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Abstract
The results of the research into visualisation of the ignition process in a combustion system with divided, semi
open combustion chamber, for SI engines are presented in this paper. In this combustion system the original
combustion chamber was divided, by partition, into prechamber and the main combustion chamber. Initiation of the
ignition had place in the prechamber using electric spark plug. Expected results of the research of this combustion
system were: shortening of combustion time in all combustion chambers, reduction of exhaust emission and increased
engine efficiency. The research was focused on experimental study of flame propagation during ignition and
combustion into the prechamber when the point of ignition was placed in the wall of the prechamber opposite to the
orifice in the prechamber, in the middle of the prechamber and in the orifice in the partition. The rapid compression
machine (RCM) was used in the experimental research to facilitate visualisation of the process. This high speed
Schlieren photography system and high speed pressure measurement system were used to record path of combustion
and pressure variation in the combustion chamber. The best results were obtained when the point of ignition was
placed at the wall of the prechamber, it was probably caused by flame front turbulisation immediately after ignition
initiation. In this case the shortest time of combustion and the highest maximum cycle pressure were achieved
resulting in the maximum combustion efficiency and minimum exhaust emission. If the point of ignition was placed in
the middle of the prechamber or in the orifice in the partition, immediately after ignition initiation the laminar flame
front was observed. This flame front was turbulised after some time from ignition initiation, however, the time to
turbulisation was shortened in the case of the ignition in the middle of the prechamber. As a result, the combustion
time after ignition initiation in the orifice in the partition was close to one in the original combustion chamber.
Pictures in the paper present black-white high speed photography of the flame front development after ignition
initiation for different ignition placements and the curves of flame front travel after the ignition.
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ZASTOSOWANIE FOTOGRAFII SZYBKIEJ
W BADANIACH PROCESU ZAPàONU
W SILNIKACH O ZAPàONIE ISKROWYM
Z PÓàOTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA
Streszczenie
W publikacji przedstawiono wyniki badaĔ wizualizacyjnych procesu zapáonu w systemie spalania z dzieloną,
póáotwartą komorą spalania przeznaczonego dla silników o zapáonie iskrowym. System charakteryzuje siĊ podziaáem
standardowej komory spalania na komorĊ wstĊpną i zasadniczą. Inicjacja zapáonu od Ğwiecy elektrycznej ma miejsce
w komorze wstĊpnej. Przedmiotem badaĔ byá przebieg zapáonu i spalania mieszaniny w komorze wstĊpnej,
w przypadku umieszczenia elektrod Ğwiecy zapáonowej: na Ğciance, w Ğrodku komory wstĊpnej, w otworze
w przegrodzie áączącym komorĊ wstĊpną z komorą zasadniczą. Badania prowadzono przy zastosowaniu maszyny
pojedynczego sprĊĪu co pozwoliáo uáatwiü wizualizacjĊ procesu. Wraz z rejestracją przebiegu spalania na taĞmie
filmowej rejestrowano przebieg zmian ciĞnienia w komorze spalania. Najlepsze efekt uzyskano w przypadku miejsca
inicjacji zapáonu na Ğciance komory wstĊpnej. Wówczas czas spalania byá najkrótszy, poniewaĪ spalanie miaáo
charakter turbulentny. W przypadku zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej i zapáonu w otworze spalanie, bezpoĞrednio
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po zapáonie, miaáo charakter laminarny i dopiero po pewnym czasie nastĊpowaáa turbulizacja páomienia, z tym, Īe
w przypadku zapáonu w otworze czas ten byá bardzo dáugi. W efekcie czas spalania, w przypadku zapáonu w otworze,
byá bardzo zbliĪony do czasu spalania w komorze standardowej. Najkrótsze czasy spalania uzyskiwano w przypadku
zapáonu na Ğciance, co wyraĨnie moĪna oceniü na wykresach i fotografiach przebiegu spalania.
Sáowa kluczowe: silniki spalinowe, maszyna pojedynczego sprĊĪu, spalanie, zapáon, wizualizacja procesów spalania

