ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STROJNÍ
12120 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových
vozidel

DIPLOMOVÁ PRÁCE
Modelování nepřímého zážehu v plynovém motoru

DP 2014 – SM 02

Bc. Václav CHMEL

Anotace

Jméno autora:

Bc. Václav Chmel

Číslo diplomové práce:

DP 2014 – SM 02

Název tématu:

Modelování nepřímého zážehu v plynovém motoru

Rozsah práce:

Stran: 86
Tabulek:

10

Obrázků:

33

Akademický rok:

2013/2014

Ústav:

12120 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových
vozidel

Vedoucí diplomové práce:

Ing. Jiří Vávra, Ph.D.

Klíčová slova:

nepřímý zážeh, komůrkový zážeh, plynová motor

Keywords:

Indirect Ignition, Chamber Ignition, Gas Fueled Engine

Anotace:

V prostředí GT Power sestavte matematický model plynového motoru o
vrtání 102 mm a zdvihu 120 mm se zapalovací komůrkou pro nepřímý
zážeh. Navrhněte vhodný model spalovacího procesu, proveďte optimalizaci
geometrie komůrky. Vytvořte okrajové podmínky pro další navazující
výpočty.

Odhadněte

dopady

na

energetické

parametry

motoru

v předpokládaném rozsahu otáček a zatížení.
Annotation:

In a GT Power compose mathematical model gas engine 102 mm bore and
120 mm stroke spark chamber for indirect firing. Suggest a suitable model
of the combustion process, perform the optimization of the geometry of the

chamber. Create the boundary conditions for further follow-up calculations.
Estimate the impact on the energy parameters of the engine in the expected
range of speed and load.

Tento výtisk je dopracovanou verzí mé diplomové práce zadané 11.4.2014 a odevzdané
20.6.2014, která ale při státní závěrečné zkoušce 26.8.2014 nebyla obhájena. Komisí pro
státní závěrečné zkoušky byly stanoveny tyto pokyny k přepracování:
„Komise konstatuje, že práce v předložené podobě nesplňuje všechny body zadání. Práce
je dobře rozpracována a mohla by být dokončena v rámci zadání a možností 0-D/1-D
přístupu.
Práci je třeba dopracovat, aby byly zodpovězeny zejména následující otázky:
1) vliv tlaku přiváděného plynu a velikosti plynových kanálů i komunikačních otvůrků na
složení směsi v komůrce, složení spalin i energetické parametry oběhu,
2) provést citlivostní analýzu úhlu hoření v komůrce a ve válci s ohledem na zmíněné
geometrické parametry a objem komůrky.“

Poděkování

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce panu Ing. Jiřímu Vávrovi,
Ph.D. za trpělivé vedení, rady a čas, který mi věnoval při tvorbě této diplomové práce.
Dále děkuji Doc. Ing. Oldřichu Vítkovi, Ph.D. za čas a ochotu při odborných konzultacích.
Rád bych také poděkoval rodině a nejbližším přátelům za trpělivost a podporu v těžkých
chvílích, nejen během psaní diplomové práce a studia.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma „Modelování nepřímého zážehu
v plynovém motoru“ vypracoval samostatně za odborného vedení vedoucího práce.
Veškeré zdroje, ze kterých jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu literatury.
Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).

V Praze dne ……………………….

…………………………………….
Podpis

DP 2014 – M 02

Bc. Václav CHMEL

Seznam použitých označení a zkratek
α

(W.m-2.K-1)

součinitel přestupu tepla

αk

(°)

úhel natočení klikového hřídele

αPH

(°)

úhel počátku hoření

Δαm

(°)

délka hoření

Ast

(m2)

plocha stěny válce

BMEP (bar)

stření efektivní tlak

BPI

Bowl Pre-Chamber Ignition

BSFC (g.kW-1.h-1)

měrná spotřeba paliva

CA10 (°)

10 % odhořelého paliva

CA50 (°)

50 % odhořelého paliva

CA90 (°)

90 % odhořelého paliva

CNG

stlačený zemní plyn

CO

oxid uhelnatý

𝑐𝑝

(J.kg-1.K-1)

isobarická měrná tepelná kapacita

𝑐𝑣

(J.kg-1.K-1)

isochorická měrná tepelná kapacita

𝜀

(-)

kompresní poměr

EGR

recirkulace výfukových plynů

HC

nespálené uhlovodíky

HCCI

Homogeneous charge compression ignition

HÚ

horní úvrať

IMEP720(bar)
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zkapalněný ropný plyn

𝐿𝑡
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(kg)
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Turbulent Jet Ignitron; turbulentní tryskové zapalování

TJI
Tst

(K)
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kompresní objem

𝑉𝑍1

(m3)
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W

(J)

práce
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Úvod

Během ropné krize v 70tých letech, když se hlavní prioritou stalo snižování spotřeby paliva
a hledaly se způsoby, jak toho docílit, se v oblasti spalovacích motorů dostaly do popředí
technologie spalování chudé směsi, které jsou jedním ze způsobů, jak zvýšit tepelnou
účinnost a tedy snížit spotřebu paliva.
S nástupem přísnějších emisních norem, kterým tehdejší strategie chudého spalování
nebyly schopné vyhovět, se do popředí zájmu dostala koncepce provozu na
stechiometrickou směs s použitím trojcestného katalyzátoru. Trojcestný katalyzátor účinně
snižuje emise NOx, CO a HC, ale použití stechiometrické směsi vede ke zvýšení spotřeby
paliva a tedy i emisí CO2 v porovnání s chudou koncepcí.
Energetické obavy a environmentální požadavky budou i nadále určovat svou legislativou
směr vývoje budoucích motorů směrem ke snižování spotřeby, emisí a produkce CO2.
Snížení emisí CO2 je možné přechodem na plynná paliva, jako jsou stlačený zemní plyn
(CNG) nebo zkapalněný ropný plyn (LPG), která mají výhodnější poměr C/H. Další
možností je zvýšení účinnosti v nízkých zátíženích při zachování stechiometrické směsi
recirkulací výfukových plynů (EGR).
Plynná paliva také vykazují vyšší hodnotu meze zápalnosti v chudé směsi, kde je již patrné
značné snížení emisí NOx při příznivých hodnotách CO a HC.
Chudé směsi vyžadují vyšší energii pro své zažehnutí, kterých běžné zapalovací soustavy
nejsou schopny. Proto vznikají nové koncepce, které zvládnou tuto energii dodat a plně
využít výhod spalování chudé směsi.
Jednou z nich je koncept komůrkového zážehu, kde rozdělení spalovacího prostoru na dva
objemy umožňuje vytvořit v okolí svíčky směs vyžadující nízkou energii na zažehnutí,
které je možné dosáhnout běžnou zapalovací soustavou. Vyvinutý plamen vystupující
vysokou rychlostí z komůrky skrz propojovací prostorově rozložené otvůrky, proniká
hluboko do hlavního spalovacího prostoru, kde na mnoha místech současně zapaluje
chudou směs. Tím jsou splněny podmínky pro rychlé shoření chudé směsi.
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Skupina pracovníků ČVUT v minulosti úspěšně řešila zástavbu komůrkového zážehu do
průmyslového plynového motoru. V současné době je snaha o vestavění do vozidlového
motoru a rozšíření znalostí komůrkového zážehu.
Ve své práci se zabývám návrhem a stavbou takového motoru v programu GT Power.
Počítačový model je levnější varianta stavby a provádění experimentu ve skutečnosti. Díky
tomu umožňuje vybrat několik variant řešení, které se pak mohou ověřit experimentem na
vlastním motoru.

12
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Cíle práce

2


Zjistit aktuální stav řešené problematiky



V prostředí GT Power sestavit matematický model plynového motoru o vrtání 102
mm a zdvihu 120 mm se zapalovací komůrkou pro nepřímý zážeh.



Navrhnout vhodný model spalovacího procesu.



Provést studii chování komůrkového zážehu.



Provést citlivostní studie na zvolené parametry.
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3

Spalování chudé směsi

3.1

Tepelná účinnost

Tepelná účinnost motoru s izochorickým přívodem tepla (Ottův cyklus) je dána vztahem
𝑊

𝜂𝑡 = 𝑄 = 1 −
𝑝

𝜂𝑡

tepelná účinnost

W

práce

𝑄𝑝

přiváděné teplo

𝜀

kompresní poměr

κ

Poissonova konstanta

1
𝜀 𝜅−1

(1)

Dle vztahu platí, že tepelná účinnost se zvýší, pokud se sníží druhý člen. Zmenšení
druhého členu je možné zvětšením jmenovatele zlomku. Jmenovatel se zvýší zvětšení
kompresního poměru ε, nebo zvětšením exponentu, tedy zvětšením hodnoty Poissonovy
konstanty κ.
Geometrický kompresní poměr je dán vztahem
𝜀=

𝑉𝑍1 +𝑉𝐾

(2)

𝑉𝐾

𝑉𝐾

kompresní objem

𝑉𝑍1

zdvihový objem jednoho válce

Velikost kompresního poměru je omezena výrobními možnostmi a únosnými maximálními
spalovacími tlaky. U zážehových motorů s připravenou směsí omezuje hodnotu ε
nebezpečí tepelného vznětu směsi ve velkém objemu – klepání.
Poissonova konstanta κ je definována vztahem
𝜅=

𝑐𝑝

(3)

𝑐𝑣

𝑐𝑝

isobarická měrná tepelná kapacita

𝑐𝑣

isochorická měrná tepelná kapacita
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Poměr měrných tepelných kapacit cp a cv je pro ideální plyny konstantní a závisí na typu
plynu. S víceatomovým plynem se snižuje a naopak. Vzduch je převážně složen z N2, O2 a
ostatních plynů, lze počítat jako dvouatomový plyn. Poissonova konstanta pro vzduch
může být považována za 1,4.
Úpravou Maierovým vztahem
𝑐𝑝 = 𝑐𝑣 + 𝑟

(4)

kde 𝑟 je měrná plynová konstanta
dostaneme
𝜅=

𝑐𝑣 +𝑟
𝑐𝑣

𝑟

=1+𝑐

(5)

𝑣

Pro reálné plyny cv roste s teplotou a proto κ s teplotou klesá.
Tepelná účinnost
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Obr. 1 Graf tepelné účinnosti

Růst tepelné účinnosti v důsledku zvyšování kompresního poměru je zpočátku výraznější
(Obr. 1). S vyšším kompresním poměrem se růst tepelné účinnosti zpomaluje. Další nárůst
je možný zvýšením velikosti κ. Toho dosáhneme zvýšením obsahu méně atomových
molekul ve směsi. Přidáním vzduchu tedy získáme chudší směs.
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Součinitel přebytku vzduchu

Množství vzduchu, které je k dispozici pro spalování v motoru, se definuje hodnotou
součinitele přebytku vzduchu, který přímo ukazuje odchylky směsi od teoreticky ideální
stechiometrické směsi.
𝜆=𝐿

𝑚𝐿
𝑡

(6)

∗ 𝑚𝑝

𝜆

součinitel přebytku vzduchu

𝑚𝐿

hmotnost vzduchu

𝐿𝑡

teoretické množství vzduchu

𝑚𝑝

hmotnost paliva

Pro λ < 1 v předem připravené homogenní směsi, tedy v tzv. bohaté směsi, za nedostatku
vzduchu vznikají produkty nedokonalého spalování, většinou zdraví škodlivé. Mírně
bohaté směsi λ ≈ 0,9 mají ovšem výhodnou nejvyšší rychlost šíření plamene. Při malém
ochuzení směsi je možné téměř dokonalé spalování. V tomto případě oxiduje vzdušný
dusík a vznikají jedovaté oxidy dusíku. [19]

