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Abstract
The ignition delay is significant factor of diesel engine work cycle in operation and ecological aspects. A lot of
variable, complicate and unknown physicochemical processes have an influence on time of duration of ignition initial
process. In spite of complex literature data deficiency, based on existence empirical dates, influence of many elements
on reduction of delay time was concluded. The authors suggested that modification of inert combustion space of
engine by using catalytic layer might reduce delay time and improve engine work parameters. The authors have
started research work concentrated on effect of that modification on diesel engine emission. On the basis of literature
studies it is possible to make out that the modification of the space combustion of the engine consisting in introduction
active (catalyzer) agent can, with great probability, cause reduction of the chemical delay of the ignition through the
decrease of the activation energy of the pre-ignition-reactions Research started by authors of the paper purpose the
complex explanation of the problem of influence of the modification of the internal space of the combustion of the
engine with compression ignition on the ignition delay, and consequently on the emission of toxic components of
combustion gases for the atmosphere.
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DYSKURSYWNE UJĉCIE OKRESU OPÓħNIENIA ZAPàONU
MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ W ASPEKCIE JEGO
WPàYWU NA PRODUKTY SPALANIA W SILNIKU
O ZAPàONIE SAMOCZYNNYM
Streszczenie
Okres opóĨnienia zwáoki zapáonu jest niezwykle istotnym fragmentem cyklu pracy silnika o zapáonie samoczynnym
z eksploatacyjnego i ekologicznego punktu widzenia. Czas trwania procesu inicjacji zapáonu warunkują liczne procesy
fizykochemiczne. Pomimo braku kompleksowych badaĔ, na podstawie istniejących danych empirycznych, moĪna
wnioskowaü o wpáywie wielu czynników na skrócenie zwáoki zapáonu. Autorzy sugerują, Īe modyfikacja wewnĊtrznej
przestrzeni spalania silnika w postaci wprowadzenia czynnika aktywnego moĪe spowodowaü skrócenie zwáoki zapáonu
a tym samym poprawĊ parametrów pracy silnika. W Zakáadzie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Politechniki Wrocáawskiej rozpoczyna siĊ obecnie praca badawcza ukierunkowana na ocenĊ wpáywu zastosowania
takiej modyfikacji na czas trwania okresu opóĨnienia zapáonu w aspekcie emisji zanieczyszczeĔ do Ğrodowiska. Na
podstawie studiów literaturowych moĪna wnioskowaü, Īe modyfikacja przestrzeni spalania silnika polegająca na
wprowadzeniu czynnika aktywnego (katalizatora) moĪe, z duĪym prawdopodobieĔstwem, powodowaü skrócenie
chemicznej zwáoki zapáonu poprzez obniĪenie energii aktywacji reakcji przed-zapáonowych. Badania rozpoczĊte przez
autorów artykuáu mają na celu kompleksowe wyjaĞnienie zagadnienia wpáywu modyfikacji wewnĊtrznej przestrzeni
spalania silnika z zapáonem samoczynnym na okres opóĨnienia zapáonu, a tym samym na emisjĊ toksycznych
skáadników spalin do atmosfery.
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1. WstĊp
Zwáoka zapáonu jest fragmentem cyklu pracy silnika o zapáonie samoczynnym, trwającym
zaledwie kilka milisekund. Niemniej jednak to wáaĞnie ona w znacznej mierze warunkuje
efektywnoĞü oraz ekologiczne skutki pracy silnika [1]. JeĞli okres opóĨnienia samozapáonu jest
zbyt dáugi, spalanie przebiega gwaátownie (gáoĞna praca silnika) oraz mniej efektywnie
(zwiĊkszona emisja toksycznych skáadników spalin i zwiĊkszone zuĪycie paliwa). Ogólnie znana
jest wprost proporcjonalna korelacja pomiĊdzy czasem trwania okresu zwáoki zapáonu a
pogorszeniem siĊ jakoĞci spalin, zwáaszcza stĊĪeniem niedopalonych wĊglowodorów (w tym
mutagennych i kancerogennych wielopierĞcieniowych wĊglowodorów aromatycznych), w gazach
odlotowych silników o zapáonie samoczynnym [2].
