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Abstract
One of main design system affecting work directly of compression ignition engine is injection system. Proper
selection of parameter of design this arrangement, system of steering and system of oversight of correctness of work,
there is one of basic problem standing before modern project engineers, producers and users of engines and injection
equipment.
Complexity of construction of modern injection system it requires proper methods of controls of correct
operations, then that substantiates expedience planned and elaborated of models marine diesel engine injectors. It is
possible, therefore, accept, that building of reliable structural model of engine diesel engine injector, which would
mirror real object and it would take into consideration acquaintance of law ruling phenomenon and perfect other
information’s process allowing fuel injection.
In this work have been build structural models of marine diesel engine injector type AL20/24, which will allow to
restore principles of organizations with definite approximation and localizations geometric, that will lead for
obtainment of information of modelled object. In article have been formulate of mathematical dependences and
utilization of experimental dates, with enabled calculation of interest parameters and for indexes for simulated
process. It takes advantage dependences for it in basic describing work of injection system defining faked process
physical equations and dependences complementary and animation of injection processes have been elaborated.
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MODEL STRUKTURALNY WTRYSKIWACZA ĝREDNIOOBROTOWEGO SILNIKA OKRĉTOWEGO
Streszczenie
Jednym z gáównych ukáadów konstrukcyjnych wysokoprĊĪnego silnika spalinowego bezpoĞrednio oddziaáującym
na jego pracĊ, jest system wtryskowy. Odpowiedni dobór parametrów konstrukcyjnych tego ukáadu, systemu jego
sterowania oraz systemu nadzoru prawidáowoĞci pracy, jest jednym z podstawowych problemów stojących przed
wspóáczesnymi konstruktorami, producentami i uĪytkownikami silników i aparatury wtryskowej.
ZáoĪonoĞü konstrukcji wspóáczesnych systemów wtrysku wymaga odpowiednich metod kontroli ich poprawnego
dziaáania, co z kolei uzasadnia celowoĞü planowania i opracowywania modeli wtryskiwaczy silników okrĊtowych.
MoĪna, zatem przyjąü, Īe moĪliwe jest zbudowanie wiarygodnego modelu strukturalnego wtryskiwacza silnika
okrĊtowego, który odzwierciedlaáby obiekt rzeczywisty oraz uwzglĊdniaáby znajomoĞü praw rządzących zjawiskami
i inne informacje pozwalające doskonaliü proces wtrysku paliwa.
W pracy tej zbudowano model strukturalny wtryskiwacza silnika okrĊtowego typu AL20/24, który pozwoli
z okreĞlonym przybliĪeniem odtworzyü zasady organizacji i lokalizacje geometryczna, co dalej prowadziü bĊdzie do
uzyskania informacji o samym modelowanym obiekcie. W artykule sformuáowano zaleĪnoĞci matematyczne
i wykorzystano dane eksperymentalne, umoĪliwiające obliczenie interesujących parametrów i wskaĨników
charakterystycznych dla symulowanego procesu. Wykorzystano do tego zaleĪnoĞci opisujące pracĊ ukáadu
wtryskowego w podstawowych równaniach okreĞlające symulowane procesy fizyczne oraz zaleĪnoĞciach
uzupeániających oraz opracowano animacje procesu wtrysku.
Sáowa kluczowe: transport morski, okrĊtowe táokowe silniki spalinowe, wtryskiwacz, model strukturalny
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1. WstĊp
Modelowanie stanowi pierwszy etap formalnego ujĊcia zagadnieĔ związanych z analizą
dziaáania, jak i syntezą obiektów diagnozowania. Modelowanie pozwala z przybliĪeniem
odtworzyü zasady organizacji, a takĪe zasady funkcjonowania obiektu badaĔ, co w konsekwencji
pozwala uzyskaü informacje o modelowanym ukáadzie.
Modele diagnostyczne obiektów tworzy siĊ na potrzeby wnioskowania diagnostycznego
w badaniach symulacyjnych lub eksperymentalnych [4, 6]. Model obiektu nie jest odbiciem
rzeczywistego obiektu, lecz jest tylko odbiciem aktualnie posiadanej wiedzy o nim i dlatego nie
moĪe byü traktowany jako coĞ trwaáego i nie podlegającego zmianom.
Model diagnostyczny obiektu jest to narzĊdzie, które pozwala opisaü obiekt oraz jego
zachowanie w róĪnych warunkach za pomocą relacji diagnostycznej na zbiorze cech stanu