1. WstĊp
Przebieg zapáonu ma istotny wpáyw na spalanie takĪe w nowym systemie spalania z komorą
dzieloną. Wynika to z zasady dziaáania systemu, w którym zapáon mieszaniny nastĊpuje
w komorze wstĊpnej za pomocą iskry elektrycznej i tam tworzy siĊ struga palącej siĊ mieszaniny,
która z duĪą energią wypáywa do komory zasadniczej i przemieszczając siĊ przez nią zapala
kolejne warstwy mieszaniny. W efekcie, jak pokazują badania prowadzone przy zastosowaniu
maszyny pojedynczego sprĊĪu, uzyskuje siĊ skrócenie czasu spalania, a wiĊc powinna teĪ nastąpiü
poprawa osiągów, w tym zmniejszenie emisji toksycznych skáadników spalin silnika. Celem pracy
byáo wyjaĞnienie wpáywu miejsca zapáonu na przebieg spalania w silniku wyposaĪonym
w dzieloną, póáotwartą komorĊ spalania. KomorĊ spalania w maszynie pojedynczego sprĊĪu
wyposaĪono w okienka umoĪliwiające wizualizacjĊ procesu spalania. Stanowisko badawcze
zostaáo wyposaĪone w system szybkoĞciowej fotografii cieniowej do wizualizacji procesu spalania
oraz system pomiaru szybkozmiennych ciĞnieĔ w komorze spalania. Przedmiotem badaĔ byá
przebieg spalania w zaleĪnoĞci od poáoĪenia miejsca zapáonu: na Ğciance, w Ğrodku komory,
w otworze w przegrodzie oddzielającej komorĊ wstĊpną od komory zasadniczej. Stwierdzono, Īe
najlepsze efekty uzyskuje siĊ w przypadku umieszczania elektrod Ğwiecy na Ğciance. Wówczas
moĪna byáo wygenerowaü w odpowiednim czasie strugĊ palącej siĊ mieszaniny i rodników
wypáywającą z komory wstĊpnej do zasadniczej, która szybko przemieszczając siĊ przez komorĊ
zasadniczą powodowaáa zapáon mieszaniny w komorze zasadniczej, w wyniku czego skróceniu
ulegaá czas spalania. Przy niektórych wartoĞciach objĊtoĞci komory wstĊpnej moĪna byáo takĪe
uzyskaü korzystne rezultaty w przypadku zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej. JeĪeli elektrody
Ğwiecy byáy umieszczone w otworze áączącym komorĊ wstĊpną z komorą zasadniczą, to páomieĔ
rozprzestrzeniaá siĊ jednoczeĞnie, z podobną prĊdkoĞcią, w kierunku komory wstĊpnej
i w kierunku komory zasadniczej i nie moĪna byáo uzyskaü odpowiedniej róĪnicy ciĞnienia miĊdzy
komora wstĊpną i zasadniczą, aby wygenerowaü strumieĔ palącej siĊ mieszaniny i rodników
wypáywających do komory zasadniczej, a w efekcie nie uzyskiwano skrócenia czasu spalania.
W tym przypadku prĊdkoĞü spalania byáa porównywalna z prĊdkoĞcią spalania w standardowej
komorze spalania.
W publikacji przedstawiono przebiegi rozprzestrzeniania siĊ páomienia po zapáonie,
w przypadku róĪnych miejsc zapáonu oraz wykresy przemieszczeĔ czoáa páomienia w odniesieniu
do róĪnych miejsc zapáonu i róĪnych objĊtoĞci komory wstĊpnej. Najlepsze rezultaty uzyskiwano
wówczas, kiedy elektrody Ğwiecy zapáonowej umieszczano na Ğciance komory wstĊpnej, co naleĪy
wiązaü z tym, Īe wówczas spalanie w komorze wstĊpnej miaáo charakter turbulentny, natomiast
w pozostaáych przypadkach spalanie miaáo charakter laminarny a wiĊc czas spalania w komorze
wstĊpnej ulegaá wydáuĪeniu, gdyĪ turbulizacja páomienia nastĊpowaáa dopiero po pewnym czasie
od zapáonu.
2. Stanowisko badawcze
Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na Rys. 1., a na Rys. 2. widok stanowiska
badawczego. W skáad stanowiska wchodziáy: maszyna pojedynczego sprĊĪu (MPS), ukáad
napĊdowy, sprzĊgáo elektromagnetyczne, przekáadnia pasowa, koáo zamachowe, wizualizacyjna
komora spalania. MPS posiada ukáad korbowo-táokowy wykonujący ruch posuwisto-zwrotny, tak
jak w standardowym silniku táokowym. Komora wizualizacyjna ma wymiary 78 x 78 x 30 mm,
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przy czym skok táoka wynosi 78 mm, a wymiary táoka 78 x 30 mm. ĝcianka czoáowa i tylnia są
wykonane z specjalnego szkáa optycznego o gruboĞci 20 mm.
Stanowisko badawcze zostaáo wyposaĪone w aparaturĊ do pomiarów szybkozmiennego
ciĞnienia w komorze spalania oraz w urządzenia do fotografii cieniowej. Przebieg spalania
w páaszczyĨnie ruchu táoka byá rejestrowany za pomocą kamery bĊbnowej.
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Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego MPS. 1.mechanizm korbowy, 2.cylinder roboczy, 3. táok, 4.komora spalania,
5. System napeániania i usuwania spalin, 6. sprzĊgáo elektromagnetyczne, 7. koáo zamachowe, 8 .przekáadnia
pasowa, 9. silnik elektryczny, 10. butla gazowa, 11. pompa próĪniowa, 12. Ğwieca zapáonowa, 13. ukáad
zapáonowy, 14.piezoelektryczny czujnik ciĞnienia, 15.wzmacniacz, 16.impulsator, 17. indiskop 427,
18. Sterownik systemu optycznego, 19. Karta pomiarowa, 20. Komputer PC
Fig. 1. Schematic of RCM test stand. 1.Crank mechanism, 2.combustion chamber, 3.piston, 4.insert model
combustion chamber, 5. Refueling and emptying system, 6.electromagnetic clutch, 7.flyweel, 8.external belt
transmission, 9.electric motor, 10.pressurized bottle, 11.vacuum pump, 12.spark plug, 13.ignition apparatus,
14.piezoelectric transducer, 15amplifier, 16crank encoder, 17 indiskope 427, 18.ECU of optical system,
19 measurement card, 20. PC

