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Abstract
The summary of the investigation performed with a new combustion system with divided semi-open
combustion chambers for SI engines while using rapid compression machine (RCM) is presented in this paper.
Division of the combustion chamber with partition to the prechamber and the main combustion chamber exists
only when the piston is close to the TDC, for the rest of the cycle the chambers are fully open. Variable
parameters of the combustion system during the tests were: ratio of the prechamber volume to the sum of the
prechamber and main combustion chamber volumes, diameter of the orifice in the partition, point of the ignition
and ignition advance angle (ignition timing). Constant parametres were: RCM speed – 1800 rpm, and
stoichometric mixture of air to natural gas- it contained 96% of methane. Research results show that the ignition
advance angle, which ensures the optimal results, has to be adjusted for each configuration of the RCM design
parameters. The influence of prechamber volume, orifice diameter, point of ingnition and ignition advance angle
on combustion process in the combustion chamber was analysed. If the prechamber volume is too small the
energy of the stream is small and the stream has a small range. Its energy is too small to travel through all the
main combustion chamber with the speed greater than the combustion speed. The partition orifice diameter
influences on the time from the start of the ignition to the beginning of the stream outflow.from prechamber to
the main combustion chamber and the stream energy. The biggest influence on stream formation process has the
placement of the ignition and the best results are obtained when the ignition occured on the prechamber wall.
The high speed Schilieren photographs of the combustion process of the most characteristic cases and of the
travel of the flame front curves are shown in this paper. The research results show the direction of the trade - off
investigation of commercial SI engine for a wide range of engine speed and loads.
Keyword: SI engine, rapid compression machine, combustion visualisation of the combustion process

BADANIA WPàYWU PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH NA PRACĉ
SYSTEMU SPALANIA DLA SILNIKÓW O ZAPàONIE ISKROWYM
Streszczenie
W publikacji podsumowano wyniki badaĔ prowadzonych nad nowym systemem spalania dla silników o zapáonie
iskrowym, w którym dokonano podziaáu standardowej komory spalania na komorĊ wstĊpną i komorĊ zasadniczą. Przy
tym podziaá ten wystĊpuje wyraĨnie tylko wówczas, kiedy táok znajduje siĊ w pobliĪu GMP. Badania prowadzono przy
zastosowaniu maszyny pojedynczego sprĊĪu. Zmiennymi parametrami konstrukcyjnymi byáy: stosunek objĊtoĞci
komory wstĊpnej do caákowitej objĊtoĞci komory spalania, Ğrednica otworu w przegrodzie áączącego komorĊ wstĊpną
z komorą zasadniczą, miejsce zapáonu. Badania prowadzono przy róĪnych wartoĞciach kąta wyprzedzenia zapáonu,
przy staáej prĊdkoĞci obrotowej waáu korbowego 1800 obr./min. Paliwem byáa stechiometryczna mieszanina powietrza
z gazem ziemnym zawierającym 96% metanu. Wyniki badaĔ wskazują, Īe dla uzyskania pozytywnego efektu konieczne
jest dobranie odpowiedniego kąta wyprzedzenia zapáonu dla kaĪdej konfiguracji parametrów konstrukcyjnych
(objĊtoĞü komory wstĊpnej, Ğrednica otworu w przegrodzie, miejsce zapáonu). W pracy przeanalizowano wypáyw:
stosunku objĊtoĞci komór spalania wstĊpnej do zasadniczej, Ğrednicy otworu w przegrodzie oraz miejsca zapáonu na
przebieg spalania i stwierdzono, Īe przy zbyt maáej objĊtoĞci komory spalania energia strugi jest zbyt maáa, aby
przemieĞciü siĊ z duĪą prĊdkoĞcią przez caáą zasadniczą komorĊ spalania, wiĊkszą niĪ prĊdkoĞü spalania w komorze
standardowej. ĝrednica otworu w przegrodzie wpáywa zarówno na czas od początku zapáonu do początku wypáywu jak
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i energiĊ strugi. Miejsce zapáonu najsilniej wpáywa na proces tworzenia siĊ strugi. W publikacji przedstawiono
fotografie z przebiegiem spalania w najbardziej charakterystycznych przypadkach oraz wykresy przemieszczeĔ czoáa
páomienia w przypadku róĪnych fotografii parametrów badaĔ.
Sáowa kluczowe:·silniki spalinowe o zapáonie iskrowym, maszyna pojedynczego sprĊĪu, spalanie, wizualizacja procesu
spalania