i zbiorze symptomów. Celem modelowania jest uzyskanie wiarygodnego modelu
matematycznego, który umoĪliwia przeĞledzenie sposobów zachowania siĊ obiektu
diagnozowanego w róĪnych warunkach. Przy budowie modelu korzysta siĊ gáównie z praw fizyki,
wyraĪających równowagĊ siá, momentów, przepáywów, z równaĔ ciągáoĞci i z zaleĪnoĞci
geometrycznych.
W niniejszym artykule zamierzono przedstawiü model strukturalny wtryskiwacza silnika
okrĊtowego, który wchodzi w skáad ukáadu zasilania paliwem. Jest to jeden z gáównych ukáadów
konstrukcyjnych silnika bezpoĞrednio oddziaáujący na jego pracĊ. Modele strukturalne pokazują
powiązania i lokalizacjĊ geometryczną wyróĪnionych elementów obiektu, wygodne dla analizy
organizacji obiektu i zagadnieĔ związanych z kierowaniem i sterowaniem obiektem lub dla
analizy jego konstrukcji. Modele te mają zazwyczaj postaü opisowo-graficzną [6].
Odpowiedni dobór parametrów konstrukcyjnych tego ukáadu, systemu jego sterowania oraz
nadzoru prawidáowoĞci pracy, jest jednym z podstawowych problemów stojących przed
wspóáczesnymi konstruktorami, producentami i uĪytkownikami silników i aparatury wtryskowej.
Gáównym zadaniem jest opracowanie nowoczesnego, uwzglĊdniającego najnowsze osiągniĊcia
teoretyczne i numeryczne, modelu wtryskiwacza silnika okrĊtowego.
2. Analiza stanu wiedzy
KaĪdy model fizyczny ma odpowiadający mu model matematyczny. Modelem
matematycznym obiektu mechanicznego jest najczĊĞciej ukáad równaĔ róĪniczkowych
o pochodnych cząstkowych, a takĪe równania caákowe, które opierają siĊ na bilansie
energetycznym, materiaáowym lub równaniach procesów fizykochemicznych. Są one trudne do
rozwiązania zarówno analitycznego, jak i przybliĪonego. W modelach dyskretnych ukáadów
wystĊpują równania róĪniczkowe zwyczajne i stąd teĪ są one czĊĞciej stosowane w praktyce.
W rzeczywiĞcie istniejącym obiekcie bada siĊ tylko te wáaĞciwoĞci, które wyróĪniono
w modelu. PominiĊcie jednych cech, a uwzglĊdnienie innych moĪe spowodowaü niewáaĞciwe
odwzorowanie elementów lub relacji miĊdzy nimi. Wówczas model jest nieadekwatny do obiektu,
a wyniki badaĔ i diagnozy faászywe. Dlatego wybór wáaĞciwoĞci obiektu, reprezentowanych
w modelu, ma istotny wpáyw na proces diagnostyczny obiektu i jego eksploatacjĊ.
Ukáad mechaniczny moĪna opisaü za pomocą modelu strukturalnego, w którym jego
organizacja wewnĊtrzna jest potrzebna do organizacji wewnĊtrznej badanego obiektu. Zachodzi
takĪe odpowiedzialnoĞü elementów modelu i ukáadu oraz zbieĪnoĞü relacji wejĞcie  wyjĞcie.
Model ten przedstawia zaleĪnoĞü miĊdzy masami, elementami sprĊĪystymi, táumiącymi oraz
wymuszeniami. Model ten moĪe byü: dyskretny lub ciągáy, liniowy i nieliniowy, stacjonarny
i niestacjonarny, statyczny i dynamiczny, losowy i zdeterminowany.
Model strukturalny ukáadu mechanicznego jest najczĊĞciej opisany ukáadem równaĔ
róĪniczkowych lub algebraicznych, który moĪna wyprowadziü na podstawie praw dynamiki, zasad
wariancyjnych, praw ciągáoĞci itp.
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W czasie eksploatacji obiektu technicznego na skutek zuĪycia: korozyjnego, erozyjnego,
zmĊczeniowego i Ğciernego oraz tworzenia osadów, nastĊpuje zmiana jego wáasnoĞci
dynamicznych, tzn.: bezwáadnoĞci, odksztaácalnoĞci, rozproszenia energii. W związku z tym
mierząc wartoĞci odpowiednich parametrów ukáadu, moĪna oceniü stan techniczny obiektu.
3. Budowa modelu strukturalnego
3.1. Ukazanie powiązaĔ wyróĪnionych elementów
Obiektem modelowania jest ukáad wtryskowy czterosuwowego silnika okrĊtowego. System ten
skáada siĊ z nastĊpujących elementów [2, 3]:
x
pompy wtryskowej o krawĊdziowym sterowaniu dawki systemu Bosch,
x
przewodu wtryskowego,
x
wtryskiwacza z rozpylaczem wielootworkowym.
Powiązania wyróĪnionych elementów pokazano na Rys. 1. Na rysunku tym liczby oznaczają:
1  wtryskiwacz, 2  przewód wysokiego ciĞnienia, 3  filtr paliwa (podwójny), 4  róĪnicowy
wskaĨnik ciĞnienia, 5  pompa wtryskowa, 6  tuleja dáawiąca, 7  zawór zwrotny.
Mimo Īe wtryskiwacz jest obiektem badaĔ, to funkcje prĊdkoĞci przepáywu na wyjĞciu z
zespoáu pompy wtryskowej i wejĞciu do zespoáu wtryskiwacza, stanowią jednoczeĞnie warunki
brzegowe dla obliczeĔ zjawisk falowych w przewodzie wtryskowym. Na wtryskiwacz z kolei
oddziaáują wymuszenia procesów w komorze spalania.