3.3

Emise škodlivin

Při provozu motoru vznikají škodliviny, které jsou emitovány do okolí. Podle povahy a
způsobu působení na okolí lze škodliviny rozdělit na chemické, mechanické a tepelné.
Nejvýznamnější ze škodlivin jsou škodliviny chemické a to především oxid uhelnatý CO,
oxid dusnatý NO a dusičitý NO2, označované většinou NOx a nespálené uhlovodíky HC.
V současnosti se také velice sleduje produkce oxidu uhličitého CO2, který je sice
produktem dokonalého spalování, ale je jedním z plynů způsobujících skleníkový efekt.
Proto se usiluje o jeho snižování ve výfukových plynech.
Oxid uhelnatý CO vzniká nedokonalým spalováním při nedostatku kyslíku, disociací
produktů dokonalého spalování při vysokých teplotách a při spalování za nižších teplot
v důsledku „zamrznutí“ reakcí. U chudých směsí „zamrzají“ větší objemy pomalu hořící
náplně s relativně nízkou teplotou plamene, což vede k nárůstu koncentrací CO.
Nespálené uhlovodíky HC vznikají v příliš chudé a příliš bohaté směsi, kde je nízká teplota
plamene a rozvleklé spalování. V chudé směsi také vynecháním zážehu.
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Oxidy dusíku NOx vznikají při vysokých teplotách. Nejvyšších teplot plamene dosahují
mírně bohaté směsi, ve kterých však relativně pomalou reakcí vzniku NO brzdí nedostatek
kyslíku, rychleji vázaného oxidací paliva. [19]
Maximum tvorby NO je vždy posunuto do mírně chudé směsi λ ≈ 1,1. Výrazný pokles
NOx se zvyšováním součinitele přebytku vzduchu λ souvisí s poklesem spalovacích teplot.
Teploty plamene lze snížit nezávisle na λ přimíšením nehořícího plynu s malým obsahem
kyslíku do směsi. To je princip recirkulace výfukových plynů.
Na obrázku 2 je zakreslena závislost, zjištěná na plynovém přeplňovaném motoru,
spalujícím směs propanu a vzduchu (zážehový motor s kompresním poměrem ε = 10, nm =
1200 min-1, 100% zatížení). V diagramu jsou vyznačena dvě možná seřízení motoru pro
dosažení nízkých výfukových emisí:
a – spalování stechiometrické směsi, 3 cestný katalyzátor: využívá se u většiny
vozidlových zážehových motorů
b – spalování extrémně chudé směsi, 2 složkový katalyzátor: využívá se u vozidlových
vznětových motorů (může ale být i bez katalyzátoru) a u vozidlových plynových
(zážehových) přeplňovaných motorů. [9]
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Obr. 2 Závislost koncentrace plynných škodlivin ve výfukových plynech na bohatosti směsi [9]

3.4

Chudá směs

Zlepšení tepelné účinnosti vede ke snížení spotřeby paliva. Zároveň při dokonalém
spalování dojde ke snížení celkových emisí včetně v současné době velmi sledovaného
CO2. Hoření probíhá při nižších teplotách, což vede ke snížení emisí oxidů dusíku.
K dosažení požadovaného výkonu nepoužíváme kvantitativní regulaci (škrcení klapkou).
Práce potřebná na výměnu náplně válce je tedy nižší (snížení pumpovních ztrát), což ve
svém vlastním výsledku vede též ke zvýšení účinnosti – snížení spotřeby.
Značné zlepšení emisí NOx začíná být výrazné u běžného zážehového motoru při λ = 1,4.
Většina paliv má úzké limity hoření, které zapříčiňují úzké okno stabilního hoření
s nízkými hodnotami vynechání zápalu. Díky vynechání zápalu se zvyšují emise HC.
S klesající teplotou plamene u paliv klesá rychlost hoření. V důsledku toho zbyde více času
pro odchod tepla z plamene a hoření se stává nestabilním. Pro iniciaci hoření chudých
směsí je potřeba větší energie. Požadavek vyšší energie je kompenzován velikostí
zapalovací soustavy a velkou rotací náplně.
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Součinitel přebytku vzduchu λ
Obr. 3 Účinek bohatosti směsi a rychlosti toku na minimální zapalovací energii potřebnou pro směsi
vzduch/propan [15]

Na obrázku 3 je znázorněna závislost minimální zapalovací energie (mJ) na součiniteli
přebytku vzduchu λ pro různé rychlosti rotace náplně válce. Minimální zapalovací energie
je při stechiometrické směsi. S rostoucím zředěním směsi roste potřeba minimální
zapalovací energie exponenciálně.
Je tedy obecně možné odvodit dvě opatření pro spolehlivé spalování směsi chudší než
směsi stechiometrické v zážehových motorech:



3.5

Zvýšení energie dostupné pro zapalování
Vytvoření zóny spalování s potřebou nízké zapalovací energie [14]

Komůrkový zážeh

Koncept komůrkového zážehu poprvé představil Ricardo ve dvacátých letech 20. století.
V jeho konstrukci byla komůrka plněna bohatou směsí přes pomocný pasivní sací ventil
během sání motoru. V komůrce byla pak bohatá směs zapálena svíčkou a hořící směs
následně zapálila chudší směs v hlavním spalovacím prostoru. Tato konstrukce inspirovala
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mnoho podobných tříventilových konceptů komůrkového zážehu. Tvar hlavy Ricardova
motoru je na obrázku 4.

Obr. 4 Hlava válce Ricardo [24]

Konstrukce komůrkového motoru spočívá v rozdělení spalovacího prostoru na dvě části –
hlavní spalovací prostor a k němu prostřednictvím jednoho nebo několika otvůrků
připojenou komůrku. Zapalovací svíčka je umístěna v komůrce. Spalování začíná
v komůrce. Dělený spalovací prostor slouží k zajištění snadno zápalné směsi v komůrce
(obohacené složení, vyšší teplota, ochrana jiskřiště svíčky před turbulencí ve spalovacím
prostoru). Plamenem z komůrky se pak zapaluje připravená (obvykle velmi chudá) směs
v hlavním prostoru. [19] Zážehu v komůrce se obvykle dosahuje konvenčním přeskokem
jiskry.
Podle plnění rozlišujeme komůrky na neplněné a s přídavným přívodem paliva a podle
velikosti propojovacích otvůrků.
Komůrky bez přívodu paliva se v angličtině označují TORCH CELL. Jde o konstrukčně
jednodušší případ komůrkového zážehu. Komůrka nemá pomocný plnící systém, je
neproplachovaná. Může být vytvořena v hlavě motoru nebo jako součást obklopující
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elektrody svíčky. Plnění komůrky čerstvou směsí probíhá během komprese působením
pohybu pístu. Nevýhodou je, že nikdy nebude kompletně vypláchnuta čerstvou směsí, a
bude vždy obsahovat zbytkové plyny. Stěžejním úkolem při návrhu tvaru je umístění
jiskřiště svíčky a umístění a velikost otvůrku tak, aby proudové pole vytvořené v komůrce
tokem přes otvůrky vytvořilo snadno zapalitelnou směs v okolí elektrod svíčky. Komůrka
zároveň chrání vznikající plamen před sfouknutím, vlivem proudového pole v hlavním
spalovacím prostoru.
Plněná komůrka (tryskové zapalování, v angličtině JET IGNITION nebo TORCH
IGNITION) má vlastní přívod paliva. Pro odměřování množství může být použit ventilek
nebo přímý vstřikovač. Rozlišujeme neproplachované a proplachované komůrky.
U neproplachované komůrky je palivo po obohacení vstříknuto do komůrky v okamžiku
zážehu, aby se vytvořila snadno zapálitelná stechiometrická směs.
U proplachované komůrky je palivo přiváděno již během sacího zdvihu. Princip je
znázorněn na obr. 5.
Komprese

Výfuk





píst v HŮ
v komůrce
zbytkové plyny



do komůrky je
vtlačována chudá
směs z válce
v komůrce
dochází k míšení,
vytváří se
stechiometrická
směs

Expanze
Sání





plnění komůrky
palivem
zbytkové plyny
jsou vytlačovány
z komůrky
do válce je
nasávána chudá
směs




zažehnutí směsi
v komůrce
svíčkou
směs v komůrce
rychle hoří
vyšlehnutí hořící
směsi z otvůrků
v komůrce a
zažehnutí chudé
směsi ve válci

Obr. 5 Princip komůrkové zapalovací svíčky s pilotním vstřikem. [14]
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Obrázek poskytuje schematické znázornění, jak pracuje zapalovací systém s mimořádně
malým množstvím vstříknutého paliva do komůrky.
Na konci cyklu hoření, zůstává v komůrce velké množství zbytkového plynu. (Obr 5 a).
Během sacího zdvihu je do komůrky přiváděno palivo s přídavného palivového systému,
které vytlačuje zbytkové plyny do hlavního spalovacího prostoru. Hlavní spalovací prostor
je plněn chudou směsí ze spalovacího potrubí. (Obr 5 b).
Během komprese proudí chudá směs z hlavního spalovacího prostoru přes otvůrky do
komůrky, kde se tvoří směs o přibližně stechiometrickém složení. (Obr 5 c).
Po přeskoku jiskry začíná spalování v komůrce. Plamen spotřebovávající směs v komůrce
se šíří směrem k otvůrkům. Při jejich dosažení z nich vychází prostorově rozložené pole
paprsků plamene, které prostupují hluboko do hlavního spalovacího prostoru, mají velkou
plochu, jsou stabilní a zapalují chudou směs. (Obr. 5 d).
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Malé komůrky

Toulson a kol. (2010) [24] se ve svém článku A Review of Pre-Chamber Initiated Jet
Ignition Combustion Systems zabývá rešerší různých konstrukcí komůrkových systémů.
Vytvořili chronologický přehled řady přístupů a patentů. Článek se orientoval na malé
komůrky s pomocným plněním. Za malé považují komůrky s objemem do 3 %
kompresního objemu. Uvádějí, že výhody malých komůrek vzhledem k jejich velkým
protějškům, jsou zanedbatelné energetické ztráty a nižší emise HC díky jejich malému
objemu.

4.1

LAG

Koncept tryskového zážehu byl představen v roce 1950 Nikolaievem Semenovem,
známým vývojem teorie chemické řetězové reakce. Tryskový zážeh dále vyvíjel Lev
Ivanovich Gussak do prvního motoru s tryskovým zážehem s názvem LAG (Lavinia
Aktivatisia Gorenia; lavinově aktivované hoření). To je znázorněno na obrázku 6.

Obr. 6 Schéma LAG procesu [24]

Gussak identifikoval, že LAG proces vykazoval nejlepší výsledky s velikostí komůrky 2-3
% kompresního poměru, plochou otvůrků 0,03 – 0,04 cm2 na 1 cm3 objemu komůrky a
s poměrem délka otvůrku / průměru otvůrku rovným ½. Gussakova studie dále ukázala
důležitost aktivních radikálů u tohoto typu zapalovacího procesu. [20]
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V 80tých letech 19. století LAG proces zkoumal Yamaguchi a kol. Zkoušeli zapalování a
hoření pro 2 odlišné velikosti komůrek a několik průměrů spojovacích otvůrků.
Identifikovali 4 odlišné typy zapalovacího procesu:
I.

Dobře dispergované hoření. Otvůrky malých průměrů. Po dlouhé indukční době
je hlavní náplň zapálena a hoří rychle díky chemické řetězové reakci spíše než
tepelné reakci.

II.

Kombinované hoření. Trochu větší otvůrky než v I způsobí kratší indukční dobu.
Zapálení je výsledkem působení aktivních radikálů a tepelných efektů. Hoření
hlavní náplně je podpořeno plamenem. Tento režim byl předpovězen jako nejlepší
pro provoz při chudé směsi (směs propan/vzduch, komůrka λ = 0,9, hlavní
spalovací prostor λ = 2,5).

III.

Zapalování jádrem plamene. Otvůrky větší než ve II, ale pouze do té míry, aby
byl zachován charakter turbulentního výšlehu, který pronikne hluboko do hlavního
spalovacího prostoru. Zažehnutí je výhradně jádry plamene.

IV.

Zapalování paprskem plamene. Největší otvůrky. Paprsky plamene jimi prochází
do hlavního spalovacího prostoru, kde se dále šíří.

