(t)

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli na rys.9.2
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Rys.9.2. Zależności składu mieszanki  w komorze od czasu wtrysku

9.2

Wyniki badań doświadczalnych w komorze izochorycznej

W wyniku przeprowadzonego eksperymentu otrzymano przebiegi ciśnienia spalania
w funkcji czasu oraz sfilmowano przebieg procesu spalania.
Przebieg zmian ciśnienia w komorze oraz wybrane klatki z filmu, przedstawiające
kolejne etapy rozwoju spalania przedstawiono na rys.9.3, na którym zawarty jest przebieg
procesu spalania mieszanki o składzie =1,9 [-], dla której zapłon nastąpił na końcu
procesu wtrysku.
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Rys. 9.3. Przebieg zmian ciśnienia w komorze izochorycznej (=1,9), wybrane klatki filmu (lewa)
2,5 [ms] po zapłonie ,(prawa) 3,2 [ms] po zapłonie, czerwonym kółkiem zaznaczono elektrody świecy
zapłonowej, niebieska strzałka wskazuje miejsce dyszy wtryskiwacza i kierunek wtrysku wodoru

Linia niebieska przedstawia wartość ciśnienia w komorze izochorycznej, zielona
sygnał sterujący układu zapłonowego a czerwona sygnał sterujący wtryskiwacza.
Wyładowanie iskrowe inicjujące spalanie odpowiada chwili opadającego zbocza sygnału
sterującego w układzie zapłonowym, a stan wysoki sygnału sterującego układu
wtryskowego odpowiada otwarciu wtryskiwacza.
Dokładne współrzędne wartości ciśnienia czynnika w komorze w funkcji czasu były
odczytywane za pomocą pomocniczych linii, na których przecięciu leżał rozpatrywany
punkt procesu. Przykładem jest zaznaczenie dwóch rozpatrywanych punktów procesu w
czasie 2,5 oraz 3,2 [ms] po inicjacji zapłonu, leżących na przecięciu linii koloru żółtego i
białego (rys. 10.3). Analizie poddano także przebieg drgań masy gazowej, rejestrowanych
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podczas procesu spalania w komorze izochorycznej. Występująca częstotliwość drgań nie
przekraczała wartości  = 1 – 3 [kHz], natomiast ich amplituda nie przekraczała wartości
A = 0,1 – 0,2 [MPa]. Wartość tych parametrów stanowiła kryterium oceny prawidłowości
przebiegu procesu spalania.
W wyniku przeprowadzonego eksperymentu otrzymano wykresy przebiegu ciśnienia
w trakcie procesu spalania mieszanki wodorowo powietrznej. Na rysunku 9.4
przedstawiono przebieg ciśnienia w komorze izochorycznej w trakcie wtrysku wodoru oraz
procesu spalania podczas trzech analizowanych strategii zasilania komory izochorycznej.
Są to przypadki, w których wodór jest wtryskiwany w sposób ciągły w czasie
0,0 – 0,065 [s], natomiast zapłon jest realizowany w trakcie dostarczania wodoru w czasie
0,03 i 0,04 [s] od początku wtrysku oraz przypadek zapłonu w chwili końca wtrysku tj. w
0,065 [s].
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Rys. 9.4. Zmiana ciśnienia w funkcji czasu w trakcie dostarczania paliwa i spalania mieszanki w komorze
izochorycznej. Pi(t) - przebieg ciśnienia, IGN – moment inicjacji zapłonu

W przypadku zapłonu mieszanki w chwili zakończenia dostarczenia wodoru do
komory, tj. w czasie 0,065 [s] od początku dawkowania (linia niebieska), występuje
gwałtowny przyrost ciśnienia, a jego największa wartość wynosi 5,4 [MPa] w czasie
0,00315 [s] po wyładowaniu elektrycznym na elektrodach świecy zapłonowej. Przyrost
ciśnienia w czasie wyznaczono z różnicy ciśnienia w chwili zapłonu i największej wartości
uzyskanego ciśnienia.
∆𝑃𝑖
∆𝑡

=

𝑝2 −𝑝1

(9.7)

𝑡2 −𝑡1

gdzie:
p1 – wartość ciśnienia w chwili zapłonu [MPa]
p2 – największa wartość ciśnienia [MPa]
t1 – czas początku zapłonu [s]
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t2 – czas, w którym wystąpiła największa wartość ciśnienia spalania [s]
Wyliczony wskaźnik przyrostu ciśnienia wynosi 1872 [MPa/s].
Dalszy przebieg zmiany ciśnienia w komorze wynika z procesu wymiany ciepła
pomiędzy czynnikiem roboczym a ściankami komory izochorycznej. Ze względu na
przepływ ciepła do ścianek, wartość ciśnienia ulega stopniowemu zmniejszeniu. Efekt ten
jest zbieżny z analizami modelowymi, prowadzonymi w rozdz. 8.
Na wykresie przedstawiono również przebieg zmian ciśnienia spalania w przypadku
ciągłego dostarczania paliwa w okresie 0,000 – 0,065 [s] i zapłonu w 0,030 i 0,040 [s] od
początku dostarczania paliwa. W przypadku zapłonu mieszanki powstałej w czasie
0,030 [s] od rozpoczęcia wtrysku paliwa proces spalania rozpoczyna się z opóźnieniem,
wynikającym z okresu indukcji. W początkowej fazie spalania, kiedy zapłonowi ulega
wytworzona mieszanka o składzie ok. =3,85 [-], następuje szybkie jej spalanie, przy czym
prędkość narastania ciśnienia jest znacząco mniejsza w stosunku do spalania mieszanki o
składzie =1,9 [-], a wskaźnik przyrostu ciśnienia wynosi w tym okresie 420 [MPa/s].
W drugim etapie spalania, odbywającym się podczas wtrysku pozostałej dawki paliwa,
przyrost ciśnienia jest znacząco mniejszy, co wynika z przejmowania ciepła przez ścianki
komory izochorycznej. Podobny charakter ma przebieg procesu spalania w trzecim z
rozpatrywanych przypadków, w którym zapłon mieszanki następuje w czasie 0,040 [s] od
rozpoczęcia wtrysku paliwa. W początkowej fazie spalania, kiedy zapłonowi ulega
wytworzona mieszanka o składzie ok. =2,87 [-]. Wskaźnik przyrostu ciśnienia wynosi w
tym okresie 929 [MPa/s], natomiast w drugim etapie spalania, odbywającym się podczas
wtrysku pozostałej dawki paliwa, przyrost ciśnienia praktycznie nie występuje, ze względu
na wymianę ciepła ze ściankami komory.
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Rys.9.5. Zmiana temperatury w funkcji czasu w trakcie dostarczania paliwa i spalania mieszanki w komorze
izochorycznej. T(t) - przebieg temperatury, IGN – moment inicjacji zapłonu
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Na podstawie zmiany ciśnienia w trakcie trwania procesu spalania wyliczono zmianę
temperatury, której wykres przedstawiono na rysunku 9.5.
Przebieg eksperymentu był filmowany kamerą do filmowania szybkozmiennych
procesów. Uzyskany zapis o częstotliwości 20000 klatek na sekundę był rejestrowany w
postaci cyfrowej. Przykładowy zapis przedstawiono na rys. 9.6.

Rys.9.6. Rozwój procesu spalania przy zapłonie całej dawki paliwa w 65[ms] (od lewej)
1; 2; 3,15 [ms] po zapłonie mieszanki, czerwonym kółkiem zaznaczono elektrody świecy zapłonowej,
niebieska strzałka wskazuje miejsce dyszy wtryskiwacza i kierunek wtrysku wodoru

Przytoczony przykład pokazuje wybrane klatki filmu z przebiegu procesu spalania w
komorze izochorycznej, dla przypadku, w którym zapalona zostaje mieszanka o składzie
=1,9 [-], powstała z wtryśnięcia pełnej dawki wodoru. Przedstawiają one
rozprzestrzenianie się procesu spalania po pierwszej; po drugiej milisekundzie od zapłonu
oraz w czasie 3,15 [ms] od zapłonu. Analiza przebiegu spalania pozwala na ocenę
zachodzących procesów zawirowania ładunku, rozwoju płomienia oraz penetracji
cząsteczek wtryskiwanego wodoru w głąb komory izochorycznej.

Rys.9.7. Klatki filmu przedstawiające rozwój spalania przy zapłonie w 30[ms] w trakcie ciągłego wtrysku
paliwa przez 65[ms] (od lewej) 4; 10; 25[ms] po zapłonie mieszanki, czerwonym kółkiem zaznaczono
elektrody świecy zapłonowej, niebieska strzałka wskazuje miejsce dyszy wtryskiwacza
i kierunek wtrysku wodoru

Na rysunku 9.7. przytoczono przykład wybranych klatek filmu z przebiegu procesu
spalania w komorze izochorycznej, dla przypadku, w którym zapalona zostaje mieszanka o
składzie =3,85 [-], natomiast pozostała część dawki była wtryskiwana w trakcie procesu
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spalania. Wybrane klatki przedstawiają rozprzestrzenianie się procesu spalania po czterech;
dziesięciu oraz dwudziestu pięciu milisekundach od zapłonu mieszanki. Analiza przebiegu
spalania pozwala na ocenę rozwoju reakcji spalania wzdłuż strugi wtryskiwanego wodoru
w miarę postępu procesu wtrysku.
Z analizy filmu wynika, że początek rozprzestrzeniania się płomienia jest
umiejscowiony przy wylocie dyszy wtryskiwacza. Struga paliwa wypala się tworząc
przemieszczający się w głąb komory płomień. Płomień dociera do przeciwległej ściany
komory, a następnie się odbija przemieszczając się w jej górną część. Taki ruch powoduje
intensywne zawirowanie całego ładunku, co jest korzystne z punktu widzenia możliwości
wystąpienia anomalii spalania. Taki przebieg spalania skutkuje też mniejszą prędkością
wydzielania ciepła i w związku z tym łagodniejszym przyrostem ciśnienia.
Podobny charakter przebiegu procesu spalania zaobserwowano w drugim z
rozpatrywanych przypadków, gdy zapłonowi podlegała nieco bogatsza mieszanka (=2,87),
która powstała w 40 [ms] od początku rozpoczęcia wtrysku wodoru.
Po początkowym, gwałtownym przebiegu procesu, dostarczane nadal paliwo
wypalało się w trwającym już procesie spalania bez widocznego osobnego jak w
poprzednim przypadku odosobnionego frontu spalania. Wynikiem tego było wolniejsze
wydzielanie ciepła, czego efektem był płaski przebieg ciśnienia w komorze.
Obliczenie ciepła chłodzenia i masy wypalonego paliwa przy wtrysku wodoru do
komory izochorycznej
Stan termodynamiczny czynnika w komorze izochorycznej można opisać posługując
się I zasadą termodynamiki:
dQR = dU + dQC + dW
(9,8)
Ponieważ w przemianie izochorycznej objętość jest stała V=const., praca nie jest
wykonywana, w związku z tym równanie bilansu cieplnego komory izochorycznej
zapisujemy w następujący sposób:
dQR = dU + dQC
(9,9)
Obliczenia wykonano dla przypadku spalania mieszanki o współczynniku nadmiaru
powietrza  = 1,9 [-] powstałej na skutek dostarczenia całej dawki paliwa i inicjacji zapłonu
w chwili zakończenia wtrysku. W przypadku przemiany izochorycznej zmiana ciśnienia
jest związana ze zmianą wartości temperatury, wynikającej z oddawania ciepła do ścianek
komory izochorycznej. Ilość oddanego ciepła do ścianek komory można wyznaczyć na
podstawie zmniejszenia wartości ciśnienia w okresie po zakończeniu procesu spalania.
Zakłada się przy tym, że prędkość wymiany ciepła ze ściankami jest stała w całym
rozpatrywanym okresie. Do obliczeń założono, że ładunek znajdujący się w komorze
izochorycznej składa się wyłącznie z powietrza, pomijając udział dostarczonego wodoru do
układu termodynamicznego. Założenie takie jest zasadne, ponieważ masowy udział wodoru
w ładunku jest mały, przy założonym współczynniku nadmiaru powietrza  = 1,9 [-]
Do obliczeń wymiany ciepła przyjęto parametry termodynamiczne czynnika w dwóch
wybranych punktach procesu. Jako pierwszy punkt przyjęto wartość ciśnienia w komorze,
wynoszącego p1 = 5,25 [MPa], w czasie t = 68,85 [ms] po rozpoczęciu procesu
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dostarczania paliwa do komory. Jako drugi punkt przyjęto wartość obliczonego ciśnienia w
komorze, wynoszącego p2 = 5,00 [MPa], w czasie t = 69,85 [ms] po rozpoczęciu procesu
dostarczania paliwa do komory. W związku z tym zmniejszenie ciśnienia czynnika
spowodowane przepływem ciepła do ścianek wynosiło p = 0,25 [MPa] w czasie
t = 1,00 [ms]
W chwili początkowej w komorze o objętości V=200 cm3 ciśnienie ładunku miało
wartość p0=0,9 MPa, a wartość temperatury wynosiła 300 K. Czas spalania paliwa w
komorze wynosi
t01 = 0,0064 [s]
Masa powietrza w chwili początkowej:

m0 

p0V
RT0

(9.10)

Stała gazowa powietrza Rair dla typowego udziału masowego 0,233 O2 i 0,767 N2
wynosi 288,28 [J/(kg K)]. Po podstawieniu powyższych wartości do wzoru (10.10) masa
powietrza wynosi:
m0=0,00208 [kg]
Stąd obliczona temperatura końca procesu spalania wynosi T1=1751 [K].
Podobnie obliczeniowa temperatura dla punktu 2 wynosi T2=1671,72 [K]
Obliczeniowa różnica temperatury wynosi T=79,28 [K].
Zmienne z temperaturą ciepło właściwe powietrza przy stałej objętości wyznacza się
ze wzoru: [38]
(9.11)
cv  613,3  0,319T  8,93  105 T 2  8,833  109 T 3 [J/(kg K)]
Ciepło

cv

dla

powietrza

obliczono

dla

temperatury

T1=1751

[K].

Stąd cv1 =947,41 J/(kg K).
Szybkość chodzenia oblicza się ze zmiany energii wewnętrznej ładunku w wyniku
oddawania ciepła do ścianek komory:
Q cv m0 T
[J/s]
(9.12)
Q c 

t
t
Po podstawieniu danych oraz różnicy czasu t=0,00105s otrzymuje się przybliżoną
Qc
 148790,65 J/s
szybkość oddawania ciepła do ścianek
T
Równanie bilansu cieplnego komory izochorycznej:
(9.13)
Qsp  U 0  U1  Qc 0 1
gdzie:
Qsp

- ciepło dostarczone w wyniku procesu spalania wodoru,

U0

- początkowa energia wewnętrzna po procesie wtrysku paliwa,

U1

- energia wewnętrzna po procesie spalania w p. 1,

(Qc )0 1

- ciepło chłodzenia od stanu 0 do stanu 1.

Ostateczne równanie bilansu cieplnego:
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mpWp  (mp  m0 )cv 0T0  m p  m0 cv1T1  Q c t0 1
.

(9.14)

gdzie:
mp

- masa paliwa,

Wp

- wartość opałowa paliwa (dla wodoru 120 MJ/kg),

- ciepło właściwe ładunku przy stałej objętości w stanie początkowym 0,
cv 0
- ciepło właściwe ładunku przy stałej objętości w końcowym punkcie
cv1
spalania 1,
- czas spalania.
t01
Z zależności (9.14) oblicza się wtryśniętą dawkę paliwa:
pV
cv1 1  Q c t0 1  m0cv 0T0
R
mp 
Wp  cv 0T0

(9.15)

Ciepło właściwe cv 0 dla początkowych warunków pomiarów wynosi:

cv 0 =717 [J/(kg K)].
Po podstawieniu zmierzonych i obliczonych wartości parametrów termicznych
otrzymuje się masę wtryśniętego do komory wodoru. Obliczona z zależności (10.15) dawka
paliwa wynosi:
m p = 0,0000329 kg
Stosunek powietrza do paliwa wynosi m0 / m p =2,08/0,0329=63,22.
Stechiometryczny stosunek masy powietrza do masy wodoru w procesie spalania
wynosi A/F = 34,33. Stąd współczynnik nadmiaru powietrza  = 63,22 / 34,33 = 1.841.
Na podstawie bilansu cieplnego procesu spalania wodoru w komorze izochorycznej
ustalono szybkość oddawania ciepła do ścianek oraz masę jednorazowej dawki
wtryśniętego wodoru. W takiej komorze nie ma wykonywania pracy, gdyż objętość komory
jest niezmienna (p dV=0). Straty chłodzenia w stosunku do dostarczonej energii obliczamy
następująco:
Q t
(9.16)
  c 01
m pW p
Dla badanego przypadku straty ciepła w wyniku chłodzenia wynoszą:
c 

9.3

148790,65  0,0064
=0,241=24,1%
0,0000329  120  106

Wnioski z badań doświadczalnych w komorze izochorycznej

Badania doświadczalne w tym badania optyczne zweryfikowały model symulacji
numerycznej. Porównane przebiegi ciśnienia uzyskane z symulacji i eksperymentu mają w
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każdym z trzech rozpatrywanych przypadków podobny charakter. Różnice widać dla
wartości szczytowych ciśnienia w komorze. Przedstawione w klatki z zarejestrowanego
filmu z przebiegu spalania są tożsame z wynikami uzyskanymi w symulacji.
Różnice między symulacją a eksperymentem wynikają z założonego w symulacji
stałego przebiegu dostarczania paliwa dla wszystkich rozpatrywanych przypadków. W
trakcie prowadzenia eksperymentu nie było możliwości za każdym razem stworzyć
identycznych warunków eksperymentu. Jednocześnie model symulacji numerycznej nie
uwzględnia zjawisk falowych w gazach w trakcie spalania. Przykładem są przebiegi
ciśnienia uzyskane w symulacji i przebiegi uzyskane w wyniku eksperymentu. Należy
pamiętać również o błędach pomiaru ciśnienia, które wiążą się z rodzajem czujnika i
miejscem jego umiejscowienia.
Filmowa rejestracja procesu spalania i możliwość późniejszej analizy prowadzonej
„klatka po klatce” pozwoliła na potwierdzenie stawianej przez autora hipotezy, że możliwe
jest spalanie wodoru w miarę dostarczania do komory wypełnionej powietrzem. Możliwe
było zaobserwowanie, gdzie zaczyna się proces spalania i jak rozprzestrzenia się w
komorze.
Badania eksperymentalne potwierdziły, że dostarczanie wodoru i spalanie go w miarę
dostarczania daje możliwość kontrolowania wydzielania ciepła.
Badania eksperymentalne potwierdziły, że tak dostarczany wodór wypala się w
całości nie tworząc lokalnych objętości mieszanki, która ma zdolność do
niekontrolowanego samozapłonu.
Badania eksperymentalne wykazały, że mieszanka o składzie mniejszym niż
 = 1,9 [-] spala się z dużą prędkością praktycznie w całej objętości, bez występowania
rozchodzenia się frontu płomienia.
Badania pozytywnie zweryfikowały przydatność opracowanej koncepcji systemu
spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w maszynach tłokowych.
Badania optyczne w komorze izochorycznej z możliwością filmowania przebiegu
spalania potwierdziła swoją przydatność do oceny procesu tworzenia mieszanki i spalania.
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10.

Badania
modelowe
procesu
spalania
wodorowo – powietrznej w silniku spalinowym

10.1

Założenia do symulacji numerycznej

mieszanki

Do przeprowadzenia symulacji numerycznej procesu spalania mieszanki wodorowopowietrznej zastosowano program KIVA 3V, który jest dedykowany do obliczeń
numerycznych procesów termodynamicznych, zachodzących w przestrzeni roboczej
maszyn tłokowych. W związku z tym można go uznać za właściwe narzędzie do
przeprowadzenia symulacji numerycznej procesu tworzenia mieszanki wodorowopowietrznej, a następnie symulacji przebiegu procesu spalania w silniku spalinowym.
Program obliczeniowy wykorzystuje metodę różnic skończonych, uwzględniając
zmianę: energii, masy i pędu w sąsiadujących komórkach, z których został zbudowany
model obliczeniowy. Do symulacji numerycznej przyjęto kształt oraz wymiary pochodzące
z pomiarów przestrzeni roboczej silnika spalinowego. W obliczeniach uwzględniono także
rzeczywiste wartości kątów faz rozrządu badanego silnika. Komora spalania silnika, typu
kubkowego, umieszczona jest symetrycznie w denku tłoka [34]. Wymiary główne silnika
zawarto w tabeli 10.1.
Tab.10.1. Wymiary główne silnika będącego obiektem badań

Typ
Średnica x skok [mm]
Objętość skokowa [dm3]
Stopień sprężania [ - ]

1-cylinder, 4-suw
86 x 72
0,418
15,1

Badania symulacyjne przeprowadzono dla przypadku wtrysku wodoru do kanału
dolotowego oraz dla przypadku wtrysku wodoru bezpośrednio do przestrzeni roboczej
silnika.
W przypadku wtrysku paliwa bezpośrednio do przestrzeni roboczej silnika założono,
że początek dostarczania wodoru rozpoczyna się podczas procesu sprężania.
Zastosowany program obliczeniowy wymaga wielu danych opisujących cechy
geometryczne silnika, różnego typu zależności kinematyczne oraz parametry dotyczące
procesu roboczego.
Dane zostały podzielone na wielkości geometryczne:
 dotyczące przestrzeni roboczej,
 kanału dolotowego i wylotowego z zaworami,
 umiejscowienia wtryskiwacza i świecy zapłonowej.
Zależności kinematyczne:
 dane dotyczące ruchu tłoka i związanej z tym zmiany objętości w funkcji kąta
obrotu wału korbowego,
 dane dotyczące kinematyki układu rozrządu.
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Dane dotyczące procesu roboczego:
 masa powietrza przypadająca na pojedynczy cykl,
 temperatura i ciśnienie powietrza w kanale dolotowym,
 masa dostarczonego paliwa,
 kąt początku wtrysku,
 kąt początku zapłonu.
Wyżej wymienione parametry, wprowadzone do zastosowanego w modelowaniu
programu KIVA 3V, pozwalają na obliczanie parametrów termodynamicznych
pojedynczego, pełnego cyklu roboczego silnika.