1. WstĊp
Wyczerpywanie siĊ Ĩródeá paliw kopalnych, wysokie ceny paliw na rynku, coraz trudniejszy
do nich dostĊp (czĊsto powodowany wzglĊdami politycznymi) a takĪe rosnące zanieczyszczenie
Ğrodowiska naturalnego w wyniku uĪycia paliw, powodują, Īe coraz wiĊcej uwagi poĞwiĊca siĊ
problemom ekonomii zuĪycia paliwa i emisji spalin. Konieczne siĊ staáo nawet wprowadzenie
specjalnych wymagaĔ paĔstwowych i lokalnych, które regulują problemy emisji, gdyĪ
bezpoĞredni uĪytkownicy nie zawsze dostrzegają taką potrzebĊ, zwáaszcza, ze na ogóá wiąĪe siĊ to
z koniecznoĞcią wiĊkszych nakáadów finansowych z ich strony. Aby moĪliwie jak najbardziej
ograniczyü zuĪycie paliwa i emisjĊ toksycznych skáadników spalin trzeba bardzo gáĊboko wnikaü
w mechanizm spalania i poznanie wpáywu róĪnych czynników na spalanie. Dobre efekty
w studiowaniu mechanizmu spalania uzyskuje siĊ przy zastosowaniu metod wizualizacyjnych,
których wykorzystanie wymaga duĪych umiejĊtnoĞci warsztatowych, ale efekty są najlepsze
z moĪliwych. W prezentowanej pracy zaprezentowano metodĊ wizualizacji do studiowania
procesu spalania w systemie spalania z póáotwartą komorą spalania. PoniewaĪ wizualizacja
procesu spalania w komorze spalania silnika produkcyjnego jest trudna i nie zawsze pozwala na
oddzielenie poszczególnych zjawisk, to badania te przeprowadzono przy zastosowaniu maszyny
pojedynczego sprĊĪu (MPS), co pozwalaáo na bardzo dobry dostĊp do wnĊtrza komory spalania.
Wiązaáo siĊ to jednak z pewnymi ograniczeniami, w stosunku do badaĔ na silniku produkcyjnym,
poniewaĪ MPS nie jest wyposaĪona w ukáad dolotowy i wydechowy a ponadto badania odbywaáy
siĊ przy jednej, staáej prĊdkoĞci obrotowej – 1800 obr/min. Napeánianie i opróĪnianie MPS
odbywaáo siĊ rĊcznie. Przedmiotem badaĔ byá wpáyw na przebieg spalania nastĊpujących
parametrów konstrukcyjnych MPS, które zostaáy ustalone w skali do silnika produkcyjnego,:
stosunek objĊtoĞci komory wstĊpnej do sumy objĊtoĞci komory wstĊpnej i komory zasadniczej.
ĝrednica otworu w przegrodzie áączącego komorĊ wstĊpną z komorą zasadniczą, miejsce zapáonu.
Badania prowadzono przy róĪnych wartoĞciach kąta wyprzedzenia zapáonu, ale przy jednakowej
prĊdkoĞci obrotowej, 1800 0br/min co pozwalaáo na wytypowanie najkorzystniejszej wartoĞci kąta
wyprzedzenia zapáonu dla danej konfiguracji pozostaáych parametrów badaĔ. W trakcie badaĔ
uzyskiwano wyniki w postaci fotografii z przebiegiem spalania w funkcji czasu oraz przebiegów
ciĞnienia szybkozmiennego w komorze spalania, w funkcji kąta obrotu waáu korbowego.
2. Idea dziaáania badanego systemu spalania
W nowym systemie spalania dokonano podziaáu standardowej komory spalania silnika
o zapáonie iskrowym na komorĊ wstĊpną i zasadniczą, wprowadzając przegrodĊ, w której znajduje
siĊ jeden lub kilka otworów dyszowych. Komora wstĊpna ma objĊtoĞü kilkakrotnie mniejszą, niĪ
komora zasadnicza. Obie komory są zasilane mieszaniną o jednakowym skáadzie chemicznym
i jednakowym wspóáczynniku nadmiaru powietrza.
W komorze wstĊpnej umieszczono elektryczną ĞwiecĊ zapáonową. Zapáon nastĊpuje
w komorze wstĊpnej i szybkoĞü narastania ciĞnienia w komorze wstĊpnej w suwie sprĊĪania jest
wiĊksza niĪ w komorze zasadniczej. Kiedy róĪnica ciĞnienia, w wyniku spalania w komorze
wstĊpnej, miĊdzy komorą wstĊpną a zasadniczą, osiągnie odpowiednią wartoĞü, to przez otwór
w przegrodzie wpáywa struga silnie sturbulizowanej, palącej siĊ mieszaniny, z komory wstĊpnej
do zasadniczej. DziĊki duĪej aktywnoĞci chemicznej produktów niezakoĔczonych reakcji
áaĔcuchowych utleniania mieszaniny oraz wysokiej temperaturze, i turbulizacji wypáywającego
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strumienia, nastĊpuje zwiĊkszenie szybkoĞci rozprzestrzeniania siĊ páomienia.. StrumieĔ palącej
siĊ mieszaniny, wypáywający z komory wstĊpnej, szybko przemieszcza siĊ przez komorĊ
zasadniczą powodując zapáon kolejnych warstw mieszaniny znajdującej siĊ w komorze
zasadniczej. NastĊpuje skrócenie sumarycznego czasu spalania w komorze wstĊpnej i zasadniczej,
dziĊki czemu spalanie jest peániejsze a sprawnoĞü bardziej zbliĪona do sprawnoĞci obiegu
teoretycznego. DziĊki temu, Īe w systemie nie ma zwrotnych przepáywów miĊdzykomorowych,
wiĊc powinna wzrosnąü takĪe sprawnoĞü ogólna silnika. Efektem tego powinno byü zmniejszenie
toksycznoĞci spalin oraz zmniejszenie jednostkowego zuĪycia paliwa.
3. Stanowisko badawcze i aparatura badawcza.
Schemat stanowiska MPS wraz z wyposaĪeniem badawczym przedstawiono na Rys. 1., a na
Rys. 2. widok stanowiska badawczego. W skáad stanowiska badawczego wchodziáy: MPS, ukáad
napĊdowy, zespóá sprzĊgáa, aparatura kontrolno-pomiarowa i badawcza.
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Rys. 1. Schemat i widok 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 and view 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