Práce podpořila původní Gussakovu myšlenku, že je možné účinně zapálit zapalitelnou
směs pouze aktivními radikály. Yamaguchi a kol. dospěli k závěru, že nejpříznivější pro
chudou směs bylo kombinované hoření. [24]

4.2

Zapalovací svíčka s vírovou komůrkou (Swirl Chamber Spark

Plug)
Reinhard Latsch zjednodušil LAG odstraněním přídavného plnění komůrky. Jeho systém
spoléhal pouze na plnění komůrky kompresí pístem. Další studie provedl Latsch a kol. se
systémem nazvaným BPI (Bowl Pre-Chamber Ignition). Koncept je zobrazen na obrázku
7. Tento systém se skládá z komůrkové zapalovací svíčky, přímého vstřikovače a pístu
s miskovitým vybráním.
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Obr. 7 Schematické znázornění BPI konceptu
a)

vstřik při kompresi

b)

směs v miskovitém vybrání pístu

c)

směs tlačena do komůrkové zapalovací svíčky

d)

zažehnutí a zapálení výšlehy plamene [18]

Systém používá dvě vstřikované dávky. První během sacího zdvihu, vede na chudou (λ =
1,4 - 1,7) homogenní směs ve válci. K druhému malému vstřiku (přibližně 3 % celkové
dávky) dojde během komprese. Směřuje přímo do miskovitého vybrání v pístu a je
transportován pohybem pístu do komůrky s vysokým turbulentním tokem. Bohatá směs
v komůrce je zapálena svíčkou a výšlehy plamene pronikají do hlavního spalovacího
prostoru. Systém BPI vykazuje značné snížení spotřeby paliva a emisí NOx při částečném
zatížení. Navíc dochází ke snížení náchylnosti na klepání při plném zatížení.
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Výzkum zapalovací svíčky s vírovou komůrkou prováděl také Bowing a kol. Provedli
studii různých zapalovacích systémů pro vysoce zředěné směsi v zážehových motorech.
V této studii ukázali, že ačkoliv zapalování se svíčkou s vírovou komůrkou vykazuje
rychlejší přeměnu energie, zbytkové plyny v komůrce způsobí, že koncept neposouvá
meze zápalnosti do chudších směsí v porovnání s běžnou zapalovací svíčkou. Ve snaze
zlepšit spalování zkoušeli komůrku vyplachovat metanem, což posunulo mez zápalnosti do
chudších směsí (obrázek 8) [11]

Obr. 8 Zapalovací svíčka s vírovou komůrkou – vlevo; Zapalovací svíčka s vírovou proplachovanou
komůrkou- vpravo [11]
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Svíčka s komůrkou s pilotním vstřikem

Nejnovější výzkum prováděl Latsch a kol. se svíčkou s komůrkou s pilotním vstřikem.
Cílem bylo vytvořit zapálitelnou zónu s nízkou zapalovací energií, aby se mohly použít
konvenční zapalovací systémy. Velmi chudou hlavní náplň následně zapálí paprsky
plamene vystupující z komůrky. Podobně jako Bowing se zabýval otázkou vyplachování
zbytkových plynů z komůrky. Hlavní odlišností bylo vstřikování paliva do komůrky během
sacího zdvihu (ostatní systémy vstřikují během komprese), které pomáhá vytlačení
zbytkových plynů z komůrky. Komůrku vyplachovali metanem, reformovaným plynem a
vodíkem. Vodík pak dosahoval nejlepších výsledků v posunutí meze zápalnosti.
V práci prováděli také optické studie i výpočetní modely hoření a experimentální měření
modelu hoření, která výrazně přispěla k pochopení a optimalizaci tvorby paprsků plamene,
a tak i k celkové optimalizaci procesu hoření. Velký počet parametrů požadovaných pro
optimalizaci procesů hoření s pilotním vstřikem lze přirovnat co do složitosti procesu
přímého vstřikování. Výhodou je minimalizace množství pilotního vstřiku, které je
přivedeno do komůrky s velmi nízkým tlakem. [14]

4.4

Zapalovací komůrka ČVUT

V 90tých letech výzkumný tým ČVUT řešil problematiku nepřímého zážehu plynového
motoru na průmyslovém motoru ČKD 27,5 B8G. Jednalo se o řadový nebo vidlicový
motor s počtem válců v řadě 6 až 8. Jeho vrtání je 275 mm, zdvih 330 mm, nominální
otáčky 750 min-1. Výkon je uveden dle provedení od 1320 kW (řadový šestiválec) do 3520
kW (vidlicový šestnáctiválec) při středním efektivním tlaku pe = 1,8 MPa a maximálním
spalovacím tlaku pmax = 13 MPa. [22]
Cílem práce bylo umístit komůrku do stávajícího provedení hlavy s minimálními úpravami
současné konstrukce. Konstrukce detailu špičky komůrky je na obrázku 9. Jedná se o
komůrku s vlastním přívodem a odvodem chladicí kapaliny a tlakovým přívodem plynu.
Velikost komůrky je 33,1 cm3, což odpovídá 2% velikosti hlavního spalovacího prostoru.
Komůrka má tři propojovací otvůrky o průměru 4 mm, které jsou vrtány pod úhlem 70° od
svislé osy. V horní části je navrtáno 9 plnících otvůrků s průměrem 1 mm pro zajištění
dostatečně bohaté směsi v okolí svíčky. Pro zhasnutí dohřívajícího plamene v přívodním
potrubí je konstrukce vybavena zhášečem plamene.
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Při prvním měření na motoru v provozu byl zjištěn velký únik paliva do výfuku způsobený
zkratovým vyplachováním při velkém překrytí ventilů. Po změně rozvodových dat motor
vykazoval dobré výsledky.

Obr. 9 Detail špičky komůrky [22]

4.5

Turbulentní tryskové zapalování

Poměrně rozsáhlý výzkum v oblasti komůrkového zážehu provedli Attard a kol. (2010) [1,
2,3,4, 6, 7, 23]. Svůj systém zapalování nazývají Turbulent Jet Ignitron = turbulentní
tryskové zapalování (TJI). Jedná se o proplachovanou komůrku. Jejich cílem bylo postavit
takový systém, aby jednoduše nahradil běžnou zapalovací svíčku bez úpravy konstrukce
motoru. Zároveň však použili běžně dostupné součásti. Vlastní motor je čtyřventilový
jednoválec se střechovým spalovacím prostorem a plochým dnem pístu. Pro tvorbu hlavní
náplně používají vstřikování do sacího potrubí a pro plnění komůrky pak přímý vstřikovač.
Základní parametry motoru a komůrky jsou uvedeny v tabulce 1. Model TJI adaptéru je na
obr. 10.
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Tabulka 1 Základní parametry motoru a komůrky

Vrtání/zdvih (mm)
Celkový zdvihový objem (dm3)
Kompresní poměr
Objem komůrky
Počet kanálků
Průměr kanálků
Délka kanálků

88/98
0,6
10,4:1
1,3 cm3; 2% kompresního objemu
6
1,25 mm
3 mm

Obr. 10 CAD model turbulentního tryskového zapalování

Porovnání zážehového zapalování a TJI je na obrázku 11. Obrázek 11a porovnává
součinitele variability chodu motoru. Ukazuje se, že TJI pracuje uspokojivě s λ = 2,1
v porovnání s λ =1,4 u zážehového motoru. Dochází ke zlepšení spotřeby paliva o 18 %
díky odstranění škrcení (obr. 11b). Na obrázku 11c je vidět nárůst tepelné účinnosti.
Obrázky 11d –11f ukazují porovnání emisí motoru. Zde je vidět, že díky nižším teplotám
spalování dochází k výraznému snížení emisí oxidů dusíku při uspokojivých hodnotách
emisí CO a HC.
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d

a

b

e

c

f

Obr. 11 Porovnání zážehového zapalování s TJI (1500 min-1; 3,3 bar pi; (2,62 bar pe))

V tabulce 2 převzaté od [8, 24] je uvedeno srovnání různých principů s komůrkovým
zážehem. Z tabulky je patrné, že turbulentní tryskové zapalování má v porovnání s běžným
zážehovým motorem nízké emise NOx a vyšší účinnost hodnotami blízkou vznětovému
motoru. Rozsah použití je srovnatelný s běžným zážehovým motorem. Spotřeba paliva je o
18 % nižší než u běžného zážehového motoru. Konstrukce motoru a hluk způsobený
nárůstem tlaku ze spalování jsou srovnatelné. Cena je oproti běžnému zážehovému motoru
vyšší, v porovnání se vznětovým motorem je však nižší.
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Tabulka 2 Porovnání odlišností běžných principů hoření s komůrkovým zážehem
[8,12,13,16,17,20,21,25,26]

Běžný zážehový

Vznětový motor

Speciální technologie
požadované pro realizaci

Přímý vstřikovač,
pokročilé
technologie úpravy
emisí pro částice a
NOx

Velmi nízká
hodnota emisí
může být dosažena
s trojcestným
katalyzátorem

Drahé technologie
pro odstraňování
emisí NOx a částic
jako zachytávač
částic (filtry částic,
zachytávače NOx,
SCR)

Řízení

Spotřeba
paliva
v jednom cyklu
(hospodárnost
provozu)

Provozní rozsah
použití
(otáčky/zatížení)

Maximální
účinnost

Zapalovací svíčka,
vstřikování do
sacího potrubí nebo
do válce, trojcestný
katalyzátor

Nejméně účinné

HCCI

(tryskové
zapalování)

Emise

motor

Komůrkový zážeh

Vysoká účinnost

Variabilní zdvih a
časování ventilů,
zapalovací svíčka,
přímý vstřikovač,
pokročilý systém
řízení s uzavřenou
smyčkou řízení
spalování, může
být požadován
trojcestný
katalyzátor nebo
chudý NOx, SCR
Nízké emise NOx,
ale nemusí být
dostatečně nízké
tak, aby nebyla
požadována drahá
dodatečná úprava
pro splnění
emisních norem
Vysoká účinnost
vzhledem
k zážehovému
zapalování, blízko
účinnosti
vznětového motoru

Zapalovací svíčka,
přímý vstřikovač
(komůrka),
vstřikování do
sacího potrubí
nebo přímý
vstřikovač (hlavní
spalovací prostor),
trojcestný
katalyzátor

Nízké emise NOx,
trojcestný nebo
oxidační
katalyzátor

Vysoká účinnost
vzhledem
k zážehovému
zapalování, blízko
účinnosti
vznětového motoru

Úspěšný v celém
rozsahu produkce

Úspěšný v celém
rozsahu produkce

pe (1-5) bar
nepřeplňovaný
motor, až do pe ≈
16 bar přeplňovaný
v rozsahu otáček
1000-4000 min-1
[13]

Nejvyšší spotřeba
paliva

Nejnižší spotřeba
paliva. Zlepšení až
o 30% oproti
běžnému
zážehovému
motoru

Zlepšení až o 10 –
15% oproti
běžnému
zážehovému
motoru

Zlepšení až o 18%
běžnému
zážehovému
motoru
[8]

Komplikovaná
řídicí strategie
k zajištění nízkých
emisí

Velmi
komplikovaná
řídicí strategie,
která musí
zvládnout
přepínání módů a
přechodové režimy

Řídící strategie
podobná
zážehovému
motoru s přímým
vstřikováním

Nejméně složitá
řídící strategie
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Úspěšný v celém
rozsahu zatížení;
omezení ve
vysokých otáčkách
motoru
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Hluk
Konstrukce
motoru

Nejlehčí a
nejlevnější

Velmi spolehlivé

Velmi spolehlivé

Nejlevnější

Velmi drahé kvůli
dodatečné úpravě
emisí

Cena

Nejméně hlučné

Spolehlivost

Hluk vznikající
spalováním
vyžaduje
odhlučnění
motorového
prostoru
Musí být
dimenzována na
velmi vysoké
nárůsty tlaků ve
spalování; zvyšuje
cenu a hmotnost

32

Hluk podobný jako
u vznětového
motoru vyžaduje
odhlučnění
motorového
prostoru

V rozsahu běžného
zážehového
motoru

Vysoké nárůsty
tlaků zvyšují cenu
a hmotnost

Podobně jako u
běžného
zážehového
motoru

Ve fázi výzkumu a
vývoje

Neznámá

Velmi drahé

Dražší, než běžný
zážehový motor,
ale levnější než
vznětový a HCCI
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Model motoru v programu GT-Power
Pro sestavení matematického modelu je použit 1-D/0-D program GT-Power. GT-

Power je součástí programového balíku pro počítačem podporované konstruování GTSUITE v 7.2 vyvinutého společností Gamma Technologies, Inc. Slouží pro simulační
výpočty termodynamické části oběhu spalovacích motorů. Dále tento komplet obsahuje
GT-VTRAIN (výpočty kinematických parametrů ventilového rozvodu), GT-FUEL
(výpočty hydraulických dějů v palivové soustavě), GT-COOL (výpočty chladící soustavy),
GT-DRIVE (výpočty jízdních cyklů a přechodových dějů) a GT-CRANK (analýza
namáhání klikového hřídele). Nezbytnou součástí tohoto balíku je také GT-POST, jde o
program pro vyhodnocení vypočtených dat a tvorbu výstupních grafů.
Tvorba simulačních modelů probíhá tak, že do prázdné mapy modelu jsou vkládány
šablony jednotlivých dílů. Šablony jsou uloženy v rozsáhlé databázi knihoven. Každé
šabloně se zadávají příslušné vlastnosti, např. pro potrubí - jeho délka, průměr, drsnost
povrchu, teplota stěny apod. Do modelu lze kromě šablon s konstrukčními vlastnostmi
vkládat i šablony pro řízení (regulátory, snímače, akční členy) a šablony pro snímání a
zobrazení počítaných veličin (senzory). V každé šabloně lze dále nastavit množství
výsledků, které se budou zaznamenávat a lze si je zobrazit v GT-Postu.
Po vložení všech šablon a zadání jimi vyžadovaných vlastností jsou šablony
vzájemně propojeny tak, jak ve skutečnosti za sebou následují. Před začátkem výpočtu je
nutné nastavit kritéria pro konvergenci výpočtu a druhy řešičů.
Při samotném výpočtu jsou v jednotlivých šablonách modelu řešeny zákony
zachování. Válec motoru je řešen 0-D přístupem a jsou v něm řešeny zákony zachování
energie a hmotnosti. Potrubí je řešeno 1-D přístupem, kde je navíc řešen zákon zachování
hybnosti, což umožňuje výpočet tlakových pulsací v potrubí. Při výpočtech lze výhodně
využít funkce DOE, která umožňuje nastavovat několik vzájemně optimalizovaných
parametrů a propočítat všechny tyto možnosti. Je nutné poznamenat, že počet všech
možností značně přibývá s rostoucím počtem parametrů a výpočet může být časově
náročný.
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Při hodnocení výsledků v GT-Postu si lze zobrazit vypočtené hodnoty jednotlivých šablon
modelu. Program také umožňuje tvorbu úplné charakteristiky motoru z vypočítaných
hodnot a tvorbu dvou- a třírozměrných grafů.