10.2

Model przestrzeni roboczej silnika

Przeprowadzone symulacje numeryczne oraz badania stanowiskowe procesu
tworzenia i spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w komorze izochorycznej pozwoliły
na zaplanowanie badań w silniku spalinowym. Ponieważ przyjęta w pracy strategia
spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w trakcie jej tworzenia jest złożonym i trudnym
do badania procesem, dlatego też prace doświadczalne poprzedzone zostały badaniami
modelowymi procesu spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w przestrzeni roboczej
silnika spalinowego.
Badania modelowe, przeprowadzone w programie KIVA 3V, wykonano dla dwóch
wariantów zasilania silnika. Pierwszy z nich przewiduje standardowe zasilanie silnika
wodorem, wtryskiwanym do kanału dolotowego, natomiast drugi przewiduje wtrysk
wodoru bezpośrednio do przestrzeni roboczej silnika.
Elementem niezbędnym w symulacji komputerowej jest trójwymiarowy model
przestrzeni roboczej silnika. Tego typu model został wykonany w programie
CATIA P3 V3R17. Przygotowany model został podzielony na 56 bloków tworzących
siatkę, składającą się z 84822 heksagonalnych komórek obliczeniowych.
Na rys. 10.1 przedstawiono siatkę obliczeniową całkowitej przestrzeni roboczej
silnika wraz z kanałami doprowadzającymi i odprowadzającymi ładunek cylindra.
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Rys.10.1. Siatka obliczeniowa modelu przestrzeni roboczej silnika

Na rys. 10.2 przedstawiono siatkę obliczeniową przekroju przestrzeni roboczej silnika
wraz z kanałami doprowadzającymi i odprowadzającymi ładunek cylindra z
uwzględnieniem kształtu komory spalania, która znajduje się w denku tłoka.

Rys.10.2. Siatka obliczeniowa przekroju przestrzeni roboczej silnika

10.3

Badania modelowe silnika spalinowego z wtryskiem wodoru do
kanału dolotowego

Zgodnie z przyjętą metodyką badań modelowych, symulację numeryczną w pierwszej
kolejności przeprowadzono dla przypadku wtrysku wodoru do kanału dolotowego. Taki typ
zasilania jest powszechnie stosowany w zasilaniu silników spalinowych paliwami
gazowymi.
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W przeprowadzanych badaniach symulacyjnych przyjęto prędkość obrotową wału
korbowego n=2500 [1/min] oraz założono stopień otwarcia przepustnicy wynoszący
50 [%].
Założono, że początek wtrysku wodoru do kanału dolotowego następował w procesie
napełniania, 340 [oOWK] przed zwrotem zewnętrznym. Ustalono ponadto stałą wartość
współczynnika nadmiaru powietrza, wynoszącą = 2 [-]. Podyktowane to było
wcześniejszymi doświadczeniami badawczymi, dla których taki współczynnik nadmiaru
powietrza nie powodował powstawania anomalii procesów: zasilania silnika oraz spalania
ładunku w przestrzeni roboczej. Inicjacja zapłonu następowała 3 [oOWK] przed zwrotem
zewnętrznym.
Efektem przeprowadzonej symulacji numerycznej było uzyskanie wyników
obejmujących wartość ciśnienia i temperatury w przestrzeni roboczej silnika. Na tej
podstawie sporządzono wykres przebiegu tych wielkości fizycznych w pojedynczym
obiegu roboczym silnika (rys.10.3). Dodatkowo sporządzono również wykres przebiegu
zmiany masy wodoru w trakcie jego wypalania, co przedstawiono na rys. 10.4.
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Rys. 10.3. Symulacja numeryczna przebiegu ciśnienia i temperatury w trakcie jednego cyklu roboczego
(wtrysk wodoru do kanału dolotowego, = 2,0 [-])

Z wykresu przebiegu ciśnienia indykowanego uzyskanego w symulacji numerycznej
wynika, że proces spalania mieszanki rozpoczyna się w zwrocie zewnętrznym, o czym
świadczy gwałtowny wzrost ciśnienia w tym punkcie. Wynika z tego, że okres indukcji
wynosił ok. 3 [oOWK] od inicjacji zapłonu, co można uzasadnić dużą wartością
współczynnika nadmiaru powietrza, który dla rozpatrywanego przypadku wynosił = 2 [-].
Największa wartość ciśnienia spalania pi() = 3,83 [MPa] występuje 14 [oOWK] po
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zwrocie zewnętrznym. Średnia wartość przyrostu ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika
wynosiła p/= 0,106 [MPa/ oOWK] i jest to wartość mniejsza, w stosunku do wartości
przyrostu
ciśnienia
w
silnikach
zasilanych
stechiometryczną
mieszanką
benzynowo powietrzną.
Największa wartość temperatury czynnika roboczego osiągnęła wartość 1852 [K],
występującą 20 [oOWK] po zwrocie zewnętrznym.
Z symulacji numerycznej otrzymano także przebieg zmiany masy wodoru w funkcji
kąta obrotu wału korbowego (rys. 10.4).
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Rys. 10.4. Symulacja numeryczna przebiegu zmiany masy wodoru w pojedynczym cyklu roboczym silnika.
Czarna pionowa linia (tdc) oznacza zwrot zewnętrzyn, czerwona gwiazdka (IGN) oznacza punkt zapłonu

Z uzyskanego przebiegu zmiany masy wodoru wyznaczono względną funkcję
wywiązywania ciepła oraz prędkość wywiązywania ciepła. Względna funkcja
wywiązywania ciepła została zapisana następująco:
𝑥(𝛼) = 1 −

𝑚𝑠𝑝

(10.1)

𝑚𝑝

gdzie:
msp – masa spalonego paliwa
mp – masa paliwa na cykl
Różniczkując równanie (10.1), można wyliczyć funkcję wywiązywania ciepła
dx/d(. Mnożąc tą wartość przez wartość opałową paliwa można wyliczyć prędkość
wydzielania ciepła dQ/d(rys. 10.5):
𝑑𝑄
𝑑𝛼

𝑑𝑥

(𝛼) = 𝑊𝑜 ∗ 𝑑𝛼 (𝛼)
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Rys. 10.5. Przebieg prędkości wydzielania ciepła w cyklu roboczym. Czarna pionowa linia (tdc) oznacza
zwrot zewnętrzyn, czerwona gwiazdka (IGN) oznacza punkt zapłonu

Całkowite wypalenie dostarczonej masy paliwa na cykl odbywa się w okresie
ok. 35 [oOWK] po zwrocie zewnętrznym. Największa wartość wyliczonej prędkość
wydzielania ciepła występuje dla wartości ok. 10 [oOWK] po zwrocie zewnętrznym.

10.4

Badania modelowe silnika spalinowego z bezpośrednim wtryskiem
wodoru do cylindra

Znane są wyniki badań symulacyjnych systemu spalania z bezpośrednim wtryskiem
wodoru w zastosowaniu do silników z zapłonem samoczynnym. [18] Jednak w tych
badaniach mieszanka wodorowo-powietrzna podlegała samozapłonowi w wyniku
przekroczenia ciśnienia i temperatury czynnika w procesie sprężania. Zapłonowi ulegała
wówczas w krótkim czasie cała objętość mieszanki, czego skutkiem były bardzo duże
przyrosty ciśnienia, w związku z tym tego typu metoda zasilania silnika tłokowego
wodorem zawierała ograniczenia potencjału rozwojowego.
Opracowana w Politechnice Krakowskiej koncepcja spalania mieszanki wodorowopowietrznej nie zawiera tego typu ograniczeń, ze względu na możliwość sterownia
procesem wydzielania ciepła. Celem przeprowadzonych badań symulacyjnych było
rozpoznanie możliwości zapłonu mieszanki powstałej w wyniku wtrysku wodoru w
procesie sprężania oraz spalania wodoru, dostarczanego sukcesywnie w trakcie trwającego
procesu spalania.
Oprócz danych opisujących cechy geometryczne silnika, różnego typu zależności
kinematyczne oraz parametry dotyczące procesu roboczego, które zostały wymienione w
rozdz. 10.1, w przypadku bezpośredniego wtrysku wodoru do cylindra, do programu
obliczeniowego niezbędne są dodatkowe parametry określające położenie geometryczne

61

punktu dostarczania wodoru w głowicy silnika. Oś strugi wtryskiwanego wodoru pokrywa
się z osią wzdłużną cylindra, a kąt wierzchołkowy strugi wynosi 60 [o].
Do przeprowadzenia badań symulacyjnych w przypadku bezpośredniego wtrysku
wodoru, przyjęto prędkość obrotową wału korbowego wynoszącą n=2500 [1/min] oraz
założono stopień otwarcia przepustnicy wynoszący 50 [%], Przyjęty do badań
symulacyjnych stopień otwarcia przepustnicy wynikał z przeprowadzonych, wstępnych
badań doświadczalnych.
Założono, że początek wtrysku wodoru do przestrzeni roboczej następował w
procesie sprężania, 100 [oOWK] przed zwrotem zewnętrznym. Ustalono ponadto stałą
wartość współczynnika nadmiaru powietrza, wynoszącą = 2 [-]. Podyktowane to było
wcześniejszymi doświadczeniami badawczymi, dla których taka wartość współczynnika
nadmiaru powietrza nie powodował powstawania anomalii procesów: zasilania silnika oraz
spalania ładunku w przestrzeni roboczej. Symulacja strategii zasilania przewidywała
początek wtrysku wodoru do cylindra na 100 [oOWK] przed ZZ, a koniec wtrysku
następował 8 [oOWK] po ZZ. W symulacji przewidziano zapłon mieszanki na 3 [oOWK]
przed ZZ, z czego wynika, że wtrysk wodoru następował także przez 11 [ oOWK] w trakcie
procesu spalania.
Efektem przeprowadzonej symulacji numerycznej było uzyskanie wyników
obejmujących wartość ciśnienia i temperatury w przestrzeni roboczej silnika. Na tej
podstawie sporządzono wykres przebiegu tych wielkości fizycznych w pojedynczym
obiegu roboczym silnika (rys.10.6).
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Rys. 10.6. Przebieg ciśnienia i temperatury w trakcie pojedynczego cyklu roboczego uzyskana w symulacji
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dostarczania paliwa)
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Z wykresu przebiegu ciśnienia uzyskanego w symulacji numerycznej wynika, że
proces spalania mieszanki rozpoczyna się w górnym zwrocie zewnętrznym, o czym
świadczy gwałtowny wzrost ciśnienia w tym punkcie. Opóźnienie w stosunku do inicjacji
zapłonu, występującej 3 [oOWK] przed zwrotem zewnętrznym, wynika z czasu
koniecznego do wytworzenia palnej mieszanki wodorowo-powietrznej w cylindrze.
Według prowadzonej symulacji największa wartość ciśnienia spalania pi() = 4,01 [MPa]
występuje 24 [oOWK] po zwrocie zewnętrznym.
Otrzymana w symulacji krzywa przedstawiająca przyrost ciśnienia w przestrzeni
roboczej silnika pozwala na wyliczenie wskaźnika przyrostu ciśnienia w okresie od
początku reakcji spalania do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia. Wskaźnik ten wynosił
p/=0,05 [MPa/oOWK]. Otrzymana wartość przyrostu ciśnienia jest znacząco mniejsza
od największej wartości, otrzymanej w symulacji procesu spalania mieszanki wodorowopowietrznej, tworzonej w procesie napełniania (p/= 0,106 [MPa/ oOWK]).
Uzyskany w symulacji przebieg krzywej ciśnienia nie wykazuje zmian ciśnienia,
charakterystycznych dla anomalii procesu spalania.
Największa wartość temperatury obiegu wynosi 1814 [K] i występuje ok. 30 [ 0OWK]
po zwrocie zewnętrznym.
Z symulacji numerycznej otrzymano przebieg zmiany masy wodoru w funkcji kąta
obrotu wału korbowego, który został przedstawiony na rys. 10.7.
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Rys. 10.7. Przebieg zmiany masy wodoru w jednym cyklu roboczym przy zasilaniu silnika bezpośrednio do
przestrzeni roboczej.