Inicjacja procesu spalania mieszanki paliwowo – powietrznej najogólniej zwana jest zapáonem.
Samorzutny przebieg procesu spalania w silnikach spalinowych moĪe byü zapoczątkowany
poprzez doprowadzenie energii z zewnątrz (np. zapáon iskrowy w silnikach benzynowych) lub
poprzez wtryĞniĊcie paliwa w atmosferĊ sprĊĪonego w komorze spalania powietrza (samozapáon w
silnikach o zapáonie samoczynnym) [3].
W teorii zapáonu w silnikach ZS moĪemy wyróĪniü dwie moĪliwe ĞcieĪki inicjacji procesu:
teoriĊ cieplną (teoriĊ wybuchu cieplnego) oraz teoriĊ áaĔcuchową (teoriĊ samozapáonu
áaĔcuchowo-cieplnego) [3]. Wedáug pierwszej zapáon nastĊpuje na skutek odpowiedniej czĊstoĞci
skutecznych zderzeĔ cząsteczek spowodowanych wysoką temperaturą. Wedáug drugiej teorii
skomplikowane egzotermiczne reakcje áaĔcuchowe powodują zapáon mieszanki paliwowej, a
powstaáa w wyniku ich przebiegu energia cieplna jest zjawiskiem wtórnym. To wáaĞnie teoria
áaĔcuchowa táumaczy pojawianie siĊ zjawiska zimnych páomieni oraz istnienie tzw. zapáonu nisko
i wysoko temperaturowego [2].
Biorąc pod uwagĊ ogromne znaczenie czasu opóĨnienia zapáonu, zaskakujący jest fakt
praktycznie braku dostĊpnych kompleksowych danych na temat optymalizacji czasu zwáoki
zapáonu w aspekcie zastosowania zróĪnicowanych paliw bądĨ modyfikacji przestrzeni spalania
silnika. W dodatku szczątkowe badania eksperymentalne nad okresem opóĨnienia zapáonu opierają
siĊ przede wszystkim na symulacjach w reaktorach o staáej pojemnoĞci. Oczywisty jest fakt, Īe w
takim przypadku eksperyment, wáączając wizualizacjĊ procesu zapáonu, staje siĊ bardzo
uproszczony nie oddając wáaĞciwie skomplikowanych procesów zachodzących w rzeczywistych
warunkach cyklu pracy silnika. Patrząc z tej perspektywy wrĊcz niemoĪliwe staje siĊ prowadzenie
badaĔ nad zwáoką zapáonu z pominiĊciem silnika [1].
2. Istota chemicznego i fizycznego czasu opóĨnienia zapáonu
Opracowana w 1934 roku klasyczna teoria Semenowa mówi, Īe zjawisko zapáonu jest
charakteryzowane przez obecnoĞü utajonego okresu inicjacji áaĔcucha reakcji chemicznych.
Podczas tego okresu ciepáo (zgodnie z teorią cieplną) i centra aktywne (zgodnie z teorią
áaĔcuchową) kumulują siĊ do wartoĞci powodującej zapáon mieszanki paliwowo-powietrznej.
Okres ten nazywany jest czasem chemicznego opóĨnienia zapáonu, który liczony jest od chwili
pojawienia siĊ przedzapáonowych reakcji chemicznych. JednakĪe proces spalania zachodzi w
fazie gazowej zatem ciekáe paliwo musi byü najpierw przeprowadzone w stan pary, a nastĊpnie
wymieszane z powietrzem w celu utworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej. SzybkoĞü spalania
ciekáego paliwa jest definiowana przez szybkoĞü z jaką paliwo przechodzi w stan pary, a nastĊpnie
tworzy mieszaninĊ z powietrzem poprzez prĊdkoĞü zachodzenia odpowiednich procesów
fizycznych.
Okres opóĨnienia zapáonu jest dáuĪszy dla silników o zapáonie samoczynnym gdzie czas jest
liczony od momentu wtrysku paliwa i gdzie mieszanka palna musi byü odpowiednio
przygotowywana podczas tego okresu. W przypadku silników benzynowych wytwarzanie
mieszanki palnej jest praktycznie zakoĔczone w okresie dolotu. Zapáon zapoczątkowany jest przez
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iskrĊ na Ğwiecy zapáonowej, która jest jedynym Ĩródáem zapáonu. Czoáo páomienia rozchodzi siĊ w
caáej objĊtoĞci przestrzeni spalania. W tym przypadku páomieĔ propagacji jest áagodniejszy niĪ w
przypadku silnika o zapáonie samoczynnym, gdzie w objĊtoĞci mieszanki powietrzno-paliwowej,
przygotowanej podczas czasu zwáoki zapáonu, powstaje zróĪnicowana liczba róĪnie
umiejscowionych centrów spalania, a páomienie pokrywają caáą objĊtoĞü prawie powodując
bardzo wiele mikro eksplozji termicznych. W rezultacie szybkoĞü wzrostu cisnienia dp/dĳ, tak
samo jak maksymalne ciĞnienie cyklu pz, w silnikach o zapáonie samoczynnym przyjmuje wyĪsze
wartoĞci niĪ w silnikach o zapáonie samoczynnym. Z tego powodu poziom haáasu w silnikach o