5.1

Specifikace motoru

Pro přestavbu na komůrkový zážeh byl zvolen motor D432 (100kw) společnosti
Daewoo Avia, který je k dispozici ve školních laboratořích, a v současnosti je přestaven na
provoz na plyn. Výhodou motoru, původně vznětového, je jeho robustnější konstrukce. Na
druhou stranu je třeba více mechanických úprav při přestavbě na plynový zážehový motor.
Problémem je také zvýšené tepelné namáhání při provozu na stechiometrickou směs (λ=1),
neboť u původního motoru se nepočítalo s tak vysokou hodnotou vývinu tepla (nejnižší λ
cca 1,3 kvůli omezení kouřivosti) při dimenzování chladící soustavy motoru.
Emise upraveného motoru splňují emisní normu EURO 5 za předpokladu čištění spalin
pomocí trojcestného katalyzátoru. Emise HC si však mohou vynutit použití speciálního
katalyzátoru, neboť standardní provedení hůře oxiduje metan. Poté by však motor mohl
plnit normu EURO 6. Výchozí vznětový motor s mechanickým vstřikovacím čerpadlem
plnil normu EURO 3. V následující tabulce 3 jsou uvedeny ostatní parametry motoru po
úpravě na plyn.
Tabulka 3 Parametry motoru D432 po úpravě na plyn
Počet válců
Vrtání/zdvih (mm)
Celkový zdvihový objem (dm3)
Kompresní poměr
Turbodmychadlo
Maximální otáčky (min-1)
Maximální točivý moment (Nm.min-1)
Maximální výkon (Nm.min-1)
Řízení složení směsi

4
102/120
3,92
12:1
ČZ s VTG
2800
600/1500-1600
125/2400-2800
Automaticky uzavřenou smyčkou na λ = 1 nebo
manuálně libovolná hodnota

[10]

5.2

Model motoru

Pro účely studie dějů a procesů nepřímého komůrkového zážehu plynového motoru byl
modelován jednoválec, který pro ně plně dostačuje. Model je redukován jen na nejnutnější
komponenty, začíná rozvětveným sacím potrubím a končí výfukovými svody. Na ně
bezprostředně navazuje okolní prostředí.
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Struktura modelu v prostředí simulačního programu je na obrázku 12. Výchozí model, na
obrázku označený modrým oválem s číslem 1 byl převzat od vedoucího práce. Jednotlivé
šablony zleva představují vnější prostředí, na něj navazující sací potrubí, dále pak sací
kanály v hlavě motoru s ventily. Následuje válec motoru, který je připojený ke klikové
skříni. Na válec jsou zprava připojeny výfukové ventily s kanály, výfukové potrubí a vnější
prostředí. Geometrické rozměry jednotlivých součástí stejně tak, jako časování ventilů a
průtoková čísla ventilů byly součástí dodaného modelu a zůstaly nezměněny. K modelu
přistavené komponenty komůrkového zážehu jsou v obrázku v červeném oválu s číslem 2.

2

1
Obr. 12 Struktura modelu v prostředí GT Power

K hlavnímu válci je pomocí propojovacích otvůrků připojena komůrka. Na komůrku
seshora navazuje spojovací kanálek přídavného paliva a k němu je připojen zpětný ventilek
a šablona prostředí přídavného paliva.
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5.2.1 Spalovací prostory
Dělený spalovací prostor je v modelu realizován pomocí dvou k sobě připojených šablon
válců motoru. Válce jsou řešeny dvouzónovým modelem pomocí 0-D přístupu. Jsou
bilancovány z hlediska zákona zachování energie a hmoty. Neřeší bilanci hybnosti.
Uvedený OD přístup předpokládá, že směs ve válcích je homogenní, tedy že ve všech
místech prostoru válce má směs stejné složení. Na skutečném motoru však tomu tak není.
Směs je ve válcích rozvrstvena. Kvůli tomu je nutné na dále prezentované výsledky hledět
s určitým nadhledem a tolerancí.
Pro potřeby bilancování energie uvnitř spalovacího prostoru je nutné definovat přívod tepla
hořením a odvod tepla stěnami motoru.
Odvedené teplo
Odvedené teplo do stěn válců Qchl je definováno vztahem pro nucenou konvekci
(Newtonův zákon):

Qchl  Ast    (T  Tst )

(7)

Ast

plocha stěn válců

T

teplota pracovní látky uvnitř válce

Tst

teplota stěny

α

součinitel přestupu tepla; stanoven na základě Woschniho.

5.2.2 Přívod tepla hořením
Průběh vývinu tepla popisuje uvolněnou energii ve spalovacím prostoru. Integrál průběhu
vývinu tepla je označován jako celkové teplo uvolněné nebo jako funkce hoření.
K modelování spalování lze použít různé přístupy, jejichž cílem je popsat okamžité
uvolněné teplo při spalování tak přesně, jak je to jen možné. Tyto přístupy jsou nazývány
empirickými funkcemi. Jinou možností pro popis uvolněného tepla jsou tzv. poloempirické
modely, které předpočítávají vývin tepla.
Princip dějů v komůrce byl popsán v úvodní části. Představa je taková, že v komůrce je
vytvořena stechiometrická nebo mírně bohatá směs, která je zažehnuta jiskrou svíčky.
Následně se plamen šíří komůrkou, a ve chvíli, kdy se hořící směs dostane k propojovacím
otvůrkům, vyšlehne do spalovacího prostoru, kde zapálí chudou směs na mnoha místech a
s vysokou energií. Směs v hlavním spalovacím prostoru tak shoří v poměrně krátké době.
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Průběh hoření má v uzavřeném válci charakteristický S tvar. Počáteční pomalý nárůst
rychlosti hoření po zážehu malého objemu směsi v okolí jiskřiště svíčky roste s rostoucí
plochou plamene. Stoupá tlak ve válci, jímž je komprimovaná dosud neshořelá směs, dále
do ní přestupuje současně teplo i difundují produkty chemických reakcí z plamene. Tím se
vývin tepla i postup plamene urychluje až do dosažení maxima hoření. Zpomalení hoření je
vyvoláno přiblížením plamene ke stěně válce a pokračujícím poklesem tlaků a teplot
během expanze.
Přívod tepla je definován empirickým modelem hoření tzv. Vibeho funkcí:

xQ  1  e

  
a k PH
  m





m1

(8)

Vibeho funkce
1
0.8
XB (-)

0.6
0.4
0.2
0

-20

-10

0
CA10

10
CA50

αKH (°)

20

30

CA90

Obr. 13 Vibeho funkce

Vibeho funkce (obr. 13) definuje podíl shořelé a neshořelé směsi xQ v závislosti na úhlu
natočení klikové hřídele αk a nabývá hodnoty od 0 (0% shořelé směsi) až 1 (100% shořelé
směsi. αPH definuje počátek hoření a Δαm definuje délku hoření (zpravidla pro xQ v rozsahu
0,10 až 0,90). Vibeho exponent m určuje tvar funkce a pro běžné zážehové motory se
zpravidla používá hodnota m=1,5.

37

DP 2014 – M 02

Bc. Václav CHMEL

5.2.3 Navrhovaný model hoření
Navrhovaný model hoření vychází z vizualizace hoření provedené Attardem a kol. (2012)
[5] - obr. 14. Z průběhu tlaku a přiřazených snímků hoření ve spalovacím prostoru bylo
navrženo hoření.

10
25

Obr. 14 TJI záznam tlaku a přiřazených snímků hoření při λ = 1,8, 1500 min-1; 3,3 bar pi

V komůrce je rychlé hoření a předchází hoření v hlavním spalovacím prostoru. Hodnoty
odečtené z obr. 15 a zadávané do modelu, jsou uvedeny v tabulce 4. Průběhy hoření jsou
na obrázku 15. Červená křivka zobrazuje průběh hoření v komůrce. Modrá křivka
zobrazuje hoření v hlavním spalovacím prostoru.
Tabulka 4: Parametry hoření

Komůrka

Válec

CA 50

-10°

CA 50

10°

Δα

8°

Δα

25°

m

1,5

m

1,5

Obr. 15 Navržený model hoření
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5.2.4 Kliková skříň
Šablona klikové skříně slouží k modelování kinematiky a dynamiky klikového ústrojí.
Dále se v ní zadává geometrie válců a pořadí zapalování. V případě komůrkového zážehu
je pořadí zapalování obou válců, jak hlavního válce, tak komůrky, nastaveno tak, aby ve
válcích probíhalo zapalování ve stejném okamžiku tak, aby mezi nimi nebyl žádný posun –
obr. 16.

Obr. 16 Nastavení pořadí zapalování válců

První musí být připojen hlavní válec, protože jeho geometrie je zadána základní šablonou
válce. V pořadí druhý je připojen válec komůrky, což je šablona s uživatelem definovaným
pohybem pístu. Šablona má všechny atributy válce motoru a navíc umožňuje zadat pohyb
pístu, který nenásleduje pohyb ojnice. Píst tedy nekoná konvenční pohyb a jeho poloha je
zadána pomocí vnořeného objektu pozice pístu. Kompresní objem komůrky se rovná
požadovanému objemu komůrky, komůrka má tedy v modelu kompresní poměr 1.
Kompresní poměr motoru je zadáván v objektu hlavního válce. Zdvih pístu je nastaven na
nejnižší možnou hodnotu, takže zdánlivý zdvihový objem je dostatečně malý v porovnání
s kompresním objemem komůrky. Komůrka a válec motoru jsou v modelu spolu propojeny
pomocí objektu „OrificeConn“.
Do modelu bylo nutné zvolit velikost komůrky a propojovacích otvůrků. Prvotní návrh
těchto rozměrů jsem provedl podle systému LAG uvedeného v [24]. Rozměry jsou
v tabulce 5. Jsou stanoveny na základě velikosti kompresního objemu motoru.
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Tabulka 5: Rozměry komůrky a otvůrků
Část z kompresního objemu

[%]

2%

3%

Objem komůrky

[mm3]

1782

2674

Délka

[mm]

13.14

15.04

Průměr

[mm]

13.14

Počet otvůrků

15.04
4

Průměr otvůrků

[mm]

1.30

1.60

5.2.5 Přídavné palivo
Zemní plyn se skládá z 98% z metanu, proto je pro účely modelování použit jako palivo.
Teoretické množství vzduchu pro spálení 1 kg paliva je Lt = 17,4 kg.kg-1.
5.2.6 Zpětný ventil
Když je tlak přídavného paliva vyšší než tlak v komůrce, proudí přes zpětný ventilek
palivo do prostoru komůrky. V případě, kdy je tlak ve válci vyšší než tlak paliva, je
ventilek uzavřen.
Chování zpětného ventilu je možné vložit nebo počítat. Příklad šablony, která chování
vkládá je „ValveCheckSimpleConn“, ve které uživatel zadává průtoková čísla jako funkci
rozdílu tlaků a časovou konstantu pro odhadnutí dynamiky ventilu. Alternativním
modelem, který počítá dynamiku ventilku použitím hmotnosti, tuhosti pružiny apod. je
„ValveCheckConn“. Původně byla v modelu použita šablona počítající dynamiku. Výpočet
dynamiky je však velmi časově náročný, prodlužuje výpočet a vyžaduje zadání dalších
parametrů modelovaného ventilku. Stojí za zvážení, zda výsledek získaný s pomocí
takového modelu bude mít větší přínos, než jsou jeho negativa. Ve své práci se spokojím
s modelováním zpětného ventilku pomocí „ValveCheckSimpleConn“.
5.2.7 Základní model
Dále v práci prováděné citlivostní studie, obsahují vždy jednu variantu pro nastavení
nazvané základní model. Hodnoty základního modelu jsou uvedeny v tabulce 6. Pokud
nebude uvedeno jinak, tak byly simulace prováděné s tímto nastavením, a měnila se pouze
hodnota jednoho parametru.
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Tabulka 6: Základní model
λS