Rys. 2. Widok stanowiska badawczego MPS
Fig. 2. View of Rapid Compression Machine Stand

W skáad aparatury do pomiarów szybkozmiennego ciĞnienia wchodziáy: czujnik ciĞnienia typ
6053B oraz wzmacniacz áadunku typ 5011 firmy Kistler, czujnik poáoĪenia waáu korbowego
PFI80, system akwizycji wyników pomiarów Indoskope 427 oraz komputer klasy PC.
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3. Wyniki badaĔ
Badania prowadzono przy zastosowaniu MPS, przy prĊdkoĞci obrotowej 1800 obr/min. Komora
wizualizacyjna byáa zasilana mieszaniną stechiometryczną gazu ziemnego o zawartoĞci 96% metanu
z powietrzem. Mieszanina zostaáa przygotowana w butli ciĞnieniowej, dla wszystkich prób, aby
uniknąü rozrzutu w skáadzie. W komorze wizualizacyjnej byáy montowane specjalne wkáadki
modelujące komorĊ spalania silnika. Zapáon byá realizowany za pomocą Ğwiecy elektrycznej której
elektrody umieszczono w trzech róĪnych miejscach: na Ğciance komory wstĊpnej przeciwlegáej do
otworu w przegrodzie, w Ğrodku komory wstĊpnej, w otworze. Zmiennymi byáy: objĊtoĞü komory
wstĊpnej (a wáaĞciwie stosunek objĊtoĞci komory wstĊpnej do sumy objĊtoĞci komory wstĊpnej
i zasadniczej), Ğrednica otworu w przegrodzie, miejsce zapáonu i kąt wyprzedzenia zapáonu.
Uzyskano wyniki w postaci fotografii przebiegu spalania w funkcji czasu oraz wykresów
szybkozmiennego ciĞnienia w funkcji kąta obrotu waáu korbowego. Na fotografiach przebiegu
spalania wyraĨnie widaü, Īe miejsce zapáonu w istotny sposób wpáywa na przebieg spalania
w komorze wstĊpnej i zasadniczej i jest to spowodowane gáównie kierunkiem i dáugotrwaáoĞcią
rozprzestrzeniania siĊ czoáa páomienia oraz poziomem turbulizacji mieszaniny w komorze wstĊpnej
po zapáonie. W efekcie koĔcowym prowadzi to do krótszego lub dáuĪszego czasu spalania
w komorze wstĊpnej i do krótszego lub dáuĪszego caákowitego czasu spalania w komorze wstĊpnej
i zasadniczej. Na Rys. 3. przedstawiono i porównano fotografie z przebiegiem zapáonu w przypadku:
zapáonu na Ğciance, zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej oraz zapáonu w otworze w przegrodzie
oddzielającej wstĊpną komorĊ spalania od zasadniczej komory spalania. Widaü wyraĨnie róĪnice
w przebiegu rozprzestrzeniania siĊ páomienia w komorze wstĊpnej. Przy tym wydawaáoby siĊ, Īe
w przypadku zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej czas spalania w komorze wstĊpnej powinien byü
najkrótszy, ale jest on nawet dáuĪszy, niĪ w przypadku zapáonu na Ğciance, co jest spowodowane
przyspieszeniem spalania w wyniku turbulizacji, jaka wystĊpuje przy zapáonie na Ğciance
(niezaleĪnie od innych parametrów badaĔ). Najwolniej páomieĔ rozprzestrzeniaá siĊ w przypadku
zapáonu w otworze. JeĪeli rozpatrzy siĊ przykáad spalania w komorze wstĊpnej o objĊtoĞci 28%
i porówna te przebiegi to moĪna zauwaĪyü Īe kiedy po okoáo 3,2 ms caáa przestrzeĔ wstĊpnej