Rys. 1. Przekrój czĊĞciowy silnika okrĊtowego przez aparaturĊ wtryskową:
Fig. 1. Part section of marine diesel engine by injection apparatus

Model ma za zadanie przedstawiü wpáyw wyróĪnionych elementów obiektu na poszczególne
funkcje wykonywane przez obiekt. Zachodzące w badanym obiekcie zmiany fizyczne są
odzwierciedlone w modelu (rys. 2), który ujmuje te procesy w caáym cyklu istnienia.
3.2. Wykonanie lokalizacji geometrycznych elementów i podstawowe równania modelu
matematycznego
Matematyczny opis zjawisk wystĊpujących w ukáadzie wtryskowym przedstawia siĊ w trzech
grupach równaĔ, odpowiadających przyjĊtemu podziaáowi ukáadu na trzy zespoáy: pompĊ
wtryskową, przewód wtryskowy i zespóá wtryskiwacza.
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Rys. 2. Model czynników wpáywających na stan techniczny wtryskiwacza silnika okrĊtowego
Fig. 2. Model of factor effecting on technical state of marine diesel engine injector

Schemat przestrzeni wtryskiwacza, wykorzystywany w modelu matematycznym, przedstawia
rys 3. Konstrukcja ukáadu wtryskowego oraz zróĪnicowanie zaáoĪeĔ dla poszczególnych
elementów tego ukáadu narzuca koniecznoĞü podzielenia go na trzy zespoáy konstrukcyjne
i odpowiadające im trzy podukáady równaĔ opisujących wystĊpujące procesy. Ze wzglĊdu na
ograniczoną objĊtoĞü tego artykuáu, ograniczono siĊ tylko do wtryskiwacza.
Równania ciągáoĞci dla komory wtryskiwacza i studzienki rozpylacza przedstawiają
odpowiednio równania (1) i (2) [4, 5]:
Vw dp w
E pw dW
V s dp s
E ps dW

Al u l  sign( p w  p s ) P Ag

sign( p w  p s ) P Ag

2
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p w  p s  H s P As

dVi
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ps  pk 

dV g
dW

,

(1)

(2)

gdzie:
pk – ciĞnienie w komorze do której odbywa siĊ wtrysk paliw,
Hs – wskaĨnik sterujący, przyjmujący wartoĞci 1 (gdy ps t pk ) lub 0 (gdy ps < pk ),

U – gĊstoĞü paliwa,
W – czas.