[-]

1,8
-1

nH

[min ]

1800

pINT

[bar]

1

pEXH

[bar]

1,05

průměr

[mm]

13

délka

[mm]

13

počet otvůrků

[-]

4

průměr otvůrku

[mm]

12

průtokový součinitel

[-]

0,75

průměr ventilku

[mm]

1,3

CA50

[°]

-10

CA10-90

[°]

8

komůrka

hoření - komůrka

hoření - válec

m

-

1,5

CA50

[°]

10

CA10-90

[°]

25

m

-

1,5

Výpočet a snímání lambdy

5.3

Ve většině simulačních výpočtů je do válce motoru nasávána chudá směs o složení lambda
1,8. Ve válcích se tedy spotřebuje veškeré palivo a měl by v nich zůstávat přebytečný
kyslík. Při pohledu na průběhy lambdy získané ze sensoru programu, je nárůst lambdy
podezřele nízký. Proto je v modelu motoru proveden výpočet okamžité lambdy na základě
hodnot okamžité hmotnosti kyslíku a paliva.
Okamžitá hodnota součinitele přebytku vzduchu v komůrce a ve válci je potom počítána
podle vzorce:

𝜆=

𝑚𝑂2

(9)

𝑚𝐶𝐻4 ∙ 𝑜𝑡𝑒𝑜𝑟,𝑂2

𝑚𝑂2

hmotnost kyslíku

𝑂𝑡𝑒𝑜𝑟.𝑂2

teoretické množství kyslíku na dokonalé spálení paliva

𝑚𝐶𝐻4

hmotnost paliva
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Teoretické množství kyslíku pro dokonalé spálení methanu se vypočte na základě rovnice:
𝑜𝑡𝑒𝑜𝑟 : 𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2 𝑂

(10)

Molární hmotnosti složek jsou vypočteny z molárních hmotností jednotlivých prvků:
m (CH4) = 12,011+4*1,0079 = 16,0426 kg
m (O2) = 4*15,9994 = 63,9976 kg
Teoretické množství poté nabývá hodnotu:
𝑜𝑡𝑒𝑜𝑟,𝑂2 =

𝑚𝑂2
𝑚𝐶𝐻4

=

63,9976
16,0426

= 3,989229

(11)

Porovnání průběhů lambdy počítané a lambdy získané z programu v komůrce je na
obrázku 17.

Obr. 17 Lambda v sání

Obrázek vlevo je pro případ, kdy je zpětný ventilek uzavřen. V komůrce je velké množství
nespáleného kyslíku, vysoká hodnota lambdy. Palivo se do komůrky dostává při
kompresním zdvihu, tak jak jej píst při svém pohybu k horní úvrati natlačuje přes
propojovací otvůrky. Se vzrůstajícím množstvím paliva v komůrce klesá lambda
v komůrce (červený průběh). Oproti tomu sensor GT Poweru udává konstantní hodnotu.
Obrázek vpravo je už pro nastavení, kdy je komůrka plněna palivem přes zpětný ventilek.
V komůrce je velké množství paliva, jak je patrné z červeného průběhu. Pohybem pístu je
do komůrky tlačena chudá směs, která naředí náplň komůrky. V ideálním případě bude
v okamžiku počátku hoření v komůrce právě stechiometrická směs. Obrázek vpravo je
právě pro toto složení směsi. Tak, jak postupně odhořívá palivo, narůstá hodnota lambdy
v důsledku zbytkového kyslíku.
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Je vidět, že pro chudé směsi nedává lambda programu správné hodnoty. Dále uváděné
hodnoty lambdy vždy ty získané výše uvedeným výpočtem.

5.4

Výpočet spotřeby

Jedním z integrálních parametrů, získaných z programu je spotřeba paliva. Ta je počítána
jako integrál hmotnostního toku přes všechny sací ventily. V modelu komůrkového zážehu
je však mezi komůrkou a zpětným ventilkem vložen spojovací kanálek. Jako správnější
přístup pro stanovení spotřeby paliva se proto jeví provést integraci hmotnostního toku
přes sací ventily i přes zpětný ventilek, a spotřebu udat pro celý systém. Uvedený výpočet
byl realizován v modelu motoru. Porovnání vypočtené spotřeby a spotřeby udávané
programem je na obrázku 18. Ukazuje se, logika, která v programu určuje, zda dochází k
toku přes sací ventil při vyšších tlacích (větším toku paliva přes komůrku do válce)
selhává. Program pravděpodobně správně nevyhodnocuje množství paliva proteklého
propojovacími otvůrky.
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Obr. 18 Porovnání spotřeby paliva

Při vyhodnocení spotřeby paliva je vždy vynášena spotřeba počítaná, nikoli spotřeba
z integrálních hodnot programu.
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Děje v komůrce

5.5

Na obrázku 19 je vykreslen průběh tlaku ve válci a v komůrce v závislosti na úhlu natočení
klikového hřídele a hmotnostní tok propojovacími otvůrky.
Hmotnostní tok v případě bezztrátového proudění lze určit s použitím Saint Vénant –
Wanzelovy rovnice podle vztahu (12).
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Pomocí takto určeného kritického tlakového poměru platí pro podkritické proudění
(tlakový poměr je větší než pro kritický tlak) následující funkce (14)
𝑝
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Pro nadkritické proudění platí následující vztah. Ten už není funkcí tlakového poměru.
∗

2

𝜘+1
𝜘−1

𝜓 = 𝜘 (𝜘+1)

(15)

Hmotnostní tok je tedy závislý na rozdílu tlaků.

V obrázku je červeně vynesen tlak v komůrce, modře tlak v hlavním spalovacím prostoru.
Tlaky jsou velmi podobné a v obrázku splývají. Detailnější pohled na rozdíly tlaků přináší
obrázek 20. Během komprese pohybem pístu dochází k vtlačování náplně do komůrky přes
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propojovací otvůrky. Po zažehnutí chudé směsi dochází vlivem hoření k nárůstu tlaku
v komůrce. Po shoření malého objemu paliva v komůrce hoření ustává a pokračuje hoření
ve válci motoru.

Obr. 19 Průběh tlaků

Obr. 20 Průběh tlaků – detail

Na obrázku 21 je pak vykreslena hmotnost zachycená ve válcích. Červená křivka
představuje hmotnost zachycenou v komůrce, modrá hmotnost zachycenou ve válci.
Křivky mají rozdílné stupnice. Je patrné plnění vlivem narůstajícího tlaku během
komprese. Po zažehnutí, vyznačené přerušovanou čarou, vzroste v komůrce tlak a dochází
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k toku hmoty ven z komůrky. Po zažehnutí hlavní náplně válce a vzrůstu tlaku dochází
k toku hmoty zpět do komůrky.

Obr. 17 Hmotnost zachycená ve válcích

Na obrázku 22 je průběh složení v komůrce. Červená křivka představuje čerstvou náplň
vzduchu, modrá pak palivo. Zelená křivka jsou shořelé plyny. Během výfuku je tlak
přídavného paliva vyšší než tlak v komůrce, díky čemuž dojde k otevření zpětného
ventilku a komůrka je plněna plynem. Narůstá hmotnostní podíl plynu v komůrce a shořelé
plyny jsou vytlačovány ven z komůrky, jejich hmotnostní podíl klesá. Plnění pokračuje i
během sacího zdvihu. Během komprese je do komůrky pohybem pístu vtlačována chudá
směs z hlavního spalovacího prostoru. Z důvodu velmi malého objemu komůrky (2%
kompresního objemu) dochází k ředění bohaté směsi v komůrce a vytváří se přibližně
stechiometrická směs v okolí jiskřiště svíčky.
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Obr. 18 Složení náplně v komůrce

5.6

Složení spalin

Výfukový ventil otevírá při 108°CA. Po jeho otevření proudí náplň válce do výfukového
potrubí. Složení náplně válce v okamžiku otevření ventilu bylo považováno za složení,
které se dále nemění a je vypuštěno do výfuku. Jako ukazatel je v obrázku 23 vynesen
hmotnostní podíl CO2, který je ve válci v okamžiku otevření výfukového ventilu,
v porovnání se spotřebou paliva na cyklus pro otáčky motoru 1800min-1 a složení nasávané
směsi 1.8. Pro tlak 1,31 baru bylo v komůrce stechiometrické složení v okamžiku počátku
hoření. Z grafu je patrné, že složení spalin ve výfuku kopíruje spotřebu paliva. Při nižších
hodnotách tlaku paliva před zpětným ventilkem, nedochází k výraznému toku paliva do
válce motoru, kde by obohatilo směs. Množství spalin ve výfuku se téměř nemění.
S narůstajícím tlakem paliva, dochází k obohacování náplně hlavního válce motoru, roste
spotřeba paliva a úměrně k tomu roste produkce CO2. Množství spalin se tedy pro tlaky
paliva, při nichž se dosahuje stechiometrické složení v komůrce, nemění. Komůrkový
zážeh tedy žádným neočekávaným způsobem neovlivňuje spaliny ve výfuku. Pouze pokud
palivo přiváděné do komůrky obohatí náplň v hlavním válci motoru, pak úměrně ke
spotřebě vzrostou škodliviny. Z výše uvedeného vyplývá, že se v následující kapitole při
provádění citlivostních studií, spokojím s údajem spotřeby paliva, a složení ve válci při
otevření sacího ventilu nebude vynášeno, ani vyhodnocováno.
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Obr. 23 Složení spalin
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Citlivostní studie

6

V této kapitole jsou uvedeny výsledky prováděných citlivostí. Byl zkoumán vliv
vybraných parametrů na složení směsi v komůrce a energetické parametry oběhu. Jako
energetické parametry oběhu byly zvoleny střední indikovaný tlak IMEP720, spotřeba
paliva na cyklus, a to v závislosti na velikosti tlaku paliva před zpětným ventilkem. Pro
úplnost jsou ještě vykreslovány hodnoty středního efektivního tlaku BMEP a měrné
spotřeby paliva BSFC. Získané výsledky jsou zpracovány do grafů.
Citlivosti byly prováděny vždy změnou jednoho parametru při různých tlacích paliva
přiváděného do komůrky přes zpětný ventilek.

Vliv složení nasávané směsi

6.1

Změna složení nasávané směsi je jednou z možností, kterou lze měnit zatížení motoru, tedy
provádět jeho řízení. Komůrkový zážeh díky svému principu umožňuje použití širokého
spektra složení směsi. Na rozdíl od klasické koncepce zážehového motoru, u které je
interval lambdy omezen tvorbou škodlivin. Přímo se tedy nabízí prozkoumání vlivu složení
nasávané směsi na složení v komůrce a energetické parametry motoru.
V této citlivostní studii byly provedeny simulace pro pět hodnot lambdy v sání, konkrétně
pro hodnoty 1, 1,2, 1,5, 1,8 a 2,1.