Komora spalania MPS ma ksztaát prostopadáoĞcienny o wymiarach 78x78x30 mm, przy czym
30 mm wynosi szerokoĞü komory spalania a 78 mm jej dáugoĞü i skok táoka. ĝcianki czoáowa
i tylnia są wykonane ze specjalnego szkáa optycznego, o gruboĞci 20 mm, umoĪliwiając dostĊp
optyczny do wnĊtrza komory spalania. Są one tak mocowane, aby áatwo byáo moĪna je montowaü
i demontowaü. W górnej czĊĞci komory spalania są umieszczone wkáadki modelujące objĊtoĞü
rzeczywistej komory spalania. W górnej czĊĞci znajdują siĊ teĪ koĔcówki do napeániania
i opróĪniania komory spalania oraz Ğwieca zapáonowa i czujnik ciĞnienia. W dolnej czĊĞci komory
spalania widoczny jest táok. Táok byá uszczelniony waáeczkami z tworzywa odpornego na wysokie
prĊdkoĞci liniowe, które byáy smarowane smarem staáym – dwusiarczkiem molibdenu. Táok
wykonuje ruch posuwisto zwrotny, napĊdzany przez ukáad napĊdowy. Ukáad napĊdowy skáada siĊ
z silnika elektrycznego o duĪej mocy (30kW), przekáadni pasowej, koáa zamachowego o duĪym
momencie bezwáadnoĞci i zespoáu sprzĊgáa elektromagnetycznego. DziĊki duĪemu momentowi
bezwáadnoĞci koáa zamachowego i duĪej mocy silnika elektrycznego juĪ po przebiegu drogi okoáo
1800OWK waá korbowy osiąga prĊdkoĞü 1800 obr/min.
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Dane maszyny pojedynczego sprĊĪu przedstawiono w Tab. 1.
Tab. 1. Dane Maszyny Pojedynczego SprĊĪu
Tab. 1. Data of Rapid Compression Machine

Wymiary táoka [mm]

78x30

Skok táoka [mm]

78

DáugoĞü korbowodu [mm]

132

ObjĊtoĞü komory spalania [cm3]

36

StopieĔ sprĊĪania

6,1

PrĊdkoĞü obrotowa [obr/min]

1800

Wizualizacja procesu spalania
Na Rys. 2. przedstawiono schemat wizualizacji procesu spalania a na Rys. 3. schemat ukáadu
optycznego stosowanego w badaniach.

Rys. 2. Schemat wizualizacji procesu spalania w MPS; 1 - kierunek wizualizacji; 2 - przegroda; 3 - táok; 4 -cylinder
prostopadáoĞcienny; 5 - szklane okna
Fig. 2. Schematic of combustion process visualisation in RCM; 1- visualization direction, 2- partition, 3- piston,
4- parallelepiped cylinder, 5- glass windo

Rys. 3. Schemat ukáadu optycznego stosowanego w badaniach wizualizacyjnych przy zastosowaniu MPS
Fig. 3. Schematic of optical system which was applied In research of this pape
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W skáad ukáadu optycznego wchodziáy: zwierciadáa wklĊsáe i páaskie, soczewka, nóĪ optyczny,
Ĩródáo Ğwiatáa oraz komora bĊbnowa. Ukáad optyczny ksztaátowaá wiązkĊ Ğwiatáa równolegáego
przeĞwietlającą przestrzeĔ badawczą. Bieg Ğwiatáa byá przerywany z czĊstotliwoĞcią báyskania
diody laserowej sterowanej przy zastosowaniu elektronicznego ukáadu sterującego. Obraz byá
rejestrowany na filmie czarno-biaáym z czĊstotliwoĞcią odpowiadającą czĊstotliwoĞci báyskania
diody laserowej – 2500 klatek na sekundĊ. Kamera bĊbnowa napĊdzana silnikiem elektrycznym
byáa rozpĊdzana przed rozpoczĊciem próby do odpowiedniej prĊdkoĞci obrotowej. NastĊpnie
uruchamiano silnik elektryczny i elektroniczny ukáad sterujący, który sterowaá czasem wáączania
ukáadu korbowego MPS, czasem báyskania diody laserowej i czasem zapáonu. Pozwalaáo to
zarejestrowaü przebieg spalania na filmie umieszczonym na bĊbnie kamery.
4. Wyniki badaĔ
4.1. Badania wpáywu objĊtoĞci komory wstĊpnej
Badania prowadzono przy trzech róĪnych objĊtoĞciach komory wstĊpnej (10, 20 i 28%), przy
czym objĊtoĞü ta jest wyraĪona w procentach w stosunku do objĊtoĞci komory standardowej, czyli
sumy objĊtoĞci komory wstĊpnej i komory zasadniczej. Jak moĪna wnioskowaü na podstawie
wyników badaĔ objĊtoĞü komory wstĊpnej wpáywa przede wszystkim na czas spalania w komorze
wstĊpnej, a wiĊc na czas, który upáywa od zapáonu do wypáywu strugi palącej siĊ mieszaniny
i rodników do komory zasadniczej, ale takĪe na zasiĊg strugi. Przy maáej objĊtoĞci wstĊpnej
komory spalania czas spalania jest krótki i struga szybko wypáywa z komory wstĊpnej do
zasadniczej, ale doĞü szybko przepáywając przez komorĊ zasadniczą zmniejsza prĊdkoĞü, co wiąĪe
siĊ z szybkim spadkiem ciĞnienia w komorze wstĊpnej podczas wypáywu. Czas spalania zaleĪaá teĪ
od Ğrednicy otworu w przegrodzie i od miejsca zapáonu. W przypadku objĊtoĞci komory wstĊpnej 10%
czas spalania wynosiá od 0,8 do 1,2 ms, natomiast przy objĊtoĞci 28% na ogóá 2,8-3,2 ms, a wiĊc czas
wzrastaá praktycznie proporcjonalnie do objĊtoĞci komory spalania.
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Rys. 4. Przebieg przemieszczania siĊ czoáa páomienia przez komorĊ zasadniczą, przy róĪnych wartoĞciach objĊtoĞci
komory wstĊpnej.1 –komora standardowa,2 –komora wstĊpna 10%,3 –komora wstĊpna 20%, 4 –komora
wstĊpna 28%
Fig. 4. Fleme front travel into main combustion chamber for different prechamber volume. 1-standard combustion
chamber, 2- prechamber volume 10%, 3- prechamber volume 20%, 4- prechamber volume 28%

