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Numerical simulation of the operation cycle of compression-

ignition engine fed with PVO-diesel mixture 
 

The idea of the use of pure vegetable oil (PVO) for combustion in compression-ignition engines attracted 

scientific attention from the very beginning of engines of that type. Nowadays, a possibility of the decentralised 

production of fuel for transportation/mobility sector has triggered a growing interest in PVO. Modern software 

is a powerful research tool for modelling processes within an engine's cylinder. It enables an analysis of the 

crucial operating parameters of the engine and consequently the prediction of further modification needed to 

optimise the work performance. We conducted numerical simulations using the Computational Fluid Dynamics 

(CFD) to analyse engine's operation under various configurations and fuel properties: injection angle, a 

compression rate of fuel and air, different mixture proportions of PVO with conventional diesel, to obtain  

characteristics compared to the reference (diesel) combustion. The results are crucial for future modification of 

selected engine type for the use of PVO as alternative fuel or biocomponent. 
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Analiza numeryczna cyklu roboczego silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaniną 

oleju napędowego i roślinnego 
 

Zasilanie silników wysokoprężnych olejami pochodzenia roślinnego jest zagadnieniem analizowanym od sa-

mego początku istnienia tego rodzaju źródła napędu. Nabiera szczególnej wagi w czasie decentralizacji produk-

cji paliwa do zastosowań transportowych. Ciągły rozwój możliwości oprogramowania służącego modelowaniu 

procesów zachodzących w obrębie cylindra silnika pozwala na szybszą analizę istotnych wskaźników pracy, na 

podstawie których możliwa będzie docelowa adaptacja współczesnych konstrukcji do zasilania olejem roślin-

nym. Przeprowadzono obliczenia numeryczne cyklu roboczego silnika w oprogramowaniu wykorzystującym 

metodę objętości skończonych w numerycznej mechanice płynów. Analizie poddano mieszaniny o różnym skła-

dzie procentowym olej napędowy / olej roślinny. Sterowano parametrami układu zasilania paliwem i powie-

trzem, tj. kąt wtrysku, ciśnienie zasilania paliwem i powietrzem w celu zbliżenia wskaźników roboczych do po-

ziomu zasilania olejem napędowym, które uznano za wyjściowe. Tego typu działanie miało na celu opracowanie 

wytycznych procesu adaptacji wybranego typu silnika do zasilania domieszką biokomponentu w postaci czystego 

oleju roślinnego. 

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, paliwa alternatywne, olej rzepakowy, badania symulacyjne 

 

1. Wprowadzenie 

Do roku 2050 powinno się zaobserwować 

zmniejszenie całkowitej emisji spalin ze środków 

transportowych o 60 % względem roku 1990 i 

ok. 20 % w odniesieniu do 2030 r. Spowodowane 

jest to zamierzeniami UE dywersyfikującymi pro-

dukcję energii w Europie. Skutkuje to ciągłym 

poszukiwaniem mniej energochłonnych systemów 

napędowych pojazdów, czy też tańszych i ogólno-

dostępnych paliw silnikowych. Bardziej ekono-

miczne i co za tym idzie korzystne dla ochrony 

klimatu jest stosowanie naturalnych olejów roślin-

nych (PVO) niż ich estrów – biodiesla (FAME). 

Dlatego widoczne będzie skupienie produkcji paliw 

na terenach wiejskich, co może sprzyjać ich rozwo-

jowi ekonomicznemu.  

W chwili obecnej badania koncentrują się nad 

zastosowaniem w silnikach o ZS estrów metylo-

wych kwasów tłuszczowych, ze względu na ich 

parametry eksploatacyjne, tj. lepkość, wartość opa-

łową, zdolność do tworzenia mieszaniny palnej 

[5,11,31]. Badania wykazały, że zawartość alkoho-

lu etylowego w FAME nie powinna przekraczać 

20 % [30], gdyż może to zakłócać proces spalania. 

Powyżej 15 % alkoholu nie powoduje dalszego 

wzrostu liczby cetanowej. Zachodzi konieczność 

stosowania wysokich temperatur do odparowania 

estrów oleju rzepakowego (powyżej 300°C). Doda-

nie do oleju napędowego nawet 30 % estrów powo-

duje nieznaczny wzrost temperatur niezbędnych do 

odparowania powyżej 40% objętości paliwa [5]. 