Z przebiegu zmiany masy wodoru wyznaczono względną funkcję wydzielania ciepła.
Na podstawie tej funkcji wyznaczono prędkość wydzielania ciepła. Obliczenia
przeprowadzono według schematu przedstawionego w rozdz. 9.3. Wyniki obliczeń
przedstawiono w formie wykresu na rys. 10.8.
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Rys. 10.8. Przebieg prędkości wydzielania ciepła w cyklu roboczym. Czarna pionowa linia (tdc) oznacza
zwrot zewnętrzyn, czerwona gwiazdka (IGN) oznacza punkt zapłonu
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11.

Badania doświadczalne silnika spalinowego z wtryskiem wodoru

11.1

Opis stanowiska badawczego i aparatury pomiarowej

Do badań doświadczalnych wybrano jednocylindrowy silnik chłodzony powietrzem o
objętości skokowej Vss = 418 [cm3]. W standardowej wersji jest to stacjonarny silnik
przemysłowy z zapłonem samoczynnym, stosowany do napędu różnego typu narzędzi
ogrodniczych. Do celów badawczych silnik został istotnie zmodyfikowany. Najważniejszą
zmianą było: wprowadzenie zapłonu iskrowego mieszanki, dokonanie zmiany sposobu
zasilania paliwem, zmiana geometrii systemu spalania oraz zmniejszenie stopnia sprężania.
Układ korbowo-tłokowy oraz układ rozrządu silnika nie podlegał modyfikacji. Parametry
silnika oraz zakres modyfikacji przedstawiono w tabeli 11.1.
Tab. 11.1 Parametry silnika badawczego przed i po modyfikacji

Nazwa
Typ
Średnica x skok [mm]
Objętość skokowa [dm3]
Stopień sprężania [ - ]
Ne [kW] przy n [1/min]
Mo [Nm] przy n [1/min]
System zasilania, system
zapłonu

Standardowa wersja
silnika
Holida 186F
1-cylinder, 4-suw, silnik ZS
86 x 72
0,418
19,3
7,4; 3600
27,0; 2400-2600
Bezpośredni wtrysk ON,
pompa wtryskowa z
regulatorem mechanicznym,
zapłon samoczynny

Zmodyfikowany silnik
badawczy zasilany wodorem
Holida 186F
1-cylinder, 4-suw silnik ZI
86 x 72
0,418
15,1
Zależna od sposobu zasilania
Zależne od sposobu zasilania
Elektronicznie sterowany
pośredni lub bezpośredni
wtrysk wodoru, zapłon
iskrowy

Modyfikacje mechaniczne silnika dotyczyły głównie tłoka oraz głowicy. W
standardowej wersji silnika komora typu otwartego, toroidalnego była umieszczona w tłoku
asymetrycznie w stosunku do osi podłużnej tłoka. Modyfikacja polegała na obróbce
mechanicznej tłoka, w wyniku której uzyskano tzw. komorę kubkową, umieszczoną
symetrycznie w osi tłoka. Wprowadzona modyfikacja miała na celu uzyskanie komory
spalania, gwarantującej silne zawirowanie ładunku w końcowej fazie procesu sprężania
oraz zmniejszenie wartości stopnia sprężania. Na rys. 11.1. przedstawiono widok komory
spalania przed i po modyfikacji.
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Rys. 11.1. Komora spalania przed i po modyfikacji

Zmiany konstrukcyjne głowicy miały na celu umożliwienie zamontowania
wtryskiwacza elektromagnetycznego, świecy zapłonowej oraz czujnika ciśnienia do
indykowania procesów roboczych silnika. Przekrój głowicy z zamontowanym
wtryskiwaczem i świecą zapłonową przedstawiono na rys. 11.2.
Wtryskiwacz
wodoru
Świeca
zapłonowa
Kanał do
czujnika
ciśnienia

Rys. 11.2. Zmodyfikowana głowica z umieszczonym wtryskiwaczem, świecą zapłonową i kanałem na czujnik
ciśnienia do indykowania

Elektromagnetycznie sterowany wtryskiwacz wodoru umieszczono w gnieździe
standardowego wtryskiwacza silnika. Dostarczał on strugę wodoru kołowo symetrycznie,
centralnie do znajdującej się w tłoku komory spalania.
W prowadzonych badaniach zastosowano zmodyfikowany wtryskiwacz firmy Bosch
standardowo używany do bezpośredniego wtrysku benzyny w silnikach ZI. Konstrukcja
tego wtryskiwacza umożliwia jego prawidłowe działanie podczas zasilania benzyną, która
ma gorsze własności smarne w stosunku do oleju napędowego. Iglica wtryskiwacza, która
znajduje się w jego korpusie prowadzona jest tylko w wąskiej prowadnicy, stanowiącej
część gniazda rozpylacza. Druga część iglicy zakończona walcowym elementem, który jest
przyciągany przez elektromagnes, utrzymywana jest w osi korpusu wtryskiwacza za
pomocą prowadnicy. Prowadnica ta ma postać cienkiego krążka z centralnym otworem
prowadzącym iglicę oraz otworami pozwalającymi na przepływ paliwa wzdłuż iglicy do
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zaworu dozującego. Taka konstrukcja wtryskiwacza zapobiega zacieraniu iglicy i
gwarantuje prawidłową, bezawaryjną pracę wtryskiwacza, również w przypadku zasilania
wodorem. Przekrój zastosowanego wtryskiwacza przedstawiono na rys. 11.3

Rys. 11.3. Przekrój wtryskiwacza zastosowanego w badaniach do wtrysku wodoru

W głowicy wykonano dodatkowe gniazdo do osadzenia świecy zapłonowej. Gniazdo
osadzenia piezoelektrycznego czujnika do pomiaru ciśnienia indykowanego, umieszczono
w wolnej przestrzeni głowicy, obok wtryskiwacza (rys. 11.2).
Ze względu na zmianę sposobu regulacji mocy silnika, został on dodatkowo
wyposażony w elektrycznie sterowaną przepustnicę powietrza, umieszczoną w kanale
dolotowym. (rys. 11.4).

67

Elektrycznie
sterowana
przepustnica

Zespół
wtryskiwaczy
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dolotowym
Rys. 11.4. Przepustnica powietrza umieszczona w kanale dolotowym badawczego silnika

Silnik został wyposażony w dodatkowe czujniki umożliwiające sterowanie zasilaniem
wodorem, układem zapłonowym i przepustnicą, Zamontowano również czujniki
pozwalające na rejestrację parametrów pracy silnika: kątowy czujnik położenia wału
korbowego, czujnik fazy, czujnik ciśnienia indykowanego, przepływomierz powietrz
dolotowego, czujnik temperatury powietrza dolotowego, czujnik temperatury spalin,
szerokopasmowa sonda lambda w rurze wylotowej. Zmodyfikowany silnik, umieszczony
na stanowisku badawczym przedstawiono na rys. 11.5.
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Rys. 11.5. Zmodyfikowany silnik z oprzyrządowaniem pomiarowym na stanowisku badawczym

Układ zasilania silnika wodorem składał się z: stalowej butli, czujnika zużycia
wodoru, przewodu wysokociśnieniowego, tłumika pulsacji ciśnienia oraz reduktorów
ciśnienia wodoru. Jeden z reduktorów, umieszczony w obwodzie zasilania wtryskiwacza
niskiego ciśnienia, stosowany był przy wtrysku pośrednim do kanału dolotowego silnika,
natomiast drugi, umieszczony w obwodzie zasilania wtryskiwacza wysokiego ciśnienia,
stosowany był przy wtrysku bezpośrednim do komory spalania silnika. Komponenty
systemu zasilania przedstawiono na rys. 11.6. System pomiarowy zawierał także sondę
lambda, umieszczoną w kanale wylotowym, bezpośrednio w miejscu wyjścia spalin z
głowicy silnika, co przedstawiono na rys.11.5.
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Rys. 11.6. Komponenty systemu zasilania wodorem silnika badawczego

Wodór magazynowany był w standardowej, stalowej butli do transportu i
magazynowania gazów o objętości 50 dm3 i ciśnieniu roboczym 25 [MPa]. Za głównym
zaworem butli zamontowany był zestaw pomiarowy zużycia wodoru, w którego skład
wchodził manometr mechaniczny o zakresie 0-32 [MPa], czujnik temperatury gazu w
postaci termopary typu N i elektroniczny czujnik ciśnienia o zakresie 0,1-28,0 [MPa],
stosowany powszechnie w technice motoryzacyjnej (rys. 11.7).
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Rys. 11.7. System pomiaru ciśnienia i temperatury wodoru w butli

Do reduktora, umieszczonego na stanowisku badawczym, wodór był doprowadzany
elastycznym, wysokociśnieniowym przewodem. Do pomiaru parametrów wodoru
dostarczanego do wtryskiwacza opracowano drugi układ pomiarowy, który składał się z
elektronicznego czujnika ciśnienia o zakresie pomiarowym 0,1-15,0 [MPa] oraz czujnika
temperatury w postaci termopary typu N. Układ pomiarowy zawierał także tłumik pulsacji
ciśnienia, którego zadaniem było zapewnienie stabilności parametrów termodynamicznych
w układzie pomiarowym. Tłumik ten miał postać wysokociśnieniowego zbiornika o
objętości 5 [dm3]. W przypadku badań silnika z pośrednim wtryskiem wodoru, paliwo
doprowadzano do dodatkowego reduktora, którego zadaniem było zapewnienie
odpowiedniego ciśnienia wodoru, właściwego dla tego typu wtryskiwacza. (rys. 11.8).
Zakres regulacji tego dodatkowego reduktora wynosił 0,25-0,35 [MPa], podczas gdy
ciśnienie w głównym przewodzie doprowadzającym wodór wynosiło 5 [MPa]. Układ
doprowadzania wodoru do wtryskiwaczy przedstawiono na rys. 11.8.
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Rys. 11.8.Układ zasilania wodorem silnika badawczego

W silniku badawczym zastosowano nowoczesny, elektronicznie sterowany układ
zapłonowy, w którym transformator zapłonowy był bezpośrednio zespolony ze świecą
zapłonową. Układu zapłonowy przedstawiono na rys.11.9.