zapáonie samoczynnym jest znacznie wyĪszy niĪ w silnikach iskrowych. Jednym ze sposobów
wyáagodzenia gwaátownych przemian prowadzących do wybuchów, a co za tym idzie redukcji
poziomu haáasu, jest skrócenie zwáoki zapáonu.
W kaĪdym z przypadków, procesy fizyczne pojawiające siĊ w cylindrze po rozpoczĊciu
wtrysku paliwa, są niezbĊdne do przygotowania mieszaniny powietrzno-paliwowej i inicjacji
przedzapáonowych reakcji chemicznych. OdstĊp czasu pomiĊdzy momentem wtrysku paliwa a
rozpoczĊciem inicjacji áaĔcucha reakcji chemicznych powodujących samozapáon nazwany jest
czasem fizycznej zwáoki zapáonu.
Do kompleksowych procesów fizycznych pojawiających siĊ w silnikach o zapáonie
samoczynnym podczas czasu fizycznej zwáoki zapáonu naleĪą przede wszystkim:
- rozpad strumienia paliwa w pojedyncze krople,
- ogrzewanie i waporyzacja pojedynczych kropli,
- dyfuzja zachodząca na granicy par paliwa i powietrza (formowanie siĊ palnej gazowej
mieszanki).
Na czas trwania chemicznej i fizycznej zwáoki zapáonu wpáyw mają równieĪ wszelkie
modyfikacje paliwa zasilającego silnik [3]. Huang, Ren, Jiang i inni [4] badali czas trwania okresu
inicjacji zapáonu w silniku ZS zasilanym mieszankami paliwowymi typu diesel-DMM (ang.
Diesel-dimethoxy methane). Badania te wskazują na wpáyw skáadu mieszanki powietrznopaliwowej na czas zwáoki zapáonu, zwáaszcza na etapie przebiegu procesów dyfuzyjnych [4].
Wobec przedstawionych powyĪej faktów, czas zwáoki zapáonu w silnikach wtryskowych jest
warunkowany przez sumĊ czasów fizycznej i chemicznej zwáoki zapáonu [1]. Nie wydaje siĊ
moĪliwym postawienie jasnej granicy pomiĊdzy zakoĔczeniem fizycznej zwáoki zapáonu a
rozpoczĊciem chemicznej zwáoki zapáonu. Dlatego wáaĞnie naleĪy traktowaü opóĨnienie zapáonu
jako wypadkową ujednoliconych procesów fizyko-chemicznych w przypadku których wszystkie
transformacje – zarówno fizyczne jak i chemiczne pojawiają siĊ równoczeĞnie. Zatem okres
opóĨnienia samozapáonu jest sumą fizycznej i chemicznej zwáoki zapáonu [3]:
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Na okres opóĨnienia zapáonu mają zatem wpáyw róĪne czynniki które związane są ĞciĞle
przede wszystkim z chemicznymi wáasnoĞciami paliwa oraz skáadem mieszanki palnej [3].
3. Empiryczne wyznaczanie okresu opóĨnienia zapáonu
Na podstawie danych empirycznych oraz analizy licznych zaleĪnoĞci kinetycznych Semenow
wyprowadziá wzór na okres opóĨnienia zapáonu, który dla paliw pochodzenia naftowego
przyjmuje postaü:
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gdzie: p – ciĞnienie mieszanki, T – temperatura mieszanki, Ea – energia aktywacji, R –
uniwersalna staáa gazowa.
Po logarytmowaniu wzoru widaü, Īe ze wzrostem ciĞnienia i temperatury (funkcja
wykáadnicza) okres opóĨnienia samozapáonu maleje [3].
Kavaradze, Zeilinger i Zitzeler [1] przeprowadzili badania silnikowe ukierunkowane na pomiar
czasu zapáonu w zaleĪnoĞci od rodzaju zastosowanego paliwa, wyprowadzając po raz pierwszy
wzory na opóĨnienie zapáonu dla paliwa naturalnego oraz dla kilku wariantów paliw
syntetycznych.
DziĊki zastosowanej metodyce badawczej w wyniku realizacji tych badaĔ zasugerowano
sáusznoĞü áaĔcuchowej teorii zapáonu. Wedáug autorów badaĔ wyprowadzone empirycznie wzory
nadają siĊ do symulacji procesu pracy silnika zasilanego danym paliwem i przewidywania jej
ekologicznych skutków.
Dla silnika o zapáonie z bezpoĞrednim wtryskiem paliwa, pracującego z zastosowaniem
klasycznego oleju napĊdowego, zaproponowano wzór [1]:
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gdzie : p i T to ciĞnienie i temperatura w cylindrze w momencie iniekcji paliwa.
PoniewaĪ we wspóáczesnych silnikach o zapáonie samoczynnym stosuje siĊ recyrkulacjĊ spalin
do wzoru (1) dodano empirycznie wyznaczony wspóáczynnik K. WartoĞü tego wspóáczynnika jest
zdeterminowana przez stopieĔ recyrkulacji. Wzór przyjąá zatem formuáĊ:

Wi
gdzie : K

§ 4400 ·
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(4)

0,9 z 0, 09 dla z = 5 – 40% .

Ze wzoru wynika, iĪ temperatura panująca w cylindrze w chwili wtrysku paliwa jest odwrotnie
proporcjonalna do czasu trwania zwáoki zapáonu. Im wyĪsza temperatura tym krótszy czas zwáoki
zapáonu. PoniewaĪ zaleĪnoĞü ta maleje wykáadniczo, zatem nawet nieznaczne podwyĪszenie
temperatury panującej w cylindrze podczas wtrysku powinno spowodowaü odczuwalne skutki
skrócenia zwáoki zapáonu.
4. Wpáyw procesów katalitycznych na okres opóĨnienia zapáonu

Kataliza jest to zjawisko zmiany szybkoĞci reakcji chemicznych w wyniku oddziaáywania na
reagenty substancji zwanych katalizatorami. Katalizatory definiuje siĊ jako substancje, które
zwiĊkszają szybkoĞü z jaką reakcja chemiczna osiąga stan równowagi, same siĊ jednak nie
zuĪywają, a ich symbol nie wystĊpuje w równaniu stechiometrycznym [6]. Wpáyw katalizatora na
reakcjĊ chemiczną polega gáównie na obniĪeniu jej energii aktywacji. Zjawisko to táumaczy siĊ to
tworzeniem przejĞciowych aktywnych kompleksów katalizatora z substratami, po rozpadzie
których katalizator ulega regeneracji [7].
Keneth i Schmidt [5], analizując parametry inicjacji zapáonu podczas badaĔ na temat
katalitycznego utleniania wyĪszych alkanów z wykorzystaniem rodu jako czynnika aktywnego
zauwaĪyli, iĪ wprowadzenie juĪ niewielkiej iloĞci katalizatora w reaktorze symulującym warunki
panujące w silniku (z pewnymi ograniczeniami w odniesieniu do rzeczywistych warunków
silnikowych, gdyĪ w przypadku skonstruowanego przez autorów reaktora zachodzą procesy
adiabatyczne) powoduje duĪą skutecznoĞü w ograniczeniu emisji tych związków. Jedną z sugestii
226