komory spalania, w przypadku zapáonu na Ğciance, byáa objĊta procesem spalania, a w przypadku
zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej po okoáo 4,4 ms, to w przypadku zapáonu w otworze dopiero po
okoáo 6 ms. Ponadto trzeba zwróciü uwagĊ na to, Īe w przypadku zapáonu w otworze wystĊpują
duĪe rozrzuty wyników badaĔ, w czasie prób przy takich samych pozostaáych parametrach badaĔ.
Najbardziej charakterystyczny byá przebieg zapáonu w przypadku umieszczenia elektrod Ğwiecy
w otworze, w przegrodzie, áączącym komorĊ wstĊpną z komorą zasadniczą. Wówczas po zapáonie
páomieĔ rozprzestrzeniaá siĊ równoczeĞnie w kierunku komory wstĊpnej i komory zasadniczej.
Czoáo páomienia miaáo charakter laminarny, byáo maáo rozczáonkowane, prawie gáadkie. RóĪnica
ciĞnienia, jaka wytwarzaáa siĊ miĊdzy komorą wstĊpna a zasadniczą byáa maáa, wynikającą tylko
z róĪnych wartoĞci bezwzglĊdnych objĊtoĞci komory wstĊpnej i zasadniczej. W związku z tym
wypáyw z komory wstĊpnej przez otwór w przegrodzie – jeĪeli wystĊpowaá, to wystĊpowaá bardzo
póĨno i praktycznie nie miaá juĪ wpáywu na prĊdkoĞü przemieszczania siĊ czoáa páomienia przez
komorĊ zasadniczą. Pewien maáy wpáyw jest bardzie widoczny w przypadku komory wstĊpnej
o maáej objĊtoĞci Vkw = 10%. Jest to spowodowane prawdopodobnie tym, ze w przypadku komory
wstĊpnej, o objĊtoĞci 10% juĪ na początku spalania nastąpiáa turbulizacja czoáa páomienia, a wiĊc
prĊdkoĞü spalania w komorze wstĊpnej byáa wyraĨnie wyĪsza niĪ w komorze zasadniczej, gdzie
w początkowym okresie nie widaü wystĊpowania turbulizacji mieszaniny. Na fotografiach
przedstawiających przebieg spalania, w przypadku zapáonu w otworze, moĪna zauwaĪyü, Īe jeĪeli
wystĊpowaáa turbulizacja czoáa páomienia w komorze zasadniczej to byáa ona spowodowana przede
wszystkim wypáywem strugi palącej siĊ mieszaniny z komory wstĊpnej, przez szczelinĊ miĊdzy
przegrodą a denkiem táoka, a nie przez otwór w przegrodzie, którego opory przepáywu byáy zbyt
duĪe. Znaczne róĪnice w przebiegu spalania, przy zapáonie w otworze, wystĊpują w odniesieniu do
róĪnej objĊtoĞci wstĊpnej komory spalania oraz róĪnego kąta wyprzedzenia zapáonu.
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Rys. 3 Porównanie przebiegów zapáonu w przypadku zapáonu na Ğciance komory wstĊpnej, w Ğrodku komory
wstĊpnej i w otworze w przegrodzie, áączącym komorĊ wstĊpną z zasadniczą
Fig. 3. Comparison of flame front development immediately after ignition initiation, for different ignition places in
prechamber in wall of prechamber opposite to the orifice in partition in middle of prechamber into orifice
in partition
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Rys. 4. Przebieg spalania podczas badaĔ z zastosowaniem MPS; Vkw=10%, ød=3mm, ĳwz=20°OWK, zapáon w otworze
Fig. 4. Course of combustion for: Vp = 10%, d = 3mm, ĳia = 20° CAD for ignition initiation in orifice