LAMBDA_CHAM při začátku hoření
2.5
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Obr. 24 Vliv složení nasávané směsi
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Průběhy lambdy v komůrce mají pro různé hodnoty lambdy v sání podobný tvar a
s rostoucím tlakem paliva před zpětným ventilkem se k sobě přibližují. Je patrné, že křivky
1,8 a 2,1 leží v intervalu lambda v komůrce 0,9 - 1,1 pro hodnoty tlaků 1,3 - 1,4 baru a
jejich průběh je plochý. Při změně tlaku se jejich hodnota příliš nemění. Toto chování je
výhodné, protože umožňuje nastavit tlak na jednu konkrétní pevnou hodnotu při
současném splnění požadavku, aby v okamžiku počátku hoření byla v komůrce zapalitelná
směs. Lze tedy říci, že systém má příznivé vlastnosti, protože v oblasti ve které se chci
pohybovat, mají křivky plochý průběh a není potřeba jemných regulací tlaku paliva.
Křivka 1,5 má v intervalu lambdy v komůrce 0,9 - 1,1 strmější průběh, v tomto intervalu
leží pouze pro hodnoty tlaků 1,27 - 1,32 baru. Plochého průběhu dosahuje při vyšších
tlacích paliva a lambda v komůrce má pro tyto tlaky hodnotu 0,85. Další snižování lambdy
v sání vede na strmý přechod pásma lambdy v komůrce 0,9 - 1,1. Křivky 1,2 a 1,0 mají
také ploché průběhy, ale lambda v komůrce při nich má hodnotu (0,65 - 0,75). Příčinou
nižších lambd v komůrce při bohatších směsích v sání při stejných tlacích před zpětným
ventilkem, je skutečnost, že ve válci motoru je větší množství paliva. Pohybem pístu je do
komůrky tlačena směs z válce a tím, že je směs ve válci bohatší, je do komůrky při stejném
celkovém množství natlačeno větší množství paliva, které přispěje ke snížení lambdy
v komůrce. Pro nižší lambdy v sání (bohatší směs), postačí pro dosažení požadované
lambdy v komůrce menší tlak paliva před zpětným ventilkem.
Grafy energetických parametrů týkající se vlivu složení nasávané směsi jsou zobrazeny
v příloze 1. Střední indikovaný tlak má očekávaný průběh. Nejvyšší je v případě, kdy
v sání je stechiometrická směs, protože do válce nateče nejvíce paliva. Průběh je z počátku
konstantní. Nárůst, který je v průbězích patrný pro vyšší tlaky paliva před zpětným
ventilkem, je díky většímu množství paliva nateklého do válce přes zpětný ventilek. Toto
palivo nateče do válce motoru, kde obohatí přítomnou směs. Zvýšení množství nateklého
paliva se projeví v grafu spotřeby paliva nárůstem hodnot.
Průběh středního efektivního tlaku (BMEP) koresponduje s grafem středního indikovaného
tlaku (IMEP720). Jeho hodnota je nižší o mechanické ztráty. Snížení měrné spotřeby
paliva (BSFC) při vyšších hodnotách tlaku paliva před zpětným ventilkem je viditelné na
posledním grafu přílohy 1. Je způsobeno pomalejším nárůstem spotřeby paliva v porovnání
s BMEP.
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Z této citlivostní studie vyplývá, že při složení směsi v sání pokud nabývá hodnot 1,8 a 2,1
se v širokém rozsahu tlaků paliva před zpětným ventilkem dosahuje spolehlivě
zapalitelného složení v komůrce. Díky tomu může být tlak paliva nastaven na konstantní
hodnotu.
Změna složení v sání motoru je významným faktorem pro energetické parametry motoru.
Změna složení nasávané směsi umožňuje změnu zatížení motoru, jeho řízení.

Vliv otáček motoru

6.2

Komůrkový zážeh je navrhován pro použití v motoru lehkého užitkového automobilu.
Nejedná se tedy o motor pracující v jedněch návrhových otáčkách jako komůrka ČVUT,
ale otáčky se budou měnit. Proto je potřeba prozkoumat jejich vliv na parametry oběhu.
Simulace byly provedeny pro pět hodnot otáček motoru, konkrétně pro hodnoty 1000,
1500, 1800, 2500 a 3000 min-1.
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Obr. 25 Vliv otáček motoru

Průběhy lambdy v komůrce mají pro různé hodnoty otáček podobný tvar, ale jsou
vzájemně posunuty. Při nízkých otáčkách je potřeba vyšší tlak před zpětným ventilkem,
aby se otevřel. Při vysokých otáčkách se ventilek otevře už při nízkých tlacích paliva. Při
otáčkách 3000 min-1 pro široký interval tlaků 1,15 - 1,4 baru je lambda v komůrce 0,9 1,1. Při snižování otáček motoru se interval tlaků pro zapalitelné lambda v komůrce
zkracuje. Pro 1000 min-1 je interval tlaků pouze 1,38 - 1,4 baru a navíc má závislost strmý
průběh. Malá změna tlaku znamená velkou změnu složení v komůrce.
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Je zřejmé, že tento parametr je velice výrazný. Například pro tlak paliva před zpětným
ventilkem 1,25 baru bude při otáčkách 3000 min-1 a 2500 min-1 v komůrce v okamžiku
počátku hoření stechiometrická směs. Při otáčkách 1800 min-1 bude lambda v komůrce 1,6.
Pro 1500 min-1 a 1000 min-1 se při tomto tlaku zpětný ventilek vůbec neotevře.
Ve vysokých otáčkách se píst pohybuje v porovnání s nízkými otáčkami větší rychlostí.
Vlivem rychlejšího pohybu pístu dojde k většímu poklesu tlaku ve válci motoru. Otvírací
tlak ventilku je v případě této citlivosti konstantní, a proto kvůli nižšímu tlaku ve válci
postačí nižší tlak před zpětným ventilkem pro jeho otevření.
Grafy energetických parametrů týkající se vlivu otáček jsou zobrazeny v příloze 2.
Průběhy středního indikovaného tlaku jsou ploché, téměř konstantní, až do okamžiku, kdy
vlivem vysokého tlakového spádu na ventilku dojde k přeplnění komůrky. Palivo
z komůrky nateče do válce, kde obohatí směs. Toto obohacení způsobí zvýšení IMEP720.
Zároveň dojde ke zvýšení spotřeby paliva. Pro nízké otáčky je nárůst IMEP720 i spotřeby
výraznější než pro vysoké otáčky. To proto, že při nižších otáčkách je pro otevření ventilku
potřeba vyššího tlaku před zpětným ventilkem. Zvyšováním tohoto tlaku se zvyšuje
tlakový spád na ventilku a množství proteklého paliva ventilkem narůstá rychleji
v porovnání s vysokými otáčkami. Průběhy BMEP se liší od průběhů IMEP720 vlivem
mechanických ztrát. Mechanické ztráty jsou funkcí otáček. Nejlepší mechanické účinnosti
se dosahuje při otáčkách (1500 min-1 - 1800 min-1). Toto je zřejmé i z grafu, kde křivky pro
1500 min-1 a 1800 min-1 leží na sobě a mají nejvyšší hodnoty.

6.3

Vliv otvíracího tlaku ventilu

Ventilek, který je k dispozici a o jehož použití se uvažuje, má ve své technické
dokumentaci uváděný otvírací tlak (40 ± 30) kPa. Proto byla prováděná citlivost na otvírací
tlak ventilu. Byly propočítány oběhy pro tři hodnoty otvíracího tlaku, konkrétně pro
hodnoty 10, 40 a 70 kPa.
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Obr. 26 Vliv otvíracího tlaku ventilu

Výsledky ze simulace jsou ukázány na výše uvedeném obrázku. Ten naznačuje, že průběhy
mají stejný tvar, pouze jsou vzájemně posunuty. Pro otvírací tlak 10 kPa dochází k otevření
ventilku a toku paliva do komůrky při tlaku 0,92 baru. Už pro tlak paliva 1 bar dosahuje
lambda v komůrce hodnoty 1,1. Naproti tomu pro hodnotu otvíracího tlaku 70 kPa dochází
k otevření ventilku až při hodnotě 1,5 baru a stechiometrické směsi při počátku hoření je
dosaženo při tlaku 1,6 baru. Velikost otvíracího tlaku je významným parametrem systému.
Například pro tlak paliva 1,05 baru je pro otvírací tlak 10 kPa dosaženo v komůrce
stechiometrické směsi. Na rozdíl od otvíracího tlaku 40 kPa a 70 kPa, kde vůbec nedochází
k toku paliva ventilkem. Při tlaku 1,6 baru a otvíracím tlaku 10 kPa je v komůrce velmi
bohatá směs (lambda 0,67). Na rozdíl od otvíracího tlaku 70 kPa, kdy je dosaženo právě
stechiometrické směsi.
Všechny tři průběhy mají v zapálitelném rozmezí pozvolný průběh, tedy malá změna tlaku
paliva nevyvolá velkou změnu lambdy v komůrce. Průběhy jsou stabilní.
Grafy energetických parametrů týkající se vlivu otvíracího tlaku ventilku jsou zobrazeny
v příloze 3. Střední indikovaný tlak pro všechny hodnoty otvíracího tlaku začíná na stejné
hodnotě. Toto platí pro případy, kdy je ventilek uzavřený a neteče jím palivo. Při otevření
ventilu a toku paliva, se IMEP720 i spotřeba paliva zvyšuje. Toto nastává nejprve pro
nízký otvírací tlak 10 kPa, poté teprve pro vysoký otvírací tlak. Pro BMEP a BSFC je
popis analogický.
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Tlak paliva před ventilkem je udáván v absolutních hodnotách, tzn. že hodnota 1 bar
představuje atmosférický tlak a hodnota 0,92 baru je vlastně podtlak. + Pro tuto hodnotu
otvíracího tlaku je potřeba použít zařízení, které dokáže nastavit tlak v nízkých hodnotách.

6.4

Vliv geometrie

Základní geometrické rozměry systému, velikost komůrky a velikost propojovacích
otvůrků, byly navrženy podle literatury. Malé kompaktní rozměry, čtyřventilová hlava
motoru a malý prostor, který je možné využít pro vestavbu soustavy komůrky, v konstrukci
vynutily zakomponování spojovacího kanálku. Protože velikost všech výše uvedených
prvků může být měněna, je nutné na ně provést citlivostní studii.
6.4.1 Vliv velikosti komůrky
Velikost komůrky byla odvozena z velikosti kompresního objemu motoru. Výchozí
velikost je stanovena na 2 % velikosti kompresního objemu. Program GT Power řeší objekt
válce 0D přístupem, předpokládá, že v celém objemu má náplň stejné vlastnosti. V modelu
proto nezáleží na zadávaných rozměrech komůrky, ale pouze na výsledném objemu.
Simulace byly provedeny pro šest hodnot velikostí komůrky. Parametry zadávané do
modelu motoru jsou uvedeny v tabulce 7. Velikost objemu komůrky byla odvozena
z celkového kompresního objemu motoru a byla měněna v rozmezí (1 - 3 %) kompresního
objemu.
Tabulka 7: Rozměry komůrky

Průměr
Délka
Objem komůrky
Kompresní objem
Část z kompresního objemu

[mm]
[mm]
[mm3]
[mm3]
[%]

10.5
10.5
909.20

11.47
11.47
1185.17

1

1.33
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12
13
12
13
1357.17 1725.52
89141.26
1.5
2

14
14
2155.13

15
15
2650.72

2.5
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LAMBDA_CHAM při začátku hoření
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Obr. 27 Vliv velikosti komůrky

Průběhy lambdy v komůrce jsou znázorněny na výše uvedeném grafu. Průběhy splývají až
po tlak 1,275 baru a při něm dosahují lambda v komůrce hodnotu 1,15. Poté se průběhy
začínají odlišovat. V intervalu tlaků (1,275 – 1,4) baru mají křivky pozvolný průběh a leží
v intervalu zapálitelné směsi v komůrce. Velikost komůrky v uvažovaných velikostech
tedy nemá zásadní vliv na složení směsi v komůrce v okamžiku počátku hoření. Dále také
v rozmezí zapálitelné směsi je systém necitlivý na velikost tlaku paliva před zpětným
ventilkem.
Grafy energetických parametrů týkající se vlivu velikosti komůrky jsou zobrazeny
v příloze 4. Průběhy IMEP720 a spotřeby paliva jsou pro různé velikosti komůrky stejné a
jejich hodnoty se téměř neliší. Velikost komůrky v uvažovaných rozměrech nemá na
IMEP720 a spotřebu paliva zásadní vliv. Nárůst pro vyšší tlaky je dán větším množstvím
paliva nateklého přes zpětný ventil, jak již bylo uvedeno výše. Pro BMEP a BSFC platí
zcela analogicky už výše uvedená fakta. BMEP je oproti IMEP nižší o mechanické ztráty.
6.4.2 Vliv velikosti spojovacího kanálku
Spojovací kanálek představuje v systému komůrkového zážehu objem, který zvětšuje
kompresní objem motoru. Citlivost systému na změnu velikosti spojovacího kanálku byla
provedena pro pět nastavení. Tři simulace se týkaly délky kanálku, u další simulace byl
zvětšen průměr kanálku a u poslední simulace přibyl k takto dvojnásobně zvětšenému
průměru kanálku, dvojnásobný průměr zpětného ventilku. Nastavované parametry jsou
uvedeny v následující tabulce 8.
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Tabulka 8: Rozměry kanálku

Průměr ventilu
Průměr kanálku
Délka kanálku

[mm]
[mm]
[mm]

1.3
1.5
4

1.3
1.5
7

1.3
1.5
10

1.3
3
10

2.6
3
10

Objem kanálku
Poměr ke kompresnímu objemu
Poměr k objemu komůrky
Poměr k velikosti komůrky

[mm3]
[%]
[%]
[%]

7.069
0.008
0.410
40

12.370
0.014
0.717
70

17.671
0.020
1.024
100

70.686
0.079
4.096
400

70.686
0.079
4.096
400

Zvýrazněné hodnoty v tabulce představují procentuální velikost ke kompresnímu objemu a
objemu komůrky. Konkrétně např. kanálek dlouhý 10 mm o průměru 1,5 mm je pouhých
1,024 % z velikosti komůrky.
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Obr. 28 Vliv velikosti kanálku