The Discursive Attitude of Emission Aspect vs. Air-Fuel Mixture Ignition Delay in Diesel Engine

autorów jest teza, Īe wprowadzony czynnik aktywny w przestrzeĔ spalania powoduje rozpoczĊcie
skomplikowanych reakcji áaĔcuchowych powodując jednoczeĞnie skrócenie czasu chemicznej
zwáoki zapáonu a tym samym zminimalizowanie czasu trwania niekorzystnych procesów
powstawania toksycznych, organicznych związków wĊgla.
Na podstawie przesáanek literaturowych [3,5,6,7] moĪna wnioskowaü, Īe modyfikacja
przestrzeni spalania silnika polegająca na wprowadzeniu czynnika aktywnego (katalizatora) moĪe,
z duĪym prawdopodobieĔstwem, powodowaü skrócenie chemicznej zwáoki zapáonu poprzez
obniĪenie energii aktywacji reakcji przedzapáonowych.
5. Przygotowanie badaĔ eksperymentalnych

W Zakáadzie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Wrocáawskiej
rozpoczyna siĊ obecnie praca badawcza ukierunkowana na ocenĊ wpáywu zastosowania
wewnĊtrznej modyfikacji przestrzeni spalania silnika o zapáonie samoczynnym na czas trwania
okresu opóĨnienia zapáonu w aspekcie emisji zanieczyszczeĔ do Ğrodowiska.
Pomiary prowadzone bĊdą w rzeczywistych warunkach silnikowych, na silniku
jednotáokowym, w oparciu o najnowsze wyniki badaĔ, które poĞrednio dotyczą analizowanych
zagadnieĔ. Modyfikacja przestrzeni spalania silnika bĊdzie polegaáa na wprowadzeniu do niej
czynnika aktywnego na noĞniku ceramicznym. Schemat blokowy budowanego stanowiska
badawczego przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego
Fig. 1. Lay-out of investigative position
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Autorzy badaĔ mają nadziejĊ, Īe uzyskane wyniki pracy badawczej przyczynią siĊ do lepszego
poznania zjawisk wpáywających na czas trwania okresu opóĨnienia zapáonu, zwáaszcza pod
wzglĊdem jego wpáywu na wielkoĞü emisji z silnika ZS.
6. Wnioski

1. Dotychczasowe badania eksperymentalne nad okresem opóĨnienia zapáonu opierają siĊ
przede wszystkim na symulacjach w reaktorach o staáej pojemnoĞci. W takim przypadku
eksperyment staje siĊ bardzo uproszczony nie oddając wáaĞciwie skomplikowanych
procesów zachodzących w rzeczywistych warunkach cyklu pracy motoru.
2. Okres opóĨnienia samozapáonu jest sumą fizycznej i chemicznej zwáoki zapáonu na które
wpáyw mają liczne, skomplikowane procesy fizyko-chemiczne zaleĪne od ciĞnienia i
temperatury w momencie wtrysku paliwa oraz wáasnoĞci paliwa i skáadu mieszanki
powietrzno-paliwowej.
3. Na podstawie studiów literaturowych moĪna wnioskowaü, Īe modyfikacja przestrzeni
spalania silnika polegająca na wprowadzeniu czynnika aktywnego (katalizatora) moĪe, z
duĪym prawdopodobieĔstwem, powodowaü skrócenie chemicznej zwáoki zapáonu poprzez
obniĪenie energii aktywacji reakcji przed-zapáonowych.
4. Badania rozpoczĊte przez autorów niniejszego artykuáu mają na celu kompleksowe
wyjaĞnienie zagadnienia wpáywu modyfikacji wewnĊtrznej przestrzeni spalania silnika ZS
na okres opóĨnienia zapáonu a tym samym na emisjĊ toksycznych skáadników spalin do
atmosfery.
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