Na Rys. 4. przedstawiono przebieg zapáonu i spalania w przypadku objĊtoĞci komory wstĊpnej
Vkw=10%, przy Ğrednicy otworu w przegrodzie 3 mm i kącie wyprzedzenia zapáonu 20° OWK. Na
kolejnych fotografiach widaü, Īe bezpoĞrednio po zapáonie czoáo páomienia przesuwa siĊ
równomiernie w kierunku przeciwlegáych Ğcianek komory wstĊpnej i zasadniczej. PoniewaĪ kąt
wyprzedzenia zapáonu byá stosunkowo maáy a spalanie powolne, to dopiero po miniĊciu poáoĪenia
GMP, czyli w suwie rozprĊĪania, widaü wiĊksze przemieszczenie czoáa páomienia w komorze
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zasadniczej i objĊcie caáej komory wstĊpnej procesem spalania. Wówczas jednak odsáoniáa siĊ
szczelina miĊdzy przegrodą a denkiem táoka i nastąpiáo zawirowanie strumienia wypáywającego
przez szczelinĊ na krawĊdzi przegrody. Zawirowanie przemieszcza siĊ przez zasadniczą komorĊ
spalania z wiĊkszą szybkoĞcią niĪ warstwa palącej siĊ mieszaniny przemieszczającej siĊ od
otworu. Jest to spowodowane tym, ze pole przekroju szczeliny jest kilkakrotnie wiĊksze niĪ pole
przekroju otworu w przegrodzie, wiĊc warunki dla przepáywu przez szczelinĊ są o wiele
korzystniejsze i mogą nastąpiü nawet przy maáej róĪnicy ciĞnieĔ miĊdzy komorą wstĊpną
i zasadniczą. StrumieĔ wypáywający przez szczelinĊ ma duĪą energiĊ i „przyciska” do górnej
powierzchni zasadniczej komory spalania (gáowica) warstwĊ pierwotną palącej siĊ mieszaniny
w komorze zasadniczej, przemieszczającej siĊ od otworu w przegrodzie. Na Rys. 5. przedstawiono
przebieg spalania, po zapáonie w otworze, w przypadku objĊtoĞci komory spalania Vkw=28%, przy
Ğrednicy otworu w przegrodzie 3 mm i kącie wyprzedzenia zapáonu 90° OWK. NaleĪy zaznaczyü,
Īe w przypadku zapáonu w otworze na ogóá trzeba byáo stosowaü o wiele wiĊksze wartoĞci kąta
wyprzedzenia zapáonu, co byáo spowodowane maáą prĊdkoĞcią spalania przy stosunkowo niskim
ciĞnieniu w chwili zapáonu.

Rys. 5. Przebieg spalania podczas badaĔ z zastosowaniem MPS; Vkw=28%, ød=3 mm, ĳwz=90°OWK, zapáon w otworze
Fig. 5. Course of combustion after ignition into orifice for: Vp = 28%, d = 3 mm, ĳia = 90° CAD

W tym przypadku spalanie rozpoczynaáo siĊ przy bardzo duĪej szczelinie miedzy przegrodą
a denkiem táoka i jeszcze zanim táok osiągnąá poáoĪenie GMP juĪ nastąpiá wypáyw palącej siĊ,
silnie sturbulizowanej mieszaniny, z komory wstĊpnej do zasadniczej, przez tĊ szczelinĊ. O ile
warstwy pierwotne mieszaniny, spalające siĊ bezpoĞrednio po zapáonie, mają charakter laminarny,
to struga wypáywająca pod przegrodą jest wyraĨnie sturbulizowana i ma dominujący wpáyw na
spalanie w komorze zasadniczej, coraz bardziej przyciskając warstwĊ spalonej mieszaniny, która
wypáynĊáa przez otwór w przegrodzie, do górnej powierzchni komory spalania. Ponowne
odsáanianie siĊ szczeliny, po miniĊciu przez táok poáoĪenia GMP, powoduje powstanie nowego
zawirowania na krawĊdzi przegrody, co Ğwiadczy o tym, Īe nadal ciĞnienie w komorze wstĊpnej
jest wyĪsze niĪ ciĞnienie w komorze zasadniczej. RóĪnica ciĞnienia jest jednak zbyt maáa, aby
spowodowaü wypáyw intensywnej strugi przez otwór w przegrodzie. W efekcie czas spalania,
w przypadku zapáonu w otworze w przegrodzie oddzielającej komorĊ wstĊpną od zasadniczej jest
porównywalny lub nieco krótszy, niĪ w przypadku komory standardowej, co potwierdzają
wykresy na Rys. 6.
282