Průběhy lambdy v komůrce při stejném průměru kanálku a změně délky kanálku
(v uvedeném grafu označeny - 40 %, 70 % a 100 %) mají stejné tvary, ale jsou vzájemně
posunuty. Nejnižší tlak pro dosažení stechiometrické směsi v komůrce, potřebuje nejkratší
kanálek. Tyto 3 průběhy mají pro interval tlaků (1,3 - 1,4) baru plochý průběh a navíc
průběhy 70 % a 100 % v tomto rozsahu mají lambdu v komůrce v intervalu (0,9 - 1,1).
Průběh pro 40 % má při těchto tlacích nižší lambdu v komůrce, v intervalu hodnot (0,85 0,9). Uvedený fakt lze vysvětlit tím, že kratší kanálek má menší objem. Do tohoto objemu
při zvyšujícím se tlaku v komůrce, natéká palivo. Do většího kanálku nateče více paliva, a
proto je potřeba kompenzovat tuto skutečnost naplněním komůrky větším množstvím
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paliva. Na stejném principu je možné vysvětlit průběh pro 400 %. Kanálek má čtyřnásobný
objem. Z porovnání varianty 400 % a varianty 400 % při dvojnásobném průměru zpětného
ventilku je vidět, že pro variantu s dvojnásobným průměrem ventilku, při stejném tlaku
před ventilkem klesá lambda v komůrce. To je způsobeno větším tokem paliva přes
ventilek, který se projeví zvýšenou spotřebou paliva a zvýšeným IMEP720. Tyto grafy
energetických parametrů jsou zobrazeny v příloze 5. Je zřejmé, že u obou variant 400 %
nemůže být dosaženo stechiometrické směsi v komůrce, při současném požadavku stejné
hodnoty IMEP720 jako pro variantu 100 %.
Pokud je tento spojovací kanálek rozumně malý, tak nemá vliv na složení směsi
v komůrce. Při zvětšování jeho objemu začíná být jeho vliv výraznější. Z těchto faktů
vyplývá, že velikost spojovacího kanálku v základním modelu je navržena rozumně.
6.4.3 Vliv velikosti propojovacích otvůrků
Propojovací otvůrky byly pro základní model navrženy z literatury. Navržena byla velikost
průtočné plochy. Při průtoku otvorem dochází k zúžení proudu. Tato skutečnost může být
vyjádřena pomocí následujícího vzorce (16).
𝐴𝑠𝑘𝑢𝑡 = 𝜇 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑜𝑟

(16)

𝐴𝑠𝑘𝑢𝑡 skutečná průtočná plocha
𝜇

průtokový součinitel

𝐴𝑠𝑘𝑢𝑡 teoretická průtočná plocha

Velikost průtokového součinitele závisí na kvalitě vyrobených otvůrků. Proto byla
provedena citlivostní studie na velikost propojovacích otvůrků. Simulace byly provedeny
simulace pro pět nastavení. Čtyři případy byly pro stejný průměr i počet otvůrků, pouze se
v nich měnily průtokové součinitele. Pátý případ byl pro stejně velkou průtočnou plochu,
jako má výchozí model. Nastavované parametry jsou uvedeny v následující tabulce 9.
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Tabulka 9: Průtokové součinitele

Průměr otvůrků
Počet otvůrků
Průtokový součinitel

[mm]

Průtočná plocha

[mm2]
[%]

1,2
4
0,25

1,2
4
0,5

1,2
4
0,75

1,2
4
1

1,38564
4
0,75

1,130973 2,261947 3,39292 4,523893 3,39292
33,33
66,67
100
133,33
100

Protože platí výše zmíněný vzorec, nezáleží na způsobu, jakým se získá skutečná
průtoková plocha; jestli změnou průtokového součinitele, změnou velikosti otvůrků nebo
jejich počtu.
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Obr. 29 Vliv velikosti otvůrků – Lambda_Cham

Průběhy lambdy v komůrce jsou vzájemně identické. V rozmezí tlaků (1,3 - 1,4) baru leží
ve sledovaném intervalu lambdy v komůrce (0,9 - 1,1). Mají zde plochý průběh. Můžeme
říci, že vliv průtokového součinitele na složení v komůrce není významný.
Grafy energetických parametrů týkající se vlivu velikosti otvůrků jsou zobrazeny v příloze
6. IMEP720 i spotřeba paliva je pro všechny parametry stejná. Je konstantní až do vyšších
hodnot tlaků, kdy zpětným ventilkem teče velké množství paliva a obohacuje směs ve válci
motoru. Toto obohacení se projeví nárůstem obou energetických parametrů. V průbězích je
dále vidět, že pro nízkou hodnotu průtokového součinitele (0,25) je nárůst obou
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energetických parametrů nižší, než pro větší průtokové součinitele. Uvedené chování je
v souladu s výše uváděným vzorcem (16). Skutečná průtočná plocha je vlivem malého
průtokového součinitele menší. Do válce se proto dostane menší množství paliva, které by
obohatilo směs. Tomu též odpovídá i nižší spotřeba paliva.
Závěrem této kapitoly vlivu geometrie můžeme říci, že zde zkoumané parametry mají
nevýrazný vliv na složení směsi v komůrce i na energetické parametry motoru.

6.5

Vliv hoření

U skutečného zážehového motoru je hoření kvalitativním parametrem směsi a poloha
hoření je dána předstihem zážehu. Oproti tomu v modelu motoru je průběh vývinu tepla
předepisován Vibeho funkcí. Pro komůrkový zážeh jsou použity dvě Vibeho funkce, jedna
pro komůrku motoru, druhá pro válec. Tvar Vibeho funkcí byl převzat z literatury, protože
se však skutečný vývin tepla může od navrženého lišit, je potřeba provést citlivostní studii.
Byl zkoumán vliv délky hoření ve válci, v komůrce a také vliv počátku hoření v komůrce.
6.5.1 Hoření ve válci motoru
Při této studii byly propočítány oběhy pro čtyři hodnoty délky hoření ve válci, konkrétně
pro hodnoty 20, 25, 30 a 40 °CA. Zároveň se neměnila poloha předepsaného
padesátiprocentního bodu CA50, která byla 10 °CA. Tato hodnota je optimální vzhledem

LAMBDA_CHAM

ke spotřebě paliva.
LAMBDA_CHAM při začátku hoření
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Obr. 30 Vliv hoření ve válci – Lambda_Cham
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Z uvedeného grafu (obr. 30)je patrné, že průběhy lambdy v komůrce pro různé délky
hoření ve válci motoru jsou identické. Délka hoření ve válci motoru tedy nemá na lambdu
v komůrce vliv. Je to proto, že nejprve probíhá hoření v komůrce (poloha CA50 je -10°) a
teprve poté hoření ve válci motoru (poloha CA50 je 10°). Lambda v komůrce je snímána
ještě před začátkem hoření ve válci.
Grafy energetických parametrů týkající se vlivu hoření ve válci jsou zobrazeny v příloze 7.
Výsledky grafů potvrzují skutečnost, že čím rychlejší hoření, tím vyšší je střední
indikovaný tlak (IMEP720). Spotřeba paliva pro všechny varianty je stejná, což není nic
neočekávaného, protože do válce teklo stejné množství paliva. Změnou délky hoření se
nezmění množství paliva nateklého do systému.
6.5.2 Hoření v komůrce
Při této studii byly propočítány oběhy pro tři délky hoření v komůrce, konkrétně pro
hodnoty 4, 8, 16 °CA. Zároveň byla neměnná poloha počátku hoření -17 °CA (měnila se
poloha CA50). Toto nastavení by odpovídalo skutečnému řízení motoru, kdy je pevná doba
přeskoku jiskry na elektrodách svíčky.
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Obr. 31 Vliv hoření v komůrce – Lambda_Cham

Graf ukazuje, že délka hoření v komůrce v rozmezí 4 - 16 °CA při stejném začátku hoření
nemá na složení směsi v komůrce vliv. V tomto případě platí analogicky, co bylo řečeno
v předchozím případě vlivu hoření ve válci. Lambda v komůrce je snímána ještě před
začátkem hoření, tedy ji samotné hoření neovlivní.
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Grafy energetických parametrů týkající se vlivu hoření v komůrce jsou zobrazeny v příloze
8. Graf IMEP720 ukazuje, že délka hoření v komůrce nemá vliv na jeho hodnotu.
Komentář ke spotřebě paliva je v tomto případě analogický k předchozímu případu vlivu
hoření ve válci.
6.5.3 Počátek hoření v komůrce
Při této studii byly propočítány oběhy pro tři hodnoty polohy CA50 v komůrce, konkrétně
pro hodnoty 0, -10 a -20 °CA. Zároveň byla neměnná délka hoření 8 °CA. Toto nastavení
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by odpovídalo situaci, kdy by u skutečného motoru docházelo k posouvání polohy zážehu.
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Obr. 32 Počátek hoření v komůrce – Lambda_Cham

Výsledky grafu ukazují, že pro dřívější zažehnutí směsi je k vytvoření stechiometrické
směsi v komůrce v okamžiku počátku hoření potřeba menšího tlaku paliva před zpětným
ventilkem. Chování není náhodné. Bohatá směs v komůrce je ředěná chudou náplní válce,
vtlačované do komůrky pístem při jeho pohybu k HÚ. Při dřívějším zážehu musí
v komůrce dříve vzniknout stechiometrická směs. Tok způsobený pohybem pístu se
prakticky nemění, a proto postačí menší tlak paliva (nižší tok zpětným ventilkem), pro
dřívější vytvoření stechiometrické směsi.
Průběhy IMEP720 a spotřeby paliva uvedené v příloze 9, mají pro všechny polohy počátku
hoření stejný tvar. Opět zde platí, že změnou počátku hoření se nemění množství paliva
nateklé do systému.
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Vliv změny zatížení

Zatížení motoru je možné regulovat dvěma způsoby. První způsob je založen na změně
složení nasávané směsi při konstantním tlaku v sacím potrubí. Tento způsob byl popsán
v kapitole 6.1.
Druhý způsob je založen na změně tlaku v sacím potrubí při konstantním složení směsi.
Tento způsob bude popsán nyní.
Výpočet byl proveden pro pět hodnot tlaku v sacím potrubí, konktrétně pro hodnoty 0,5,
0,75, 1, 2 a 3 bary. Pro hodnoty tlaku 1, 2 a 3 bary byl ve výfuku nastaven tlak o 0,05 baru
vyšší, tedy 1,05, 2,05 a 3,05 barů. Pro tlaky 0,5 a 0,75 baru byl tlak ve výfuku 1,05 baru.
To proto, že jde o tlaky absolutní, tudíž hodnotě 0,75 baru odpovídá podtlak 0,25 baru.
Výfuk se však děje do atmosférického prostředí.
Byla provedena sada výpočtů pro otáčky motoru 1800 min-1 a složení směsi v sání –
lambda 1,2, 1,5, 1,8 a 2,1. Trendy jsou ukázány na výsledcích výpočtů pro lambda rovno
1,8.
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Obr. 33 Vliv změny zatížení – Lambda_Cham

Na grafu (obr. 33) je znázorněn očekávaný fakt, že při změně tlaku v sání bude potřeba
výrazná úprava tlaku paliva před zpětným ventilkem, pro dosažení stechiometrické směsi
v komůrce v okamžiku počátku hoření. Zároveň je vidět, že všechny průběhy mají v okolí
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stechiometrické směsi v komůrce plochý průběh, což je z hlediska nastavování tlaku paliva
před zpětným ventilkem výhodné.
Z grafu a přiložené tabulky je patrné, že při absolutním tlaku v sání 0,5 baru se
stechiometrické směsi v komůrce při počátku hoření dosáhne při hodnotě 0,85 baru. Dále
pro rozsah tlaků 0,8 - 0,95 baru se lambda v komůrce pohybuje v rozmezí 1,15 - 0,76.
Oproti tomu pro tlak v sání 3 bary je stechiometrická směs dosažena pro tlak 3,15 baru. Pro
rozsah tlaků 3,05 - 3,35 baru se lambda v komůrce pohybuje v rozmezí 1,18 - 0,91. Z toho
vyplývá, že při nižších tlacích v sání i malá změna tlaku vyvolá velkou změnu složení
v komůrce. Naopak při vyšších tlacích je pro změnu složení nutná větší změna tlaku.
V neposlední řadě je nutné podotknout, že pro tlak v sání 0,5 baru jsou tlaky paliva před
zpětným ventilkem nižší než hodnota atmosférického tlaku. K tomuto faktu je třeba
přihlédnout při řízení motoru.
Tabulka 10: Složení v komůrce pro různé tlaky v sání motoru

pINT [bar]
0,5
0,75
1
2
3

TLAK PALIVA
LAMBDA CHAM horeni
TLAK PALIVA
LAMBDA CHAM horeni
TLAK PALIVA
LAMBDA CHAM horeni
TLAK PALIVA
LAMBDA CHAM horeni
TLAK PALIVA
LAMBDA CHAM horeni