Na Rys. 4. przedstawiono przebieg przemieszczeĔ siĊ czoáa páomienia przez komorĊ zasadniczą,
przy róĪnych wartoĞciach objĊtoĞci komory wstĊpnej w warunkach, kiedy uzyskiwano najwiĊksze
prĊdkoĞci spalania przy poszczególnych objĊtoĞciach komory wstĊpnej(10%, 20%, 28%). Dla
porównania zamieszczono takĪe przebieg przemieszczeĔ czoáa páomienia w komorze standardowej.
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Na wykresie widaü, Īe struga mająca początkowo duĪą prĊdkoĞü, bezpoĞrednio po wypáyniĊciu
z komory wstĊpnej, na ogóá w miarĊ przemieszczania siĊ przez komorĊ zasadniczą, ulega
stopniowemu wyhamowaniu i jej prĊdkoĞü coraz bardziej zbliĪa siĊ do prĊdkoĞci przemieszczeĔ
czoáa páomienia w standardowej komorze spalania, czego wyrazem jest równolegáy przebieg
krzywych do wykresu dla komory standardowej. Miejsce, w którym nastĊpuje duĪa zmiana
prĊdkoĞci spalania moĪna utoĪsamiü z zasiĊgiem strugi. Do czasu osiągniĊcia zasiĊgu spalanie jest
wyraĨnie przyspieszone a póĨniej spalanie odbywa siĊ z prĊdkoĞcią zbliĪoną do prĊdkoĞci
w standardowej komorze spalania. Dlatego tak waĪne jest, aby zasiĊg strugi byá wiĊkszy, niĪ
dáugoĞü komory spalania.
4.2. Badania wpáywu Ğrednicy otworu dyszowego w przegrodzie
Wpáyw Ğrednicy otworu w przegrodzie na przebieg spalania wynika z oporów przepáywu oraz
moĪliwej do uzyskania prĊdkoĞci wypáywu przez otwór i zasiĊgu strugi. PrĊdkoĞü początkowa
oraz zasiĊg strugi zaleĪą od róĪnicy ciĞnienia, szybkoĞci spadku ciĞnienia, Ğrednicy i dáugoĞci
otworu. Zgodnie z zasadami hydrodynamiki straty ciĞnienia przy przepáywie przez otwór moĪna
wyraziü wzorem :
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gdzie:
Ȝ - wspóáczynnik oporu,
l - dáugoĞü przewodu,
d - Ğrednica otworu,
ȡ - gĊstoĞü czynnika,
v - Ğrednia prĊdkoĞü przepáywu.
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gdzie:
s - zasiĊg strugi,
d - Ğrednica otworu,
l - dáugoĞü otworu,
ȡ - gĊstoĞü oĞrodka,
ǻp - spadek ciĞnienia na otworze,
T - czas od początku wypáywu.
Wyniki obliczeĔ zasiĊgu wg tego wzoru dają dobrą zgodnoĞü w odniesieniu do paliwa
wtryskiwanego do komór spalania silników wysokoprĊĪnych. W przypadku analizy nowego
systemu spalania istotna jest raczej postaü tego wzoru, a nie dokáadne wyniki obliczeĔ, jakie
chcielibyĞmy uzyskaü w konkretnych przypadkach. Postaü wzoru pozwala raczej przeanalizowaü
czynniki mające wpáyw na zasiĊg strugi i prĊdkoĞü wypáywu z otworu. Analizując te wzory moĪna
stwierdziü, Īe opory przepáywu i zasiĊg strugi są wprost proporcjonalne do stosunku dáugoĞci do
Ğrednicy otworu, a wiĊc im mniejsza Ğrednica otworu i im dáuĪszy otwór tym wiĊksze opory
przepáywy i tym mniejszy zasiĊg. W takim przypadku potrzebna jest wiĊksza róĪnica ciĞnienia,
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aby mógá nastąpiü wypáyw z komory wstĊpnej do komory zasadniczej, ale jeĪeli róĪnica ciĞnienia
jest wiĊksza to teĪ wiĊksza jest energia wypáywającego strumienia i wiĊkszy moĪe byü zasiĊg
strugi. Z kolei przy mniejszych oporach przepáywu w otworze wypáyw nastąpi szybciej, ale
energia strugi moĪe byü zbyt maáa, aby szybko przetrawersowaü caáą komorĊ spalania. Widoczne
to jest np. w przypadku porównania jakie moĪna przeprowadziü w odniesieniu do objĊtoĞci
wstĊpnej komory spalania 20% przy Ğrednicy otworu w przegrodzie 3 mm oraz 5 mm.
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Rys. 5. Przebieg spalania przy zastosowaniu MPS; Vkw=20%, ød=3mm, ĳwz=20 OWK, zapáon na Ğciance
Fig. 5. Course of combustion for: Vp = 20%, d = 3mm, ĳia = 200 CAD for ignition initiation on wall of prechamber
0