Using of High Speed Photography to Research of Ignition Process in SI Engines with Semi Open Combustion Chamber

80
Krzywa 1
Krzywa 2
Krzywa 3
Krzywa 4
Krzywa 5
Krzywa 6

70

60

L [mm]

50

40

30

20

10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Czas [ms]

Rys. 6. Przemieszczenia czoáa páomienia w czasie przy zapáonie w otworze 1-komora 10%, otwór 3 mm, kąt
wyprzedzenia zapáonu 20°, 2-komora 10%, otwór 3 mm, kąt wyprzedzenia zapáonu 45°, 3-komora 28%, otwór
2 mm, kąt wyprzedzenia zapáonu 80°, 4-komora 28%, otwór 2 mm, kąt wyprzedzenia zapáonu 30°, a 5-komora
28%, otwór 3 mm, kąt wyprzedzenia zapáonu 90°, a 6-komora 28%, otwór 3 mm, kąt wyprzedzenia zapáonu 50°
Fig. 6. Flame front travel after ignition initiation into orifice

RóĪnice w czasie spalania miĊdzy komorą standardową a nowym systemem spalania przy
zapáonie w otworze to gáównie efekt tego, Īe czoáo páomienia w komorze standardowej
przemieszcza siĊ w jednym kierunku a w przypadku zapáonu w otworze w dwóch kierunkach.
Poza tym naleĪy dodaü, Īe zawirowanie na krawĊdzi przegrody ma dwojakie dziaáanie: z jednej
strony turbulizuje mieszaninĊ w komorze zasadniczej i dziaáa w kierunku przyspieszenia procesu
spalania a z drugiej strony dziaáa hamująco na przemieszczanie siĊ páomienia, poniewaĪ kierunek
wektora prĊdkoĞci jest w nim przeciwny do wektora prĊdkoĞci spalania w komorze zasadniczej.
Na Rys. 6. na którym pokazano wykresy przemieszczeĔ czoáa páomienia w czasie, dotyczące
zapáonu w otworze. Zwraca uwagĊ niestabilnoĞü przemieszczeĔ czoáa páomienia, co powoduje, Īe
ksztaát krzywych przemieszczeĔ czoáa páomienia jest nieregularny. Jest to efekt bardzo spokojnego
spalania i braku turbulizacji czoáa páomienia bezpoĞrednio po zapáonie, byü moĪe sam otwór,
w którym umieszczono elektrody Ğwiecy zapáonowej dziaáa stabilizująco na páomieĔ. Bardzo silny
jest wpáyw na prĊdkoĞü spalania wiru powstającego na krawĊdzi przegrody i „warstwowe”
spalanie w zasadniczej komorze spalania, wyraĨny podziaá na warstwĊ laminarną i warstwĊ
turbulentną, czego nie obserwuje siĊ w przypadku innych miejsc zapáonu. Widaü to na wykresach,
szczególnie w odniesieniu do komory spalania o objĊtoĞci 28%, kiedy to bezpoĞrednio po
pojawieniu siĊ wiru pod pierwotną warstwą spalającej siĊ w zasadniczej komorze spalania
mieszaniny nastĊpuje wyraĨne zmniejszenie w niej prĊdkoĞci spalania. Charakterystyczne jest teĪ
to, Īe o ile na początku, przy róĪnych kątach wyprzedzenia zapáonu, róĪnice w przemieszczeniach
czoáa páomienia są doĞü duĪe, to nastĊpnie róĪnice te ulegają zmniejszeniu.
Na Rys. 7. i 8. porównano przebieg zapáonu i spalania w przypadku umieszczenia elektrod
Ğwiecy zapáonowej na Ğciance wstĊpnej komory spalania i w Ğrodku komory wstĊpnej, dla: takiej
samej objĊtoĞci komory wstĊpnej – 28%, takiej samej Ğrednicy otworu w przegrodzie – 3 mm
i takiego samego kąta wyprzedzenia zapáonu – 45°OWK. Widaü wyraĨnie róĪnicĊ w charakterze
rozprzestrzeniania siĊ páomienia w komorze wstĊpnej. W przypadku zapáonu na Ğciance (Rys. 7.)
powstaje silnie strubulizowana przestrzeĔ wokóá Ğwiecy zapáonowej, która obejmuje stopniowo
coraz wiĊkszą przestrzeĔ komory spalania i po 3,6 ms spalaniem objĊta jest cala przestrzeĔ
wstĊpnej komory spalania a poniewaĪ táok znajduje siĊ jeszcze doĞü daleko od poáoĪenia GMP, to
nastĊpuje niewielki wypáyw przez szczelinĊ miĊdzy przegrodą a denkiem táoka. To zawirowanie
nie ma jednak istotniejszego wpáywu na wypáyw strugi przez otwór w przegrodzie, gdyĪ szczelina
miedzy przegrodą a denkiem táoka szybko zamyka siĊ i z otworu w przegrodzie wypáywa struga,
która szybko przemieszcza siĊ przez zasadniczą komorĊ spalania. Dopiero przy ponownym
otwarciu siĊ szczeliny, po miniĊciu przez táok poáoĪenia GMP, zawirowanie staje siĊ bardziej
intensywne i widaü, ze wpáywa hamująco na dalsze przemieszczanie siĊ strugi i czoáa páomienia.
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Rys. 7. Przebieg spalania podczas badaĔ z zastosowaniem MPS; Vkw=28%, ød=3 mm, ĳwz=45°OWK, zapáon na Ğciance
Fig. 7. Course of combustion after ignition initiation in the wall of prechamber: Vp = 28%, d = 3 mm, ĳia = 45° CAD
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Rys. 8. Przebieg spalania podczas badaĔ z zastosowaniem MPS; Vkw=28%, ød=3 mm, ĳwz=45°OWK, zapáon
na Ğrodku komory wstĊpnej
Fig. 8. Course of combustion after ignition initiation in the middle of prechamber: Vp = 28%, d = 3 mm, ĳia = 45° CAD