Rys. 11.9. Układ zapłonowy silnika badawczego

Do pomiaru strumienia powietrza dostarczanego do silnika zastosowano
elektroniczny przepływomierz powietrza. W celu uniknięcia błędów pomiarowych,
wynikających z pulsacyjnego charakteru poboru powietrza przez silnik, przepływomierz
został umieszczony na wejściu do zbiornika wyrównawczego o objętości 8 [dm3]. Ta
wielkość zbiornika zapewniała laminarny przepływ powietrza w torze pomiarowym.
Zbiornik połączony był elastycznym przewodem z obudową przepustnicy powietrza.
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System układu pomiarowego strumienia
przedstawiono na rys. 11.10.
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Zbiornik
wyrównawczy

Rys. 11.10.Układ pomiaru strumienia powietrza dostarczanego do silnika

Pomiar kąta obrotu wału korbowego oraz prędkości obrotowej silnika realizowany
był za pomocą czujnika optycznego, umieszczonego na wale korbowym silnika. Miejsce
zainstalowania czujnika przedstawiono na rys.11.11.
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Rys. 11.11. Układ pomiarowy kąta położenia i kąta obrotu wału korbowego

11.2

Metodyka badań stanowiskowych

Badania doświadczalne polegały na sporządzeniu szeregu charakterystyk
regulacyjnych współczynnika nadmiaru powietrza mieszanki wodorowo-powietrznej dla
ustalonej prędkości obrotowej, wynoszącej n = 2500 1/min oraz dla ustalonych, wybranych
stopni otwarcia przepustnicy. Przyjęta metodyka została oparta na wynikach badań
wstępnych, w których wybrano wartość prędkości obrotowej silnika oraz wartości kąta
otwarcia przepustnicy, przy których realizowano badania zasadnicze.
Zakres badań przewidywał pomiary wybranych parametrów silnika wykonywanych
podczas zasilania silnika metodą wtrysku bezpośredniego do komory spalania, a także w
celach referencyjnych, metodą wtrysku pośredniego do kanału dolotowego.
Zastosowany reduktor ciśnienia wodoru, pobieranego z butli, umożliwiał płynny
zakres regulacji ciśnienia w zakresie 0,2-28 [MPa]. Dla celów badawczych, w reduktorze
została ustawiona stała wartość ciśnienia zasilania, wynosząca 5,0 [MPa], niezależnie od
ciśnienia roboczego wodoru w butli oraz niezależnie od wartości strumienia pobieranego
paliwa. Założone parametry były nadzorowane czujnikiem ciśnienia oraz czujnikiem
temperatury, których wskazania pozwalały na bieżąco kontrolować parametry wodoru
dostarczanego do wtryskiwacza.
W przypadku badań referencyjnych, z zastosowaniem wtryskiwacza
niskociśnieniowego umieszczonego w kanale dolotowym, ciśnienie wodoru było
zmniejszane do stałej wartości 0,3 [MPa]. Było to realizowane poprzez umieszczenie
drugiego reduktora, umieszczonego przed wtryskiwaczem.
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W celu pomiaru zużycia wodoru opracowano tor pomiarowy, którego działanie
polegało na pomiarze zmiany masy wodoru w butli wysokociśnieniowej. Wykorzystywano
do tego wskazania indywidualnie kalibrowanych czujników ciśnienia i temperatury wodoru
przed reduktorem.
Układ zapłonowy mieszanki wodorowo-powietrznej został opracowany z
uwzględnieniem wyników badań symulacyjnych. Usytuowanie świecy zapłonowej w
głowicy zostało dobrane w oparciu o kryterium umieszczenia kanału iskrowego świecy w
miejscu występowania mieszanki wodorowo-powietrznej o największej zapalności. Miejsce
to, wybrane w wyniku badań modelowych, znajdowało się na powierzchni tworzącej stożka
strugi wtryskiwanego wodoru. W przypadku badań z dostarczaniem wodoru do kanału
dolotowego, takie umiejscowienie świecy zapłonowej, pozwalało na zapłon mieszanki w
centralnej części komory spalania. Przeskok iskry był inicjowana impulsem prostokątnym z
jednostki sterującej układu zapłonowego, a energia wyładowania iskrowego była zależna
od szerokość impulsu sterującego.
W celu określenia chwilowej wartości współczynnika nadmiaru powietrza w
mieszance wodorowo-powietrznej zasilającej silnik, niezbędny był system pomiaru
strumienia doprowadzanego powietrza. Pomiar ten był realizowany za pomocą
standardowego przepływomierza masowego stosowanego w motoryzacji. Sygnał z tego
czujnika był przekazywany do systemu sterowania układu zasilania, który odpowiadał za
utrzymanie założonej wartości współczynnika nadmiaru powietrza. Ten system był ponadto
wspomagany sygnałem pochodzącym z szerokopasmowej sondy lambda, która pełniła rolę
urządzenia korygującego wstępne ustawienia współczynnika nadmiaru powietrza. Cały
system funkcjonował w czasie rzeczywistym w trybie adaptacyjnym.
Do pomiaru prędkości obrotowej, prędkości kątowej wału korbowego oraz określenia
zwrotu zewnętrznego (ZZ) wału korbowego zastosowano czujnik optyczny o rozdzielczości
360 impulsów na jeden obrót wału korbowego. Czujnik ten dysponował dodatkowym
kanałem pomiarowym o rozdzielczości 1 impulsu na jeden obrót wału korbowego,
umożliwiającym rozpoznanie zwrotu zewnętrznego tłoka. Dodatkowo w układzie rozrządu
umieszczono czujnik fazy, służący do rozpoznania zwrotu zewnętrznego tłoka w fazie
napełniania.
Cały układ sterowania silnikiem oraz system do akwizycji danych został opracowany
w środowisku LabVIEW firmy National Instruments.
Opracowany układ sterowania korzystał z sygnałów pochodzących z: czujnika fazy i
czujnika położenia wału korbowego, na podstawie których wyznaczał początek wtrysku i
początek zapłonu. Wykorzystując sygnał z przepływomierza powietrza wyznaczana była
dawka paliwa przypadająca na jeden cykl roboczy silnika przy zadanym współczynniku
nadmiaru powietrza lambda. Masa wodoru dostarczanego do przestrzeni roboczej silnika
była zależna od czasu trwania impulsu sterującego elektromagnetycznym wtryskiwaczem.
Układ sterowania korzystał także z sygnałów określających wartość ciśnienia i temperatury
wodoru zasilającego wtryskiwacze. W systemie regulacji współczynnika nadmiaru
powietrza wykorzystywany był również sygnał z czujnika tlenu (szerokopasmowa
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sonda ), przy czym wskazania czujnika tlenu pełniły rolę parametru korekcyjnego dla
wyznaczonego czasu otwarcia wtryskiwacza.
Prędkość obrotowa wału korbowego silnika była wyznaczana na podstawie sygnału
czujnika położenia kątowego wału. Integralną częścią układu sterowania silnika był
opracowany człon zdalnego sterowania przepustnicą, umieszczoną w kanale dolotowym.
Ponadto w kanale dolotowym umieszczono czujnik temperatury powietrza, z którego
sygnał był wykorzystywany w algorytmie sterowania. Przykładowy panel systemu
sterowania silnika zastał przedstawiony na rys. 11.12.

Rys. 11.12. Panel systemu sterowania silnikiem

W programie LabVIEW został opracowany także program do pomiaru
podstawowych parametrów roboczych silnika, takich jak: moment obrotowy Mo, prędkość
obrotowa wału korbowego silnika n oraz zużycia paliwa Ge.
Wartość momentu obrotowego była pobierana w postaci wartości napięcia z czujnika
siły, umieszczonego na hamulcu, a następnie po wyskalowaniu i kalibracji, odczytywana na
panelu w jednostce [Nm].
Prędkość obrotowa była mierzona czujnikiem optycznym dającym prostokątny sygnał
częstotliwościowy. Sygnał ten, po obróbce, był odczytywany na głównym panelu
sterującym w jednostce [1/min.].
Ponieważ przyjęta metodyka badań przewidywała pomiary parametrów silnika
pracującego w ustalonych warunkach, zużycie wodoru było obliczane w wybranym
przedziale czasu wynoszącym 60 [s]. Pomiar ten był realizowany na podstawie pomiaru
temperatury i ciśnienia gazu w butli. Panel zawierający wartości pomiarowe
poszczególnych parametrów roboczych silnika przedstawiono na rys. 11.13.
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Rys. 11.13. Panel pomiaru parametrów roboczych silnika

Program obsługujący pomiar ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika (indykowanie)
był zintegrowany z ogólnym programem sterowania napisanym w środowisku LabView. W
tych badaniach sygnał z piezoelektrycznego czujnika ciśnienia, po odpowiedniej obróbce,
był wyświetlany w czasie rzeczywistym w funkcji obrotu wału korbowego lub w funkcji
zmiany objętości przestrzeni roboczej silnika, a mierzone wartości ciśnienia były
zapisywane w postaci cyfrowej w pamięci komputera. Opracowany program umożliwiał
także rejestrację punktów początku wtrysku paliwa i czasu jego trwania oraz punktu
wystąpienia wyładowania iskrowego na elektrodach świecy zapłonowej.
Integralną częścią programu obsługującego pomiar ciśnienia w przestrzeni roboczej
silnika był moduł obliczeniowy, pozwalający na obliczanie: wskaźnika dp/dśredniego
ciśnienia indykowanego pi, ciśnienia maksymalnego w cylindrze pmax, mocy indykowanej
Ni, sprawności cieplnej ηc, sprawności ogólnej ηo oraz jednostkowego zużycia paliwa ge.
Przebieg wymienionych wielkości w funkcji czasu był dostępny na ekranie monitora w
postaci odpowiednich wykresów. Przykładowy panel pomiarowy, zawierający przebieg
wybranych wielkości przedstawiono na rys.11.14.
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Rys. 11.14. Panel rejestracji przebiegu ciśnienia czynnika roboczego w cylindrze

Wszystkie wymienione trzy układy pomiarowe były ze sobą zintegrowane w
programie LabView, a zmierzone lub obliczone wartości poszczególnych parametrów były
zapisywane w postaci cyfrowego pliku w pamięci komputera.