Początek wypáywu nastĊpuje szybciej przy wiĊkszej Ğrednicy otworu , ale znacznie wiĊksza
czĊĞü mieszaniny w komorze wstĊpnej nie ulegáa jeszcze spaleniu, a wiĊc wypáyw nastĊpuje przy
mniejszym ǻp i dlatego w przypadku mniejszej Ğrednicy otworu a wiĊc wiĊkszych oporach
przepáywu strumieĔ szybciej przetrawersuje przestrzeĔ zasadniczej komory spalania.
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Rys. 6. Przebieg spalania przy zastosowaniu MPS; Vkw=20%, ød=5mm, ĳwz=20 OWK, zapáon na Ğciance
Fig. 6. Course of combustion for: Vp = 200%, d = 5mm, ĳia = 200 CAD for ignition initiation on wall of prechamber
0

Na Rys. 5. przedstawiono przebieg spalania przy objĊtoĞci wstĊpnej komory spalania Vkw = 20%,
d = 3 mm, ĳ = 20° OWK, natomiast na Rys. 6. przy Vkw = 20% , d = 5 mm i ĳ= 20°OWK. Na
Rys. 7. porównano przebieg przemieszczeĔ czoáa páomienia, w odniesieniu do przypadków
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przedstawionych na Rys. 5. i Rys. 6. Porównując Rys. 5. i 6. widaü, Īe po czasie 4,4ms, kiedy
w przypadku otworu w przegrodzie d=3mm juĪ caáa komora wstĊpna i zasadnicza jest objĊta
procesem spalania, w przypadku otworu d = 5 mm dopiero ok. 76% áadunku ulegáo spalaniu
i prĊdkoĞü spalania wykazuje tendencje do zmniejszania siĊ.
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Rys. 7. Przebieg przemieszczeĔ czoáa páomienia, w odniesieniu do przypadków przedstawionych na Rys.5. - 1
i Rys.6. - 2. 3 - komora standardowa
Fig.7. Flame front travel after ignition initiation on wall of prechamber for fig.5.-1 , fig.6.-2, 3-Std combustion
chzmber

4.3. Badania wpáywu miejsca zapáonu
Zapáon realizowano na Ğciance wstĊpnej komory spalania, w Ğrodku wstĊpnej komory spalania
i w otworze w przegrodzie oddzielającej wstĊpną komorĊ spalania od komory zasadniczej. Na
Rys. 8. przedstawiono przebieg rozprzestrzeniania siĊ zapáonu w komorze wstĊpnej
w przypadkach róĪnych miejsc zapáonu. Na fotografiach przedstawiających przebieg spalania
widaü, Īe páomieĔ moĪe byü bardzo sturbulizowany, jak to jest w przypadku zapáonu na Ğciance;
moĪe rozprzestrzeniaü siĊ w postaci powierzchni kulistej, jak w przypadku zapáonu w Ğrodku
komory wstĊpnej; moĪe siĊ rozprzestrzeniaü jednoczeĞnie od miejsca zapáonu w kierunku komory
wstĊpnej i w kierunku komory zasadniczej, jak w przypadku zapáonu w otworze. Taki przebieg
zapáonu jest wyraĨnie widoczny w odniesieniu do wstĊpnych komór spalania o objĊtoĞci 20%
i 28%, natomiast róĪnice te są mniej widoczne w przypadku komory wstĊpnej o objĊtoĞci 10%. Od
charakteru spalania po zapáonie zaleĪy czas spalania w komorze wstĊpnej i jest on najkrótszy
w przypadku zapáonu na Ğciance, nieco dáuĪszy w przypadku zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej
i najdáuĪszy w przypadku zapáonu w otworze. W przypadku zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej
i w otworze spalanie bezpoĞrednio po zapáonie ma na ogóá charakter laminarny, ale w przypadku
zapáonu w Ğrodku komory wstĊpnej szybciej ulega on turbulizacji, niĪ w przypadku zapáonu
w otworze. Prawdopodobnie otwór dziaáa stabilizująco na proces spalania. Uzyskiwane wartoĞci
ciĞnienia maksymalnego w cyklu są najwiĊksze w przypadku zapáonu na Ğciance komory wstĊpnej
a nieco mniejsze w przypadku zapáonu w Ğrodku komory spalania. JeĞli chodzi o zapáon w otworze
to uzyskiwane maksymalne wartoĞci ciĞnienia w cyklu charakteryzują siĊ duĪym rozrzutem, to
znaczy nie obserwuje siĊ jednakowej tendencji.
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Rys. 8. 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. 8. 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