[bar]
[-]
[bar]
[-]
[bar]
[-]
[bar]
[-]
[bar]
[-]

0,8
1,14831
1,025
1,15597
1,25
1,59123

0,825
0,85
0,875
0,9
0,95
1,09179 1,01319 1,00377 0,966622 0,764833
1,05
1,075
1,1
1,125
1,15
1,0749 1,00837 0,990333 0,980703 0,961253
1,31
1,325
1,327
1,35
1,4
1,03137 0,997683 0,992627 0,97331 0,954435

2,15
1,21995
3,05
1,17696

2,2
2,25
2,3
2,35
2,4
1,03968 0,988732 0,941366 0,932169 0,923481
3,1
3,15
3,25
3,3
3,35
1,04292 0,990246 0,92584 0,918032 0,913288

Grafy energetických parametrů týkající se vlivu změny zatížení jsou zobrazeny v příloze
10. Graf IMEP720 ukazuje očekávanou skutečnost, že nižší tlak v sání způsobí nižší
naplnění válce čerstvou náplní a tedy i střední efektivní tlak bude nižší. Stejně tak graf
spotřeby paliva odpovídá výše uvedeným faktům. Nižší naplnění válce čerstvou náplní při
stejném složení nasávané směsi, vede na nižší spotřebu paliva.
Tento parametr je podle očekávaní významný, jak pro složení směsi v komůrce, tak pro
energetické parametry oběhu.
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Závěr

Zážeh a spalování chudších než stechiometrických směsí představuje pro vývojáře motorů
celou řadu výzev. Zvláště zapálení velmi chudé směsi je nutné vnímat jako výzvu, na
kterou nemůže být odpovězeno pouze zapalovacím systémem a pomocí dodání elektrické
energie svíčce. Nepřímý zážeh je schopný posunout mez zápalnosti chudé směsi do
chudších hodnot, kde se dosahuje snížení spotřeby a nižších emisí oxidů dusíku.
První část práce se zabývá popisem a zhodnocením komůrkového zážehu. Pomocí
základních vztahů a poznatků je vyvozen přínos koncepce spalování chudé směsi a
komůrkového zážehu. Dále je naznačen jeho princip.
V další části práce je provedena literární rešerše aktuálního stavu dané problematiky. Z ní
plyne, že komůrkový zážeh je znám poměrně dlouhou dobu, je řadu let zkoumán a díky
tomu existuje již řada typů konstrukcí. Například v minulosti výzkumný tým ČVUT
úspěšně řešil nepřímý zážeh u velkého průmyslového motoru. V současnosti se intenzivně
komůrkovým zážehem zabývá Attard a kol. ve svých pracích. Většina publikovaných prací
je experimentální povahy, tzn. že vlastnosti komůrkového zážehu byly zkoumány na
skutečném motoru. Z provedené rešerše se vycházelo při návrhu základních geometrických
rozměrů komůrky a při návrhu základního modelu hoření.
Následující část práce je zaměřena na stavbu matematického modelu plynového motoru o
vrtání 102 mm a zdvihu 120 mm se zapalovací komůrkou pro nepřímý zážeh v prostředí
GT Power. Jsou zde uvedeny odlišnosti v modelování motoru s dvěma vzájemně
propojenými objekty válců.
Poslední část práce se zabývá citlivostními studiemi na vybrané parametry. Mezi
parametry, jejichž vliv byl zkoumán, patří složení nasávané směsi, otáčky motoru, otvírací
tlak ventilku, geometrické parametry systému, hoření a změna zatížení.
Prvním parametrem bylo složení nasávané směsi. Simulace byly provedeny pro pět hodnot
lambdy v sání. Ukázalo se, že pro navržený systém by bylo možné nastavit jednu
konstantní hodnotu tlaku paliva před zpětným ventilkem, pro kterou by bylo dosaženo
zapalitelného rozmezí směsi v komůrce. Dále se potvrdilo, že změna složení v sání je
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významným faktorem pro energetické parametry motoru (IMEP720, BMEP a BSFC).
Změna složení nasávané směsi umožňuje změnu zatížení motoru, jeho řízení.
Druhým zkoumaným parametrem byly otáčky motoru. Předpokládá se použití v lehkém
užitkovém automobilu, kde se budou měnit otáčky. Simulace byly provedeny pro pět
hodnot otáček. Ukázalo se, že tento parametr je významný pro nastavení tlaku, k dosažení
požadovaného složení v komůrce. Tento parametr je také významný z hlediska změny
zatížení. Pro nízké otáčky má nízkou hodnotu IMEP720. Pro vysoké otáčky je hodnota
IMEP720 vyšší. Dále se zde potvrdilo, že motor dosahuje nejlepší mechanické účinnosti
v rozmezí otáček 1500 - 1800 min-1.
Jako třetí byl zkoumán vliv otvíracího tlaku ventilku. Tento parametr byl zkoumán, protože
ventilek, o jehož použití se uvažuje, má ve své technické dokumentaci otvírací tlak
v určitém rozmezí hodnot. Simulace byly provedeny pro tři hodnoty otvíracího tlaku.
Ukázalo se, že tento parametr je významný z hlediska nastavení tlaku paliva před ventilek,
pro dosažení požadovaného složení v komůrce. Vliv na energetické parametry motoru není
výrazný. V případě že nastavíme tlak před ventilkem tak, aby bylo v komůrce dosaženo
stechiometrické směsi, nedochází k nárůstu IMEP720 ani spotřeby palia.
Čtvrtým parametrem je skupina geometrických vlivů - velikost komůrky, velikost
spojovacího kanálku a velikost propojovacích otvůrků. Vyjmenované parametry byly
zkoumány, protože byly navrženy na doporučení z literatury. Bylo zajímavé zjistit, jaký
vliv budou mít jejich změny na chování systému. Citlivost na velikost komůrky byla
provedena pro 6 hodnot. Ukázalo se, že změna velikosti v uvedených mezích nemá
výrazný vliv na nastavení tlaku paliva pro dosažení požadované směsi v komůrce. Změna
velikosti komůrky nemá vliv ani na energetické parametry motoru. Citlivost na velikost
spojovacího kanálku byla provedena pro pět nastavení. Pokud je kanálek rozumně malý,
tak nemá výrazný vliv na nastavení tlaku paliva pro dosažení požadovaného složení směsi
v komůrce. Při zvětšování jeho objemu začíná být jeho vliv výrazný. Změna objemu
kanálku nemá vliv na energetické parametry. Citlivost na velikost propojovacích otvůrků
byla provedena pro pět nastavení. Ukázalo se, že velikost propojovacích otvůrků,
v uvedeném rozmezí průtočné plochy, nemá vliv na nastavení tlaku paliva před ventilkem
pro dosažení požadované směsi v komůrce, ani na energetické parametry. Celkově
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můžeme říci, že tyto tři geometrické parametry v uvedeném rozsahu svých velikostí,
nejsou významnými pro energetické parametry oběhu ani pro lambdu v komůrce.
Pátým parametrem byl vliv hoření. Zde byl sledován vliv délky hoření jak ve válci, tak
v komůrce a také vliv změny počátku hoření v komůrce. Studie pro délku hoření ve válci
byla provedena pro čtyři hodnoty. Ukázalo se, že tento parametr nemá vliv na složení
v komůrce. Má však vliv na IMEP720. Studie pro délku hoření v komůrce byla provedena
pro tři hodnoty. Ukázalo se, že nemá vliv na složení v komůrce ani na energetické
parametry motoru. Při studii počátku hoření v komůrce byly propočítány tři varianty.
Ukázalo se, že změna počátku hoření má vliv na nastavení tlaku paliva pro dosažení
požadovaného složení v komůrce. Počátek hoření v komůrce nemá vliv na spotřebu paliva,
ani na IMEP720.
Jako poslední parametr byl zkoumán vliv změny zatížení. Zatížení motoru je možné
regulovat dvěma způsoby. První způsob je založen na změně složení nasávané směsi, při
konstantním tlaku v sacím potrubí. Tato studie byla diskutována v parametru 1 - změna
lambdy v sání. Druhým způsobem je změna tlaku v sacím potrubí při konstantním složení
směsi. Simulace byla provedena pro 5 hodnot tlaku v sání. Podle očekávání se ukázalo, že
změna tlaku v sání je významným parametrem pro nastavení tlaku paliva před zpětným
ventilkem, pro dosažení požadovaného složení směsi v sání. Také je významným
parametrem pro energetické parametry motoru.
Mezi významné parametry z hlediska složení směsi v komůrce patří lambda v sání, otáčky
motoru, otvírací tlak ventilku, počátek hoření v komůrce a změna tlaku v sání.
Mezi významné parametry z hlediska energetických parametrů patří lambda v sání, otáčky
motoru, hoření ve válci motoru a změna tlaku v sání.
Jako námět pro další práci se nabízí provést citlivostní studii pro kombinaci nejsilnějších
parametrů. Zde by se mohlo ukázat, že některé kombinace parametrů můžou mít výraznější
vliv, než v případech, kdy byly uvažovány samostatně. U jiných kombinací může naopak
dojít ke snížení nebo až vyrušení vlivu. Sestavený matematický model není prozatím
kalibrován žádnými experimentálními daty, protože ta nebyla k dispozici. Pravděpodobně
v brzké době začnou probíhat experimenty a díky tomu bude možné tento model
kalibrovat. Bylo by zajímavé odhalit, jak moc se prvotní návrhy budou lišit od výpočtů
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provedených s dosazenými experimentálními daty. Při citlivostních studiích bylo započato
zkoumání vlivu teploty stěn komůrky a součinitele přestupu tepla v komůrce. Při
výpočtech se ukázalo, že matematický model je pro vyšší teploty nestabilní. Proto by bylo
do budoucna vhodné zjistit příčinu nestability, upravit model a provést citlivostní studii.
Mohlo by se ukázat, že model přestupu tepla bude dalším výrazným parametrem tohoto
systému.
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Přílohy

Seznam příloh
Příloha 1 Grafické znázornění vlivu složení nasávané směsi
Příloha 2 Grafické znázornění vlivu otáček motoru
Příloha 3 Grafické znázornění vlivu otvíracího tlaku ventilu
Příloha 4 Grafické znázornění vlivu geometrie - velikosti komůrky
Příloha 5 Grafické znázornění vlivu geometrie - velikosti kanálku
Příloha 6 Grafické znázornění vlivu geometrie - propojovacích otvůrků
Příloha 7 Grafické znázornění vlivu hoření - ve válci
Příloha 8 Grafické znázornění vlivu hoření - v komůrce
Příloha 9 Grafické znázornění vlivu hoření - počátek hoření v komůrce
Příloha 10 Grafické znázornění vlivu změny zatížení - lambda 18
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Příloha 2 Vliv otáček motoru
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Příloha 3 Vliv otvíracího tlaku ventilu
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Příloha 4 Vliv geometrie - velikost komůrky
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Příloha 5 Vliv geometrie - velikost kanálku
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Příloha 6 Vliv geometrie - propojovací otvůrky
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Příloha 7 Vliv hoření - ve válci
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Příloha 8 Vliv hoření - v komůrce
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Příloha 9 Vliv hoření - počátek hoření v komůrce
IMEP720

IMEP720 [bar]

6.5
6.4
6.3
6.2
6.1
6
5.9
1

1.1

1.2

1.3

p_paliva_ventilek[bar]
0 °CA

-10 °CA

82

-20 °CA

DP 2014 – M 02

Bc. Václav CHMEL

spotreba [g/cyklus]

Spotřeba paliva
0.0315
0.0305
0.0295
0.0285
0.0275
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

p_paliva_ventilek[bar]
0 °CA

-10 °CA

-20 °CA

BMEP
5.2

BMEP [bar]

5.1
5
4.9
4.8
4.7
4.6
1

1.1

1.2
1.3
p_paliva_ventilek[bar]
0 °CA

-10 °CA

1.4

1.5

1.4

1.5

-20 °CA

BSFC
221.5
BSFC [g/kWh]

221
220.5
220
219.5
219
218.5
218
1

1.1

1.2
1.3
p_paliva_ventilek[bar]
0 °CA

-10 °CA

83

-20 °CA

DP 2014 – M 02

Bc. Václav CHMEL

Příloha 10 Vliv změny zatížení - lambda 18
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