11.3

Badania silnika z wtryskiem wodoru do kanału dolotowego

Badania referencyjne prowadzono na silniku wyposażonym w pośredni wtrysk
wodoru do kanału dolotowego. W tym przypadku wtryskiwacz umieszczony był pomiędzy
przepustnicą a zaworem dolotowym, przy czym końcówka dyszy wtryskiwacza
umieszczona została blisko zaworu dolotowego. Dzięki takiemu umiejscowieniu
wtryskiwacza, struga wtryskiwanego wodoru, zsynchronizowana z położeniem zaworu,
trafiała do cylindra w procesie napełniania, nie zalegając w kanale dolotowym. Było to
celowe działanie, mające na celu zabezpieczenie układu dolotowego silnika przed
możliwym, niekontrolowanym samozapłonem mieszanki w przewodzie dolotowym.
Zastosowana strategia wtrysku wodoru polegała na ustaleniu początku dawkowania na
okres, w którym zawór dolotowy był całkowicie otwarty. Masa dostarczanego wodoru na
pojedynczy cykl roboczy silnika była regulowana czasem otwarcia wtryskiwacza. Ciśnienie
wtrysku wodoru wynosiło 0,3 [MPa].
Zastosowana metodyka badań przewidywała pomiary parametrów roboczych silnika
podczas pracy ze stałą prędkością obrotową, wynoszącą 2500 [1/min], natomiast, jako
parametry zmienne przyjęto: stopień otwarcia przepustnicy i współczynnik nadmiaru
powietrza. Wartość kąta wyprzedzenia zapłonu była indywidualnie regulowana w celu
uzyskania maksymalnej wartości momentu obrotowego w danym punkcie pracy silnika.
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Podczas badań prowadzono także indykowanie silnika z bieżącą rejestracją przebiegu
ciśnienia w cylindrze na monitorze systemu pomiarowego, co pozwalało na identyfikację
anomalii spalania. Podczas pojawiania się anomalii spalania dokonywane były korekty
ustawienia kąta wyprzedzenia zapłonu. Ponadto bieżąca rejestracja przebiegu ciśnienia w
cylindrze stwarzała możliwość analizy przyrostu ciśnienia w cylindrze dp/dα w stosunku do
przyjętego kryterium największej wartości siły gazowej działającej na denko tłoka. Ten
pomiar umożliwiał także odpowiedni dobór parametrów regulacyjnych silnika w celu
uzyskania największej wartości momentu obrotowego w każdym z punktów pomiarowych.
Badania silnika prowadzono dla wybranych, trzech wartości otwarcia przepustnicy,
wynoszących: 12,5; 25; 50 [%]. Dla każdego ze stopni otwarcia przepustnicy wykonano
charakterystykę regulacyjną składu mieszanki. W prowadzonych badaniach wstępnych
stwierdzono, że przy stałej prędkości obrotowej silnika, wynoszącej n=2500 [1/min]
stopień otwarcia przepustnicy 50 [%] można traktować, jako maksymalny, ponieważ
większa wartość otwarcia przepustnicy dla ustalonej prędkości obrotowej nie powodowała
zwiększenia momentu obrotowego silnika.
Oprócz podstawowych parametrów roboczych silnika, takich jak: moment obrotowy
Mo, godzinowe zużycie paliwa Ge, jednostkowe zużycie paliwa ge, współczynnik nadmiaru
powietrza , rejestrowano także: temperaturę i masowe natężenie przepływu powietrza w
układzie dolotowym oraz temperaturę spalin. Dla wszystkich przedstawionych punktów
pomiarowych zarejestrowano przebiegi ciśnienia indykowanego. Wszystkie mierzone
parametry silniki były zapisywane w pamięci komputera w funkcji czasu trwania pomiaru.
Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli, a na wykresach przebiegi ciśnienia
czynnika w przestrzeni roboczej silnika. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 11.2.
Tab.11.2. Wyniki badań doświadczalnych silnika z wtryskiem wodoru do kanału dolotowego
Nr
Mo Ne
testu [Nm] [kW]

Ge
[g/s]

Przepu
ge
stnica
[g/kWh]
[%]

t wtr.
[s]

Pocz.
wtr.

Pocz.
zapł.

[oOWK] [oOWK]


o[%]
[-]

dP/d
Pi śred
Ni
o
[kW]
[MPa] [MPa/ OWK]

c
[%]

0

4,8

1,3

0,0569

162,9

12,5 0,00498

-260

-7 1,97 18,41

0,29

0,06

2,7 39,65

1

5,9

1,5

0,0617

143,8

12,5 0,00530

-260

-5 1,68 20,86

0,31

0,11

2,9 39,07

2

6,6

1,7

0,0748

155,9

12,5 0,00590

-260

-1 1,40 19,24

0,32

0,14

3,0 33,26

3

7,9

2,1

0,0839

146,0

25,0 0,00610

-260

-3 1,96 20,55

0,37

0,14

3,5 34,31

4

8,8

2,3

0,0844

131,9

25,0 0,00645

-260

-1 1,67 22,74

0,41

0,16

3,8 37,77

5 10,8

2,8

0,0947

120,6

50,0 0,00680

-260

-3 1,96 24,88

0,46

0,18

4,3 37,77

6 11,8

3,1

0,1037

120,9

50,0 0,00690

-260

0 1,85 24,82

0,47

0,10

4,4 35,23

Przebieg ciśnienia indykowanego w funkcji kąta obrotu wału korbowego i w funkcji
objętości przestrzeni roboczej dla realizowanych charakterystyk regulacyjnych składu
mieszanki wodorowo-powietrznej przedstawiono na rys. 11.15 do 11.20. W opisie
rysunków dla każdej z charakterystyk, naniesiono wartość stopnia otwarcia przepustnicy
oraz wartość współczynnika nadmiaru powietrza.
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Rys. 11.15. Otwarty wykres indykatorowy silnika z wtryskiem wodoru do kanału dolotowego. Stopień
otwarcia przepustnicy 12,5[%], charakterystyka regulacyjna składu mieszanki
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Rys. 11.16. Zamknięty wykres indykatorowy silnika z wtryskiem wodoru do kanału dolotowego. Stopień
otwarcia przepustnicy 12,5[%], charakterystyka regulacyjna składu mieszanki

Na rys. 11.15 i 11.16 przedstawiono otwarty i zamknięty wykres indykatorowy
silnika pracującego w zakresie małego obciążenia, przy stopniu otwarcia przepustnicy
wynoszącym 12,5 [%]. Stosownie do wartości współczynnika nadmiaru powietrza,
indywidualnie dobierano wartość kąta wyprzedzenia zapłonu w oparciu o kryterium
poprawnej pracy silnika, ze względu na anomalie spalania oraz uzyskanie maksymalnej
wartości momentu obrotowego dla każdego punktu pomiarowego. Zgodnie z
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przewidywaniami maksymalna wartość ciśnienia w cylindrze została osiągnięta podczas
zasilania mieszanka o składzie  = 1,4 [-], przy czym wartość kąta wyprzedzenia zapłonu w
tym punkcie pomiarowym wynosiła 1 [oOWK] przed zwrotem zewnętrznym. Podczas
zasilania silnika mieszanką uboższą o składzie  = 1,68 [-] oraz  = 1,97 [-], wartość kąta
wyprzedzenia zapłonu wynosiła odpowiednio 5 i 7 [oOWK]. Największą wartość
sprawności ogólnej silnika, wynoszącą ηo = 20,86 [%], osiągnięto podczas zasilania silnika
mieszanką o składzie  = 1,68 [-]. Dla mieszanki uboższej występował efekt strat
termodynamicznych związanych z przejmowaniem ciepła spowodowanym dużym
nadmiarem powietrza, natomiast dla mieszanki bogatszej, część paliwa nie podlegała
całkowitemu spalaniu. W zależności od wartości współczynnika nadmiaru powietrza
mieszanki zasilającej silnik, istotnym zmianom podlegała wartość współczynnika przyrostu
ciśnienia dp/dα osiągając wartość dp/dα = 0,06 [MPa/ oOWK] dla  = 1,97 [-] lub dp/dα =
0,14 [MPa/ oOWK] dla  = 1,4 [-]. Podczas badań silnika pracującego w zakresie małego
obciążenia, przy stopniu otwarcia przepustnicy wynoszącym 12,5 [%], dalsze wzbogacanie
mieszanki (poniżej wartości  = 1,4 [-]) powodowało występowanie anomalii spalania oraz
znaczące zmniejszenie sprawności ogólnej.
Na rys. 11.17 i 11.18 przedstawiono otwarty i zamknięty wykres indykatorowy
silnika pracującego w zakresie średniego obciążenia, przy stopniu otwarcia przepustnicy
wynoszącym 25 [%], a na rys. 11.19 i 11.20 przedstawiono otwarty i zamknięty wykres
indykatorowy silnika pracującego w zakresie dużego obciążenia, przy stopniu otwarcia
przepustnicy wynoszącym 50 [%]. Jak wykazały badania wstępne, w silniku będącym
obiektem badań, zwiększanie stopnia otwarcia przepustnicy ponad wartość 50 [%] nie
przynosiło efektów w zakresie parametrów roboczych silnika.
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Rys. 11.17. Otwarty wykres indykatorowy silnika z wtryskiem wodoru do kanału dolotowego. Stopień
otwarcia przepustnicy 25[%], charakterystyka regulacyjna składu mieszanki
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Rys. 11.18. Zamknięty wykres indykatorowy silnika z wtryskiem wodoru do kanału dolotowego. Stopień
otwarcia przepustnicy 25[%], charakterystyka regulacyjna składu mieszanki
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Rys. 11.19. Otwarty wykres indykatorowy silnika z wtryskiem wodoru do kanału dolotowego. Stopień
otwarcia przepustnicy 50[%], charakterystyka regulacyjna składu mieszanki
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Rys. 11.20. Zamknięty wykres indykatorowy silnika z wtryskiem wodoru do kanału dolotowego. Stopień
otwarcia przepustnicy 50[%], charakterystyka regulacyjna składu mieszanki

Analogicznie, w stosunku do badań silnika pracującego w zakresie małego
obciążenia, indywidualnie dobierano wartość kąta wyprzedzenia zapłonu, stosownie do
wartości współczynnika nadmiaru powietrza oraz w oparciu o kryterium poprawnej pracy
silnika ze względu na anomalie spalania oraz uzyskanie maksymalnej wartości momentu
obrotowego dla każdego punktu pomiarowego. W przypadku średniego i dużego obciążenia
silnika przeprowadzono pomiary podczas zasilania silnika mieszanką, której skład nie
powodował wejścia w zakres anomalii spalania. Ta graniczna wartość współczynnika
nadmiaru powietrza wynosiła  = 1,67 [-] dla średniego zakresu i  = 1,85 [-] dla pełnego
obciążenia silnika. Dla opisywanych przypadków wartość kąta wyprzedzenia zapłonu
wynosiła odpowiednio 1 i 0 [oOWK]. Podczas badań największą wartość sprawności
ogólnej silnika wynoszącą ηo = 24,88 [%] osiągnięto podczas pracy z pełnym obciążeniem i
zasilaniem silnika mieszanką o składzie  = 1,96 [-].