Jest to spowodowane tym, Īe szczególnie przy bardzo duĪych kątach wyprzedzenia zapáonu
sprĊĪane są spaliny a nie ĞwieĪa mieszanka.. Najbardziej niekorzystną wáaĞciwoĞcią zapáonu
w otworze jest záa relacja miĊdzy pracą sprĊĪania i pracą rozprĊĪania, uwydatniające siĊ
szczególnie w przypadku duĪych wartoĞci kąta wyprzedzenia zapáonu. Prowadzi to do maáej pracy
uĪytecznej, co powinno byü zawsze koĔcowym efektem pracy silnika.
4.4. Wpáyw kąta wyprzedzenia zapáonu
Analiza wyników badaĔ wskazuje, Īe dla kaĪdej konfiguracji parametrów badaĔ (objĊtoĞü
komory wstĊpnej, Ğrednica otworu w przegrodzie, miejsce zapáonu, prĊdkoĞü obrotowa) istnieje
taki kąt wyprzedzenia zapáonu, przy którym uzyskuje siĊ maksymalną wartoĞü ciĞnienia lub
wysoką prĊdkoĞü narastania ciĞnienia albo najwyĪszą wartoĞü pracy uĪytecznej, przy czym te
efekty nie są uzyskiwane dla tej samej wartoĞci kąta wyprzedzenia zapáonu. Analizując fotografiĊ
przebiegów spalania moĪna wyróĪniü przebiegi przy których kąt wyprzedzenia zapáonu jest:
prawidáowy, zbyt duĪy, lub zbyt maáy, przy czym kryterium wyróĪniającym są uzyskiwane osiągi
oraz to czy zdoáano uzyskaü wypáyw intensywnej strugi palącej siĊ mieszaniny z komory wstĊpnej
do zasadniczej tylko przez otwór w przegrodzie, bo taka jest istota nowego systemu spalania.
JeĪeli wypáyw nastĊpowaá przez szczelinĊ miĊdzy przegrodą a denkiem táoka, lub przez otwór
w przegrodzie i dodatkowo przez szczelinĊ to byáo to niezgodnie z istotą dziaáania nowego
systemu spalania. Tylko w przypadku intensywnego wypáywu przez otwór uzyskiwano bowiem
najwiĊksze skrócenie czasu procesu spalania i najlepsze osiągi.
W wypadku, kiedy kąt wyprzedzenia zapáonu dla danej kombinacji objĊtoĞci komory wstĊpnej,
Ğrednicy otworu w przegrodzie i miejsca zapáonu, byá wybrany prawidáowo, to w chwili, kiedy
táok znajdowaá siĊ w pobliĪu GMP, róĪnica ciĞnienia miĊdzy komorą wstĊpną a komorą
zasadniczą byáa na tyle duĪa, Īe nastĊpowaá wypáyw palącej siĊ mieszaniny przez otwór
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w przegrodzie. DziĊki duĪej energii struga szybko przemieszcza siĊ przez zasadniczą komorĊ
spalania powodując zapáon kolejnych warstw mieszaniny w komorze zasadniczej, przy czym
zapáon byá uáatwiony dziĊki zawartoĞci w strudze duĪej liczby aktywnych rodników. Energia
strugi powinna byü na tyle duĪa, aby struga mogáa siĊ przemieszczaü z prĊdkoĞcią wiĊkszą, niĪ
prĊdkoĞü przemieszczania siĊ czoáa páomienia w warunkach statycznych ,jak w komorze
standardowej, co spowoduje, Īe prĊdkoĞü spalania bĊdzie wiĊksza, niĪ prĊdkoĞü spalania
w standardowej komorze spalania silnika. OdsáoniĊcie szczeliny miĊdzy przegrodą a denkiem
táoka powinno nastąpiü dopiero wtedy, kiedy struga wypáywająca z otworu w przegrodzie
przetrawersuje prawie caáą dáugoĞü zasadniczej komory spalania, poniewaĪ wówczas odsáoniĊcie
szczeliny nie bĊdzie juĪ zakáócaáo dalszego przemieszczania siĊ strugi aĪ do przeciwlegáej Ğcianki
zasadniczej komory spalania. JeĪeli nastąpi wypáyw przez szczelinĊ, to nastĊpuje zawirowanie
mieszaniny na krawĊdzi przegrody, które powoduje turbulizacje áadunku w komorze zasadniczej
i wyraĨnie zintensyfikowanie procesu spalania w pobliĪu przegrody w komorze zasadniczej, ale
jednoczeĞnie dziaáa to hamująco na przemieszczanie siĊ czoáa páomienia w strudze pierwotnej,
która wypáywa przez otwór. Tak wiĊc zarówno w przypadku wypáywu przez otwór jak i wypáywu
przez szczelinĊ nastĊpuje skrócenie procesu spalania, w porównaniu ze spalaniem w standardowej
komorze spalania silnika, ale znacznie wiĊksze skrócenie nastĊpuje w przypadku prawidáowo
dobranego kąta wyprzedzenia zapáonu. Aby to zobrazowaü na Rys. 9. porównano przebieg
przemieszczeĔ czoáa páomienia w przypadku Vp= 20%, d = 3mm, miejsca zapáonu – Ğcianka
komory kąt wyprzedzenia zapáonu 20° OWK i 35° OWK . W przypadku kąta wyprzedzenia
zapáonu 20° OWK spalanie trwaáo 4,8 ms a w przypadku kąta 35° OWK w czasie 4,4 ms
osiągniĊto caákowite spalanie áadunku zarówno w komorze wstĊpnej jak i zasadniczej. Przy
zastosowaniu standardowej komory spalania w tym czasie spaliáo siĊ tylko okoáo 25% áadunku.
Ponadto uzyskano bardzo istotną róĪnicĊ w maksymalnym ciĞnieniu cyklu: 8,2 bar w przypadku
standardowej komory spalania, 15,3 bar w przypadku kąta wyprzedzenia zapáonu 35° OWK
i 10,7 bar w przypadku kąta wyprzedzenia zapáonu 20° OWK. W czasie od 1,4 ms do 2 ms, przy
wáaĞciwym doborze kąta wyprzedzenia zapáonu, moĪna byáo uzyskaü caákowite spalanie áadunku
w komorze zasadniczej. Tak wiĊc, czas spalania w komorze zasadniczej, pomimo znacznie
wiĊkszej objĊtoĞci byá krótszy, niĪ w komorze wstĊpnej.
80
Krzywa 1
Krzywa 2
Krzywa 3