Równanie dynamiki ruchu iglicy moĪna zapisaü w postaci:

mw

dh
d 2h
 fw
 k sw (h  hwo )  p w ( Aip  Ai )  p s Ai
2
dW
dW

gdzie:
fw  wspóáczynnik oporu wiskotycznego w komorze rozpylacza.
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Rys. 3. Schemat przestrzeni wtryskiwacza
Fig. 3. Scheme of injector space

Na Rys. 3 Ag  powierzchnia przepáywu przez gniazdo iglicy, Ai  powierzchnia przekroju
iglicy, Aip  powierzchnia przekroju czĊĞci prowadzącej iglicy, Al  powierzchnia przekroju
przewodu wtryskowego, As  powierzchnia przekroju studzienki, PAr  czynny przekrój
wypáywu otworka rozpylającego, d i  Ğrednica iglicy, d ip  Ğrednica czĊĞci prowadzącej iglicy, d l
 Ğrednica wewnĊtrzna przewodu wtryskowego, d r  Ğrednica otworka rozpylającego, d s 
Ğrednica studzienki rozpylacza, h  chwilowy skok iglicy rozpylacza, hmax  maksymalny skok
iglicy, hwo  wstĊpne napiĊcie sprĊĪyny wtryskiwacza, i r  liczba otworków rozpylających,
k sw  staáa sprĊĪyny wtryskiwacza, mw  masa czĊĞci ruchomych wtryskiwacza, pk  ciĞnienie w
przestrzeni, do której odbywa siĊ wtrysk paliwa, p s  ciĞnienie w studzience, p w  ciĞnienie w
komorze wtryskiwacza, ul  prĊdkoĞü paliwa na wyjĞciu z przewodu wtryskowego, V s  objĊtoĞü
przestrzeni studzienki, Vw  objĊtoĞü przestrzeni komory wtryskiwacza, D g  kąt stoĪka
gniazda uszczelniającego w korpusie rozpylacza, D i  kąt wierzchoákowy stoĪka iglicy
rozpylacza.
W zespole wtryskiwacza wystĊpują dwa przekroje, przez które paliwo jest przetáaczane
w wyniku róĪnicy ciĞnienia. Są to: gniazdo iglicy wtryskiwacza i otworki rozpylające.
Geometryczny przekrój przepáywu gniazda iglicy zmienia siĊ wraz ze zmianą poáoĪenia iglicy
i wyraĪa siĊ zaleĪnoĞcią:
Ag Sh sin 0,5D i d s  0,5h sin D i .
(4)

Przekrój geometryczny otworków wtryskiwacza jest staáy i zaleĪy od Ğrednicy otworków d r
i ich liczby i s :
2

i s Sd r / 4 ,

(5)
gdzie:
is – liczba otworków rozpylacza,
dr – Ğrednica otworków rozpylacza.
Problemem jest natomiast wyznaczenie wspóáczynników przepáywu P w i P s . Wspóáczynniki
te wyznaczono eksperymentalnie na stanowisku przepáywowym.
As
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Przebieg dawki wtrysku paliwa qk okreĞla wzór:
qk

HPAs

2

Us

ps  pk .

(6)

Energia sprĊĪysta zawarta w ukáadzie wysokiego ciĞnienia jest równa Ğredniemu ciĞnieniu
panującemu w tym ukáadzie i wyraĪa siĊ zaleĪnoĞcią:
pE

E sp
Vc

.

(7)

gdzie:
E sp  chwilowa energia sprĊĪysta ukáadu wysokiego ciĞnienia,
Vc  objĊtoĞü caákowita przestrzeni.
Przy obliczeniach przyjĊto zaáoĪenia upraszczające:
x
staáe ciĞnienie w komorze spalania,
x
gĊstoĞü paliwa jest zmienna,
x
staáą temperatura paliwa i wtryskiwacza,
x staáy wspóáczynnik przepáywu.
4. Wyniki modelowania wtryskiwaczy silników okrĊtowych

Podczas modelowania procesu wtrysku paliwa posáuĪono siĊ programem komputerowym
Microsoft Excel. Na rys. 4 przedstawiono przykáadowo przebieg dawki paliwa táoczonej do
komory spalania w czasie (wzór 6), wyznaczony na podstawie przebiegu ciĞnienia w ukáadzie
wtryskowym z badaĔ eksperymentalnych i przy prĊdkoĞci obrotowej waáu rozrządu 375 obr/min
[3].
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Rys. 4. Przebieg obliczonej dawki paliwa w czasie
Fig. 4. Course of calculated of fuel dose in time