11.4

Badania silnika z wtryskiem wodoru bezpośrednio do przestrzeni
roboczej

Badania zasadnicze prowadzono na silniku wyposażonym w bezpośredni wtrysk
wodoru do komory spalania. W tym przypadku wtryskiwacz umieszczony był w głowicy,
przy czym końcówka dyszy wtryskiwacza umieszczona została centralnie względem osi
symetrii cylindra. Dzięki takiemu umiejscowieniu wtryskiwacza, struga wtryskiwanego
wodoru miała kształt kołowo-symetryczny. Podczas badań ciśnienie wodoru mierzone
przed wtryskiwaczem było stałe i miało wartość 5 [MPa]. Kąt początku wtrysku
każdorazowo ustalono w zależności od stopnia obciążenia silnika i zadanego składu
mieszanki. Dawka wodoru dostarczanego na pojedynczy cykl pracy sterowana była czasem
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otwarcia wtryskiwacza. Tak przyjęta strategia dostarczania wodoru do przestrzeni roboczej
pozwoliła na kontrolowanie strategii wtryskiwanego wodoru podczas procesu sprężania,
przed inicjacją zapłonu oraz dalszej fazy wtrysku, zachodzącej już podczas procesu
spalania.
Zastosowana metodyka badań przewidywała pomiary parametrów roboczych silnika
podczas pracy ze stałą prędkością obrotową, wynoszącą 2500 [1/min], natomiast jako
parametry zmienne przyjęto: stopień otwarcia przepustnicy i współczynnik nadmiaru
powietrza. Wartość kąta wyprzedzenia zapłonu była indywidualnie regulowana w celu
uzyskania maksymalnej wartości momentu obrotowego w danym punkcie pracy silnika.
Dodatkowym kryterium, wpływającym na regulację składu mieszanki i kąta wyprzedzenia
zapłonu, była granica spalania stukowego. W tym przypadku korzystano z analizy
przebiegu i wartości ciśnienia w cylindrze, a także z wyliczanych na bieżąco wartości
przyrostu ciśnienia ładunku, w stosunku do kąta obrotu wału korbowego. Bieżąca analiza
przebiegu ciśnienia w cylindrze umożliwiała także odpowiedni dobór parametrów
regulacyjnych silnika w celu uzyskania największej wartości momentu obrotowego w
każdym z punktów pomiarowych.
Badania silnika prowadzono dla wybranych, trzech wybranych wartości kąta otwarcia
przepustnicy, wynoszących: 12,5; 25; 50 [%]. Dla każdego ze stopni otwarcia przepustnicy
wykonano charakterystykę regulacyjną składu mieszanki.
Oprócz podstawowych parametrów roboczych silnika, takich jak: moment obrotowy
Mo, godzinowe zużycie paliwa Ge, jednostkowe zużycie paliwa ge, współczynnik nadmiaru
powietrza , rejestrowano także: temperaturę i masowe natężenie przepływu powietrza w
układzie dolotowym oraz temperaturę spalin. Dla wszystkich przedstawionych punktów
pomiarowych zarejestrowano przebiegi ciśnienia indykowanego. Wszystkie mierzone
parametry silniki były zapisywane w pamięci komputera w funkcji czasu trwania pomiaru.
Celem badań było określenie parametrów roboczych silnika z bezpośrednim
wtryskiem wodoru, prowadzonym według założonej strategii dawkowania. Tymi
parametrami były: moment obrotowy Mo, godzinowe zużycie paliwa Ge, jednostkowe
zużycie paliwa ge, współczynnik nadmiaru powietrza . Ponadto rejestrowano: temperaturę
i masowe natężenie przepływu powietrza w układzie dolotowym oraz temperaturę spalin.
We wszystkich punktach pomiarowych rejestrowano przebieg ciśnienia czynnika
roboczego w cylindrze. Tabelę z wynikami pomiarów wymienionych parametrów
roboczych przedstawiono w tab. 11.3.
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Tab.11.3. Wyniki badań doświadczalnych silnika z bezpośrednim wtryskiem wodoru do komowy spalania
Nr
Mo Ne
testu [Nm] [kW]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6,8
8,2
8,6
10,1
10,5
13,9
16,0
14,0
16,5
18,3

1,8
2,1
2,3
2,6
2,7
3,6
4,2
3,7
4,3
4,8

Ge
[g/s]
0,0729
0,0834
0,1038
0,1363
0,1054
0,1339
0,1672
0,1138
0,1226
0,1952

Przepu
ge
stnica
[g/kWh]
[%]
147,5
139,9
165,9
185,5
138,1
132,5
143,7
111,8
102,2
146,6

12,5
12,5
12,5
12,5
25,0
25,0
25,0
50,0
50,0
50,0

t wtr.
[s]
0,00410
0,00480
0,00580
0,00765
0,00470
0,00620
0,00875
0,00720
0,00920
0,01100

Pocz.
wtr.

Pocz.
zapł.

[oOWK] [oOWK]
-65
-75
-91
-103
-72
-99
-91
-100
-100
-100

-2
-1
-1
1
0
0
1
-3
-1
2

dP/d

Pi śred
Ni
o[%]
o
[-]
[kW]
[MPa] [MPa/ OWK]

c
[%]

2,04
1,71
1,39
1,00
1,99
1,62
1,00
1,96
1,76
1,16

26,65
26,09
23,23
19,97
25,81
23,81
21,39
30,07
30,45
21,12

20,34
21,44
18,08
16,17
21,73
22,65
20,88
26,84
29,37
20,46

0,25
0,28
0,31
0,35
0,35
0,41
0,46
0,44
0,48
0,53

0,25
0,33
0,40
0,44
0,29
0,40
0,44
0,41
0,47
0,49

2,33
2,61
2,89
3,27
3,27
3,83
4,29
4,11
4,48
4,95

Ponieważ zaproponowana strategia dostarczania wodoru do przestrzeni roboczej
przewidywała wtrysk części dawki wodoru podczas procesu sprężania przed inicjacją
zapłonu oraz w trakcie procesu spalania, niezbędne było zidentyfikowanie udziału masy
wodoru wtryskiwanego w obu wymienionych fazach. Wyniki tych badań, uzyskane na
podstawie pomiaru czasu wtrysku, w rozdzieleniu na okres przed i po zapłonie mieszanki,
zamieszczono w tab. 11.4.
Tab.11.4. Wyniki badań rozkładu dawki wtryskiwanego wodoru na okres przed (tw przed pocz. zapł.) i po
zapłonie mieszanki (tw po pocz. zapł.))

Przepu
Nr
stnica
testu
[%]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

12,5
12,5
12,5
12,5
25,0
25,0
25,0
50,0
50,0
50,0

Pocz.
Pocz.
tw przed tw po
tw
tkw

wtr.
zapł. o
Pocz.zapł Pocz.zapł
[-]
[ OWK] [oOWK] o
o
o
[ OWK] [ OWK]
[ OWK] [oOWK]
2,04
1,71
1,39
1,00
1,99
1,62
1,00
1,96
1,76
1,16

-65
-75
-91
-103
-72
-99
-91
-100
-100
-100

-2
-1
-1
1
0
0
1
-3
-1
2

62
72
87
115
71
93
131
108
138
165

-3
-3
-4
12
-2
-6
40
8
38
65

85

63
74
90
104
72
99
92
97
99
102

11

39
11
39
63

Udział
Udział
przed
po
zapł.
zapł.
[%]
[%]
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
90,6
9,4
100,0
0,0
100,0
0,0
70,1
29,9
89,8
10,2
71,7
28,3
61,8
38,2

pi[MPa]

pi ()
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
260

310

360

410

460

510

560

[oOWK]
TDC

Pi(a) (12,5 ; 2,04)

Pi(a) (12,5 ; 1,71)

Pi(a) (12,5 ; 1,39)

Pi(a) (12,5 ; 1,00)

Rys. 11.19. Wykres ciśnienia indykowanego w funkcji kąta obrotu wału korbowego dla 12,5 [%] otwarcia
przepustnicy i różnej wartości współczynnika nadmiaru powietrza.
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Rys. 11.21. Wykresy ciśnienia indykowanego w funkcji objętości przestrzeni roboczej dla 12,5 [%] otwarcia
przepustnicy i różnej wartości współczynnika nadmiaru powietrza

Na podstawie wyników badań stanowiskowych, prowadzonym podczas pracy silnika
w zakresie małego obciążenia (otwarcie przepustnicy 12,5 [%]) oraz zasilania silnika ubogą
mieszanką w zakresie  = 2,04 - 1,39 [-], stwierdzono poprawną pracę silnika bez
konieczności wtrysku wodoru w trakcie procesu spalania. W tym przypadku, tworząc
ubogą mieszankę w trakcie końcowej fazy procesu sprężania uzyskano prawidłowy
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przebieg procesu spalania, bez efektów anomalii spalania. Podczas pracy silnika w zakresie
małego obciążenia (otwarcie przepustnicy 12,5 [%]) przeprowadzono także próbę zasilania
silnika mieszanką wodorowo-powietrzna o składzie stechiometrycznym  = 1 [-]. W tym
przypadku, ze względu na pojawiające się anomalie spalania, konieczne było zastosowanie
strategii wtrysku wodoru polegającej na dostarczeniu części dawki wodoru do cylindra już
w trakcie procesu spalania. Udział dawki wodoru, wtryśniętego po inicjacji zapłonu,
mierzony czasem otwarcia wtryskiwacza, wynosił 9,4 [%], całkowitego czasu trwania
wtrysku. Otwarcie wtryskiwacza nastąpiło 103 [oOWK] przez zwrotem zewnętrznym, a
zamknięcie 11 [oOWK] po zapłonie mieszanki. W tym przypadku osiągnięto maksymalną
wartość ciśnienia w cylindrze, wynoszącą Pi = 3,5 [MPa], tj. niewiele większą, niż w
przypadku zasilania silnika mieszanką o składzie  = 1,4 [-], przy wtrysku całkowitej dawki
wodoru przed zapłonem w procesie sprężania. Również wartość współczynnika przyrostu
ciśnienia dp/dα, która jest istotnie zależna wartości współczynnika nadmiaru mieszanki,
podczas
zasilania
mieszanką
stechiometryczną,
osiągnęła
wartość
o
dp/dα = 0,44 [MPa/ OWK], tj. także niewiele większą od wartości dp/dα, uzyskanej w
przypadku wtrysku całkowitej dawki wodoru przed zapłonem w procesie sprężania i
współczynnika nadmiaru powietrza = 1,4 [-]. Zasilanie silnika wodorowo-powietrzną
mieszanką stechiometryczną ( = 1 [-]) było możliwe tylko dzięki zastosowanej strategii
wtrysku i dało efekt w postaci najkorzystniejszych parametrów roboczych silnika, w
analizowanym zakresie obciążenia.
Podobne zależności wystąpiły podczas badań silnika w zakresie średniego obciążenia (kąt
otwarcia przepustnicy wynoszący 25 [%] (rys. 11.22 i 11.23)
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Rys. 11.22. Wykres ciśnienia indykowanego w funkcji kąta obrotu wału korbowego dla 25 [%] otwarcia
przepustnicy i różnej wartości współczynnika nadmiaru powietrza.
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Rys. 11.23. Wykresy ciśnienia indykowanego w funkcji objętości przestrzeni roboczej dla 25 [%] otwarcia
przepustnicy i różnej wartości współczynnika nadmiaru powietrza