L [mm]

60

40

20

0
1

2

3

4

5

6

7

Czas [ms]

Rys. 9. Porównanie przebiegów przemieszczeĔ czoáa páomienia w odniesieniu do kątów wyprzedzenia zapáonu
20°OWK i 35°OWK, oraz dla porównania w komorze standardowej zapáon na Ğciance. 1-Vkw=20%, d=3 mm,
ĳ=20° OWK, 2- Vkw=20%, d=3 mm, ĳ=35° OWK, 3-komora standardowa ĳ=30° OWK
Fig. 9. Flame front travel after ignition initiation on wall of prechamber 1-Vkw=20%, d=3mm, ĳ=20° CAD,
2 - Vkw=20%, d=3 mm, ĳ=35° CAD, 3-std combustion chamber ĳ=30° CAD
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Analizując fotografie spalania i wykresy przemieszczeĔ czoáa páomienia dla przypadku kąta
wyprzedzenia zapáonu 20° OWK oraz 35° OWK moĪna zauwaĪyü, Īe w obu przypadkach czoáo
páomienia przemieszczaáo siĊ praktycznie z taką samą prĊdkoĞcią, aĪ do czasu 3,6 ms, kiedy to,
w przypadku kąta wyprzedzenia zapáonu 20° OWK , szczelina pomiĊdzy przegrodą a denkiem
táoka byáa juĪ na tyle duĪa, Īe nastĊpowaá przez nią wypáyw nowego strumienia i zawirowanie na
krawĊdzi przegrody, które wyhamowuje przemieszczanie siĊ páomienia w strudze pierwotnej,
która wypáynĊáa przez otwór w przegrodzie. W przypadku kąta wyprzedzenia zapáonu 35° OWK
w chwili odsáoniĊcia szczeliny páomieĔ juĪ przetrawersowaá zasadniczą komorĊ spalania
i zawirowanie nie miaáo wpáywu na przemieszczanie siĊ strugi pierwotnej. NaleĪy zaznaczyü, Īe
w przypadku komory standardowej czas spalania w tych warunkach wyniósá okoáo 10 ms, a wiĊc
byá ponad dwukrotnie dáuĪszy.
W przypadku kiedy kąt wyprzedzenia zapáonu jest zbyt duĪy, wówczas tworząca siĊ róĪnica
ciĞnienia miĊdzy komorą wstĊpną a zasadniczą, w wyniku spalania w komorze wstĊpnej,
powoduje wczeĞniejszy wypáyw palącej siĊ mieszaniny przez szczelinĊ miĊdzy przegrodą
a denkiem táoka. Zapáon mieszaniny w komorze zasadniczej, nastĊpuje wiĊc zanim zostanie
osiągniĊte poáoĪenie GMP táoka. Wypáywająca struga doznaje zawirowania na krawĊdzi przegrody
i pomimo tego, Īe kiedy zmniejszy siĊ szczelina, i powstaną odpowiednie warunki do wypáywu
strugi z otworu w przegrodzie, to i tak struga wypáywająca z otworu w przegrodzie nie bĊdzie
miaáa dostatecznej energii, aby szybko przetrawersowaü zasadniczą komorĊ spalania. Czas
spalania jest wyraĨnie dáuĪszy, niĪ w przypadku ukáadu dziaáającego zgodnie z ideą nowego
systemu spalania. Przede wszystkim maáa jest w tym przypadku sprawnoĞü spowodowana duĪą
pracą sprĊĪania.
W przypadku, kiedy kąt wyprzedzenia zapáonu jest zbyt maáy, to iloĞü spalonego áadunku
w komorze wstĊpnej zanim táok osiągnie GMP, jest zbyt maáa, aby wytworzyü odpowiednią
róĪnicĊ ciĞnienia miĊdzy komorą wstĊpną a komorą zasadniczą, powodującą wypáyw strugi
palącej siĊ mieszaniny przez otwór w przegrodzie. Spalanie w komorze wstĊpnej nastĊpuje wiĊc
w wiĊkszoĞci przy zwiĊkszającej siĊ szczelinie miĊdzy przegrodą a denkiem táoka. PoniewaĪ pole
powierzchni szczeliny jest znacznie wiĊksze, niĪ pole przekroju otworu w przegrodzie, to wypáyw
bĊdzie nastĊpowaá gáównie przez szczelinĊ, a nie przez otwór. Energia strugi bĊdzie zbyt maáa, aby
szybko przetrawersowaü zasadniczą komorĊ spalania i spowodowaü szybkie spalanie áadunku.
W przypadku zbyt maáego kąta wyprzedzenia zapáonu spalanie odbywa siĊ wówczas, kiedy
objĊtoĞü komory spalania byáa juĪ tak duĪa, Īe wartoĞü ciĞnienia maksymalnego i wartoĞci
ciĞnienia na krzywej rozprĊĪania, nie osiągnĊáy wysokich wartoĞci, chociaĪ w pewnym zakresie
byáy one wiĊksze, niĪ wartoĞü ciĞnienia podczas rozprĊĪania przy wysokich wartoĞciach ciĞnienia