Wykres 4 przedstawia przebieg dawki wtrysku obliczony dla pracy silnika przy czĊĞciowym
obciąĪeniu. MoĪna tu zaobserwowaü, Īe dawka paliwa gwaátownie wzrasta w chwili otwarcia
wtryskiwacza, po czym maleje, czego przyczyną jest zamkniĊcie wtryskiwacza i koniec wtrysku.
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W obliczeniach uwzglĊdniono wpáyw ciĞnienia i temperatury na takie parametry táoczonego
paliwa jak: gĊstoĞü, lepkoĞü kinematyczna i moduá sprĊĪystoĞci. Obliczona dawka byáa zbliĪona
do dawki eksperymentalnej.
5. Opracowanie animacji procesu wtrysku paliwa

Na potrzeby pracy zostaáa opracowana animacja komputerowa, przedstawiająca
funkcjonowanie wtryskiwacza. Przekrój rozpylacza silnika AL20/24 oraz wtrysk dawki paliwa
przedstawia jeden slajd animacji na rys 5.
W animacji pokazano wtrysk dawki paliwa, kolejno nastĊpuje unoszenie iglicy i stopniowe
zapeánianie kanaáu paliwowego paliwem, nastĊpnie pokazano dawkowanie paliwa i ruch iglicy
wtryskiwacza ku doáowi, który to koĔczy wtrysk paliwa.

Rys. 5. Slajd opracowanej animacji proces wtrysku paliwa silnika okrĊtowego AL20/24
Fig. 5. The slide of elaborated animation of the injection process of marine diesel engine AL20/24

6. Wnioski

Na podstawie wyĪej opisanych rozwaĪaĔ moĪna przedstawiü nastĊpujące wnioski dotyczące
modelowania wtryskiwaczy:
x
wspólną cechą wszystkich rodzajów modeli jest ich zdolnoĞü odzwierciedlania obiektu
naturalnego;
x
wspóáczeĞnie opracowywane modele procesu wtrysku nie są doskonaáe, a wpáywają na to
uproszczenia w matematycznym opisie zjawisk fizycznych;
x
przedstawiony w artykule model odwzorowuje przebiegi rzeczywiste z duĪą dokáadnoĞcią,
co moĪe byü przydatne dla wielu zastosowaĔ technicznych i rozwaĪaĔ teoretycznych;
x
przedstawiony model pozwoliá na zauwaĪenie powiązaĔ pomiĊdzy parametrami procesu
wtrysku a cechami wtryskiwaczy w zaleĪnoĞciach matematycznych, opisujących zjawiska
przepáywu paliwa oraz zachowania siĊ elementów bĊdących w ruchu podczas pracy
wtryskiwacza;
x
zwiĊkszenie dokáadnoĞci obliczeĔ odwzorowujących proces rzeczywisty wymagaáo trafnego
doboru wartoĞci kilku wspóáczynników okreĞlających straty przepáywu, straty tarcia itp.;
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x
x
x
x
x

x

moĪliwe byáo dokonanie zaáoĪeĔ upraszczających, które w znacznym stopniu uproĞciáy
tworzenie modelu;
opracowanie i doskonalenie modelu zaleĪy w znacznym stopniu od dostĊpu do danych
konstrukcyjnych danego silnika;
w wiĊkszoĞci przypadków udaáo siĊ zgromadziü dane konstrukcyjne (lub je wyznaczyü)
rozpatrywanego silnika, pomocnych przy wyznaczaniu parametrów procesu wtrysku;
opracowana na potrzeby pracy animacja komputerowa przedstawiająca ruch iglicy
rozpylacza i wtrysk dawki paliwa umoĪliwia dokonania analizy funkcjonowania
wtryskiwacza silnika okrĊtowego;
dawka wtryĞniĊtego paliwa obliczona w pracy jest zbliĪona do dawki podanej przez
producenta;
w trakcie weryfikacji obliczeĔ modelu ograniczono siĊ do wyznaczenia wybranych
parametrów charakteryzujących proces wtrysku paliw.
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