Z kolei na Rys. 8. przedstawiono przebieg spalania w komorze wstĊpnej i zasadniczej
w przypadku zapáonu w Ğrodku wstĊpnej komory spalania. Widaü tworzenie siĊ charakterystycznej
kuli wokóá elektrod Ğwiecy zapáonowej, która stopniowo zwiĊksza swoją objĊtoĞü, a kiedy osiąga
Ğcianki komory spalania zaczyna dostosowywaü siĊ do ich ksztaátu i turbulizowaü mieszaninĊ
w tej przestrzeni. Czas, po jakim od zapáonu struga zaczyna wypáywaü z otworu w przegrodzie jest
podobny jak w przypadku zapáonu na Ğciance, ale struga ma wyraĨnie mniejszą energie i wolniej
przemieszcza siĊ przez zasadniczą komorĊ spalania. Ponadto po odsáoniĊciu siĊ szczeliny, po
miniĊciu przez táok poáoĪenia GMP, nastĊpuje wypáyw przez szczelinĊ pod przegrodą
i zawirowanie tej strugi, które jest o wiele intensywniejsze niĪ w przypadku zapáonu na Ğciance, co
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wyraĨnie wpáywa na wyhamowanie prĊdkoĞci przemieszczeĔ strugi przez zasadniczą komorĊ
spalania. Na fotografiach widaü jak strumieĔ wypáywający przez otwór w przegrodzie jest
dociskany przez zawirowanie strumienia wypáywającego przez szczelinĊ do górnej Ğcianki komory
spalania, po tym ulega zwiĊkszonej turbulizacji ale jednoczeĞnie wolniej przemieszcza siĊ przez
przestrzeĔ zasadniczej komory spalania.
Na Rys. 9. porównano przemieszczenie siĊ czoáa páomienia, przez przestrzeĔ zasadniczej
komory spalania, w przypadku zapáonu na Ğciance komory wstĊpnej i w Ğrodku komory wstĊpnej,
w odniesieniu do dwóch wartoĞci Ğrednicy otworu w przegrodzie: 3 mm i 5 mm przy takiej samej
objĊtoĞci komory wstĊpnej (28%).
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Rys. 9. Porównanie przebiegów przemieszczeĔ czoáa páomienia przez zasadniczą komorĊ spalania w przypadku
zapáonu na Ğciance i w Ğrodku komory wstĊpnej. 1- zapáon na Ğciance, otwór 3 mm , 2- zapáon w Ğrodku, otwór
3 mm; 3- zapáon na Ğciance, otwór 5 mm; 4- zapáon w Ğrodku, otwór 5 mm
Fig. 9. Comparison of flame front travel after ignition initiation in the wall of prechamber (W) and in the middle of
prechamber (M): Vp = 28%, ĳia = 45° CAD