maksymalnego cyklu. Uzyskana sprawnoĞü jest jednak maáa, bo wprawdzie praca sprĊĪania jest
maáa ale maáa jest teĪ wartoĞü pracy rozprĊĪania
Wyniki badaĔ wpáywu poszczególnych czynników na spalanie w systemie spalania z dzieloną
komorą spalania pokazują, Īe z przedstawionych czynników najwaĪniejszy jest wpáyw kąta
wyprzedzenia zapáonu. Dla kaĪdej bowiem konfiguracji parametrów badaĔ moĪna dobraü taką
wartoĞü kąta wyprzedzenia zapáonu, przy której osiągnie siĊ najkorzystniejszy efekt, ale ten efekt
nie musi byü taki sam w przypadku innych parametrów systemu. MoĪna teĪ przypuszczaü, Īe
w przypadku silnika, tylko kierunek zmian bĊdzie podobny, natomiast wartoĞci liczbowe mogą
byü róĪne.
5. Wnioski
1. Zastosowanie systemu spalania z dzieloną komorą spalania, bĊdącego przedmiotem badaĔ
moĪe korzystnie wpáynąü na osiągi silników o zapáonie iskrowym, jednakĪe wymaga to
prawidáowego doboru kombinacji poszczególnych parametrów systemu spalania (objĊtoĞü
komory wstĊpnej, Ğrednica otworu w przegrodzie, miejsce zapáonu, kąt wyprzedzenia zapáonu).
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2. ObjĊtoĞü komory wstĊpnej ma przede wszystkim wpáyw na czas od inicjacji zapáonu do
wypáywu strugi z komory wstĊpnej oraz na zasiĊg strugi; w przypadku maáej objĊtoĞci komory
wstĊpnej struga szybciej wypáywa z komory wstĊpnej, ale jej prĊdkoĞü wypáywu i zasiĊg są
maáe a w przypadku duĪej objĊtoĞci komory wstĊpnej czas spalania w komorze wstĊpnej jest
dáuĪszy, ale struga ma wiĊkszą prĊdkoĞü wypáywu i wiĊkszy zasiĊg.
3. ĝrednica otworu w przegrodzie wpáywa na opory przepáywu i czas, w jakim nastĊpuje wypáyw
z komory wstĊpnej do komory zasadniczej; w przypadku maáej Ğrednicy otworu czas spalania
w komorze wstĊpnej jest dáuĪszy, ale ciĞnienie w komorze wstĊpnej przed wypáywem jest
wyĪsze i struga z wiĊkszą prĊdkoĞcią wypáywa z otworu i ma wiĊkszy zasiĊg, niĪ w przypadku
duĪej Ğrednicy otworu.
4. Miejsce zapáonu ma wpáyw przede wszystkim na charakter spalania; w przypadku zapáonu na
Ğciance spalanie ma charakter turbulentny, natomiast w przypadku zapáonu w Ğrodku komory
wstĊpnej i zapáonu w otworze spalanie ma charakter laminarny, który dopiero po pewnym
czasie zmienia siĊ w spalanie turbulentne, co ma decydujący wpáyw na prĊdkoĞü spalania.
5. Zdecydowanie najgorszym miejscem do zapáonu jest zapáon w otworze, gdyĪ najdáuĪej trwa
przeksztaácenie spalania laminarnego w turbulentne i praktycznie nigdy nie powstają warunki
dla szybkiego wypáywu strugi z komory wstĊpnej do zasadniczej, tak jak to zakáada siĊ
w dziaáaniu tego systemu spalania.
6. Kąt wyprzedzenia zapáonu powinien byü dobrany w taki sposób, aby wypáyw strugi z komory
wstĊpnej do zasadniczej nastąpiá wówczas, kiedy táok znajduje siĊ w GMP, tak, aby caáy
wypáyw strugi z komory wstĊpnej do zasadniczej nastąpiá przez otwór w przegrodzie, gdyĪ
wtedy struga dysponuje najwiĊksza energią.
7. JeĪeli kąt wyprzedzenia zapáonu jest zbyt maáy lub zbyt duĪy, wtedy czĊĞü spalin i produktów
niezakoĔczonego spalania wypáywa przez szczelinĊ miĊdzy przegrodą a denkiem táoka, a czĊĞü
przez otwór w przegrodzie; struga wypáywająca przez szczelinĊ doznaje zawirowania na
krawĊdzi przegrody przejmuje czĊĞü energii od strugi wypáywającej przez otwór i ponadto
dziaáa hamująco na strugĊ, która wypáynĊáa przez otwór w przegrodzie co powoduje, Īe
tracony jest efekt przyspieszenia procesu spalania
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