W zakresie dużego obciążenia (otwarcie przepustnicy 50%) poprawna praca silnika
możliwa była wyłącznie podczas zastosowania opracowanej strategii wtrysku wodoru w
trakcie procesu sprężania oraz procesu spalania.
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Rys.11.24. Wykres ciśnienia indykowanego w funkcji kąta obrotu wału korbowego dla 50 [%] otwarcia
przepustnicy i różnej wartości współczynnika nadmiaru powietrza.
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Rys. 11.25. Wykresy ciśnienia indykowanego w funkcji objętości przestrzeni roboczej dla 50 [%] otwarcia
przepustnicy i różnej wartości współczynnika nadmiaru powietrza

Podczas pracy silnika w zakresie małego obciążenia (otwarcie przepustnicy 12,5 [%])
i zasilania mieszanką ubogą o składzie do  = 1,4 [-], możliwa była poprawna praca silnika
przy tworzeniu mieszanki w procesie sprężania. Natomiast w przypadku zasilania silnika
mieszanką o współczynniku nadmiaru powietrza  = 1,0 [-], konieczne było zastosowanie
opracowanej strategii zasilania, w której część dawki wodoru dostarczono przed inicjacją
zapłonu, natomiast dalszą część w trakcie trwającego procesu spalania. Cały proces
dostarczania wodoru odbywał się zarówno w procesie sprężania, jak i spalania, w sposób
ciągły. Udział masy dostarczonego wodoru przed zapłonem wynosił w tym przypadku
ok. 90 [%] pełnej dawki. Zaproponowana strategia dostarczania paliwa w trakcie
trwającego procesu spalania, pozwoliła na wydzielenie większej ilości ciepła oraz
uzyskanie dużej wartości maksymalnego ciśnienia w procesie spalania. Obliczony przyrost
ciśnienia w funkcji kąta obrotu wału wynosił 0,44 [MPa/oOWK], przy czym w tak
prowadzonym procesie spalania nie występowały anomalie procesu.
Podobne efekty uzyskano podczas badań silnika pracującego w zakresie średniego
obciążenia (otwarcie przepustnicy 25 [%]), przy czym zasilając silnik mieszanką
stechiometryczna, udział masy dostarczonego wodoru przed zapłonem wynosił w tym
przypadku ok. 70 [%] pełnej dawki.
Podczas pracy silnika z pełnym obciążeniem prowadzono próby zasilania silnika przy
pełnej dawce wtryskiwanej w procesie sprężania, które jednak w każdym z rozpatrywanych
przypadków prowadziły do występowania anomalii spalania, niezależnie od wartości
współczynnika nadmiaru powietrza. Poprawna praca silnika z pełnym obciążeniem była
możliwa tylko przy zastosowaniu opracowanej strategii zasilania, z wtryskiem części dawki
wodoru w trakcie procesu spalania. W tej serii pomiarów uzyskano największą sprawność
ogólną silnika, osiągającą wartość ponad 29 [%], podczas zasilania silnika mieszanką o
składzie  = 1,76 [-]. Obliczony w tym punkcie przyrost ciśnienia w funkcji kąta obrotu
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wału wynosił 0,47 [MPa/oOWK], przy czym w tak prowadzonym procesie spalania nie
występowały anomalie procesu, ponieważ ok. 70 [%] całkowitej dawki wtryśniętego
wodoru do cylindra nastąpiło przez zapłonem mieszanki, a pozostałe ok. 30 [%] w trakcie
procesu spalania.

11.5

Wnioski z badań stanowiskowych

Badania stanowiskowe doświadczalnego silnika zasilanego wodorem według
przyjętej metodyki pozwalają na sformułowanie ostatecznych wniosków dotyczących
wyboru strategii zasilania silnika.
Badania przeprowadzone podczas zasilania silnika metodą wtrysku wodoru do kanału
dolotowego wykazały istotne ograniczenia, dotyczące przebiegu procesu spalania i
stosowanej regulacji składu mieszanki. Według tych badań określono parametry
referencyjne silnika zasilanego wodorem, w stosunku do parametrów silnika, uzyskanych
podczas zasilania według opracowanej koncepcji.
Stosowanym kryterium oceny było zachowanie prawidłowego przebiegu procesu spalania.
W oparciu o to kryterium, wartość uzyskanej mocy maksymalnej wynosiła 3,1 [kW],
natomiast sprawność ogólna nie przekraczała wartości 25 [%]. W obszarze większego
obciążenia silnik musiał być zasilany mieszanką o ubogim składzie ( = 1,8 – 2,0 [-]) ze
względu na anomalie spalania. Bogatszą mieszanką, o współczynniku nadmiaru powietrza
o wartości do = 1,4 [-], silnik mógł być zasilany wyłącznie podczas pracy z małym
obciążeniem (otwarcie przepustnicy 12,5 [%]).
Opracowana koncepcja systemu zasilania silnika wodorem, w której wtrysk wodoru
następuje do przestrzeni roboczej silnika zarówno w procesie sprężania, jak i w trakcie
spalania, wykazała duże możliwości rozszerzenia pola użytecznej pracy silnika. Podobnie,
jak w przypadku badań referencyjnych, prowadzonych przy wtrysku wodoru do kanału
dolotowego silnika, stosowanym kryterium oceny było zachowanie prawidłowego
przebiegu procesu spalania.
Podczas zasilania silnika według opracowanej koncepcji uzyskano znacznie większą
wartość mocy maksymalnej, wynoszącej 4,8 [kW], co stanowi ponad 50 [%] zwiększenia
mocy. W całym zakresie badań silnik mógł poprawnie pracować na mieszance bogatszej,
której współczynnik nadmiaru powietrza osiągał wartość stechiometryczną  = 1 [-]) dla
częściowego obciążenia lub bliską składu stechiometrycznego  = 1,16 [-]) dla punktu, w
którym osiągnięto maksymalną moc. Zanotowano także znaczącą poprawę sprawności
przetwarzania energii w całym zakresie pracy silnika. Maksymalną wartość sprawności
ogólnej, wynoszącą prawie 30 [%], badany silnik osiągnął podczas zasilania mieszanką o
składzie  = 1,76 [-]) i pracy z pełnym obciążeniem. Podczas zasilania silnika według
opracowanej strategii zanotowano większe wartości przyrostu ciśnienia w procesie
spalania, szczególnie podczas pracy silnika z dużym obciążeniem. Tym niemniej nie
zanotowano występowania anomalii spalania, co wynika z innego rozłożenia wartości
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ciśnienia, w dużej części przypadającego na okres po osiągnięciu przez tłok zwrotu
zewnętrznego.
Opracowana koncepcja systemu zasilania silnika miała zastosowanie wyłącznie w
zakresie dużego obciążenia silnika oraz w zakresie, w którym silnik był zasilany mieszanką
o składzie zbliżonym do stechiometrycznego. W punkcie pracy silnika, w którym została
osiągnięta maksymalna moc, wtrysk wodoru był realizowany także podczas procesu
spalania i zakończył się w czasie odpowiadającym 63 [oOWK], po wystąpieniu
wyładowania iskrowego na elektrodach świecy zapłonowej. W tym przypadku, udział
dawki wodoru, wtryśniętej podczas procesu spalania wynosił ponad 38 [%]. W przypadku
mniejszej mocy silnika, udział tej części dawki był mniejszy.
Konieczność podziału dawki, na część wtryskiwaną przed i po wystąpieniu
wyładowania iskrowego, wystąpiła także podczas pracy silnika z mniejszym obciążeniem,
odpowiadającym otwarciu przepustnicy 12,5 [%] oraz 25 [%] i zasilaniu silnika mieszanką
stechiometryczną. Zastosowanie opracowanej strategii zasilania było w tym przypadku
konieczne, ze względu na zbyt duże przyrosty ciśnienia przed osiągnięciem przez tłok
zwrotu zewnętrznego i pojawiania się efektów anomalii spalania.
Najważniejszy wniosek płynący z badań doświadczalnych jest związany z
możliwością uzyskania znacznego rozszerzenia pola pracy silnika zasilanego mieszanką
wodorowo-powietrzną oraz uzyskania korzystniejszych wartości parametrów roboczych
silnika zasilanego według opracowanej strategii.
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12.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych oraz badań doświadczalnych
potwierdziły osiągnięcie postawionego w pracy naukowego celu badawczego. Wnioski
płynące z kolejnych etapów realizacji pracy wykazały prawidłowość przyjętej metodyki
badań naukowych, polegającej zarówno na rozważaniach i doświadczeniach teoretycznych,
jak i na praktycznej weryfikacji opracowanego systemu zasilania i spalania wodoru w
tłokowym silniku spalinowym.
Dzięki prowadzeniu badań naukowych w zaplanowanych etapach, przyjęta metodyka
podlegała bieżącej ewaluacji na podstawie oceny szczegółowych wniosków
formułowanych po każdym z etapów. Badaniom podlegały nie tylko standardowe
parametry ilościowe, oceniające przebieg procesu spalania mieszanki wodorowopowietrznej w tłokowym silniku spalinowym, ale także parametry jakościowe, wyjaśniające
zjawiska fizyczne występujące w poszczególnych procesach.
Jednym z bardziej istotnych ograniczeń stosowania wodoru do celów energetycznych
jest duża prędkość wydzielania ciepła podczas spalania, powodująca zarówno gwałtowne
obciążenie cieplne elementów systemu spalania, jak i również gwałtowne narastanie
ciśnienia, powodujące nadmierne obciążenia mechaniczne. Dlatego też kluczowym
elementem opracowanej strategii zasilania silnika tłokowego wodorem, było uzyskanie
możliwości kontroli wydzielania ciepła, a tym samym uzyskanie możliwości kontroli nad
obciążeniem termicznym i mechanicznym elementów konstrukcyjnych silnika.
Opracowana koncepcja strategii zasilania i spalania wodoru daje także szanse na
osiągnięcie znacząco lepszych wartości parametrów roboczych silnika, w stosunku do
znanych i stosowanych dotąd metod zasilania. Wynika to z możliwości uzyskania
prawidłowego przebiegu procesu spalania mieszanki o współczynniku nadmiaru powietrza
zbliżonym do składu stechiometrycznego, podczas gdy w tradycyjnych systemach
zasilania, ograniczenia związane ze zjawiskami anomalii spalania wymuszały zasilanie
silnika wyłącznie mieszanką ubogą, niosącą znacząco mniej energii. Zaproponowana
strategia zasilania silnika wodorem w trakcie procesu sprężania oraz spalania, łączy w sobie
cechy procesu spalania charakterystyczne dla klasycznych silników o zapłonie iskrowym,
w których mieszanka zapalana jest od wyładowania iskrowego, jak i silników o zapłonie
samoczynnym, w których proces spalania odbywa się w trakcie wtrysku paliwa.
Przeprowadzone badania stanowią jedynie przyczynek do wyjaśnienia zjawisk i
procesów zachodzących w tłokowym silniku spalinowym zasilanym wodorem. Kierunkiem
dalszych badań naukowych i aplikacyjnych, rozwijających opracowaną strategię zasilania
silnika wodorem, powinno być stworzenie systemu sterowania uwzględniającego cały
szereg parametrów, istotnych z punktu widzenia sprawności przetwarzania energii oraz
emisji poszczególnych składników spalin. Przykładem takich działań może być np.
powiązanie systemu sterowania z sygnałem pochodzącym z czujnika spalania stukowego
lub z czujnikami temperatury istotnych elementów systemu spalania.
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