Na wykresach moĪna zauwaĪyü, Īe caákowity czas spalania w przypadku zapáonu na Ğciance
bĊdzie wyraĨnie krótszy, niĪ w przypadku zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej, nawet jeĪeli
początek wypáywu przez otwór nastąpiá prawie po tym samym czasie od chwili zapáonu.
Porównując przemieszczenia czoáa páomienia w komorze wstĊpnej, w przypadku otworu
w przegrodzie 3 mm i 5 mm, moĪna zauwaĪyü, Īe wypáyw z komory wstĊpnej w przypadku
Ğrednicy otworu w przegrodzie 5mm nastĊpuje po krótszym czasie co jest spowodowane
mniejszymi oporami przepáywu. Czoáo páomienia przemieszcza siĊ jednak wolniej przez
zasadniczą komorĊ spalania niĪ w przypadku otworu w przegrodzie 3 mm co oznacza, Īe energia
strugi jest mniejsza. Dlatego teĪ po pewnym okresie czasu przemieszczenia, w przypadku otworu
3 mm, stają siĊ wiĊksze niĪ w odniesieniu do 5 mm. W wyniku tego krzywe dotyczące komory
spalania o objĊtoĞci 28%, z otworem w przegrodzie 5 mm są bardziej páaskie od krzywych
dotyczących otworu 3 mm. W obu przypadkach, tzn. otworu 5 mm i 3 mm, prĊdkoĞci
przemieszczenia czoáa páomienia są wiĊksze w odniesieniu do zapáonu na Ğciance niĪ w odniesieniu
do zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej.
4. Wnioski
1. Fotografie przebiegu spalania pokazujĊ, Īe miejsce zapáonu bardzo silnie wpáywa na charakter
spalania po inicjacji zapáonu; w przypadku zapáonu na Ğciance spalanie w komorze wstĊpnej
ma charakter turbulentny a w przypadku zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej oraz zapáonu
w otworze ma charakter laminarny.
2. Charakter spalania ma wpáyw na czas spalania w komorze wstĊpnej a w efekcie na czas, po
jakim od chwili zapáonu nastąpi wypáyw strugi, spalin i produktów niezakoĔczonych reakcji
utleniania, z komory wstĊpnej do komory zasadniczej.
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3. W przypadku zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej czoáo páomienia miaáo ksztaát kuli
i rozprzestrzeniaáo siĊ równomiernie zwiĊkszając swoją ĞrednicĊ a dopiero po dotarciu do
Ğcianek komory spalania przybieraáo ksztaát komory spalania, przy czym charakter spalania
zmieniaá siĊ z laminarnego w turbulentny.
4. W przypadku zapáonu w otworze páomieĔ rozprzestrzeniaá siĊ jednoczeĞnie, równomiernie,
w przeciwlegáych kierunkach, w kierunku komory wstĊpnej i w kierunku komory zasadniczej;
róĪnica ciĞnienia, jaka powstawaáa miĊdzy komora wstĊpną i komora zasadniczą byáa zbyt
maáa, aby wytworzyü strugĊ z duĪą prĊdkoĞcią przemieszczającą siĊ przez komorĊ zasadniczą,
powodującą przyspieszenie spalania, w stosunku do standardowej komory spalania.
5. W przypadku najmniejszej z badanych komór wstĊpnych (10%) charakter spalania w komorze
wstĊpnej byá podobny niezaleĪnie od tego, czy zapáon nastĊpowaá na Ğrodku komory wstĊpnej
czy w otworze, jednakĪe w przypadku zapáonu w otworze czas spalania w komorze zasadniczej
byá dáuĪszy niĪ przy zapáonie w Ğrodku komory wstĊpnej.
6. Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe najlepsze efekty zapewnia zapáon na Ğciance komory
wstĊpnej przeciwlegáej do otworu w przegrodzie a najgorsze zapáon w otworze w przegrodzie
áączącej komorĊ wstĊpną z komorą zasadniczą.
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