Wiele opracowań wskazuje pewne różnice od-

noszące się do procesu wtrysku paliw ropopochod-

nych względem roślinnych. Próby w komorze o 

stałej objętości [5] prowadzono w celu opracowania 

wytycznych adaptacyjnych silników o ZS, podob-
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nie jak w [8]. Ciśnienie wtrysku jest jednym z naj-

bardziej istotnych czynników wpływających na 

wydajność silników o ZS i emisję cząstek stałych. 

Wiele metod badawczych opiera się na analizie 

obrazu z kamer o wysokiej rozdzielczości, czy 

innych metodach optycznych służących analizie 

procesowej [3,10,12,15,17,34,35] gdzie możliwa 

jest identyfikacja parametrów strugi wtryskiwanego 

paliwa tj. kąta i średnicy strugi, wielkości kropel, 

prędkości wypływu, przy zmiennych parametrach 

ciśnienia oraz temperatury. Od ok. 0,8 ms po wtry-

śnięciu współczynniki odchylenia penetracji strugi 

zaczynają wzrastać wraz ze wzrostem wskaźników 

biodiesla w mieszaninie. Właściwości makrosko-

powe i mikroskopowe mieszanych paliw zawierają-

ce 5 %, 10 % i 20 % biodiesla były zbliżone do 

oleju napędowego [13], gdzie badając cztery różne 

ciśnienia wtrysku (18, 20, 22 i 24 MPa), przy stałej 

prędkości obrotowej silnika i różnych obciążeniach. 

wykazano że paliwa wykazują różnice w procesie 

wtrysku, spalania i wydajności dla różnych obcią-

żeń silnika. Stosowanie zamiast oleju napędowego 

FAME spowodowało zwiększenie kąta wtrysku 

[27]. 

Wydajność i emisja silnika o ZS są w głównej 

mierze uzależnione od otworów dysz wtryskiwacza 

i związanym z tym charakterze wypływu [29]. 

Temperatura paliwa wydaje się być najlepszym 

parametrem pozwalającym na dopasowanie silnika 

do spalania biopaliw [1]. Z porównania przebiegu 

spalania wynika, że proces spalania estrów oleju 

rzepakowego jest porównywalny energetycznie z 

olejem napędowym [7]. 

Badania silnikowe wykazują stosowalność pa-

liw typu FAME. Wzrost ciśnienia wtrysku spowo-

dował zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa 

mieszanek biodiesla z olejem napędowym (takich 

jak B20, B50 i B100), jak też zadymienia spalin, 

emisji CO, CH, zwiększyło z kolei emisję CO2, O2 i 

NOx. Mieszanina zawierająca do 5% biodiesla z 

oleju rzepakowego w oleju napędowym, może 

zmniejszyć lub utrzymać emisję NOx względem 

oleju napędowego [16,19,20,26,32]. 

Prowadzono również badania dotyczące zasila-

nia silników o ZS surowym (niskoprzetworzonym) 

olejem roślinnym, który jest tańszy w produkcji i 

nie wymaga dodatkowych procesów uszlachetnia-

jących. Ciągniki rolnicze Ursus C-360 i 902 oraz 

samochód VW Golf 1.6 (układy zasilania starszej 

generacji) w warunkach trakcyjnych nie wykazy-

wały zmiany parametrów zewnętrznych przy zasi-

laniu olejem rzepakowym. Wystąpiło zwiększone o 

około 8 % zużycia paliwa, zadymienie spalin nie 

wykazało różnic dla sprawnego silnika, jednak 

stwierdzono większą agresywność oleju rzepako-

wego w odniesieniu do elementów wykonanych z 

miedzi [11]. Podobnie w silniku ciągnika rolnicze-

go John Deere 6830 przez dwa lata zasilanego ole-

jem rzepakowym o parametrach odpowiadających 

normie DIN V 51 605 wraz z wymaganiami okre-

ślonymi w projekcie 2ndVegOil nie wykazano 

znaczących różnic. Stwierdzono 15 % spadek mo-

cy, co w porównaniu do wcześniej prowadzonych 

badań, w których stwierdzono spadek mocy 10-

20%, jest dobrym rezultatem [22]. 

Silniki ciągników rolniczych i agregatów prądo-

twórczych to jedne z najważniejszych źródeł napę-

du analizowanych do wykorzystania oleju roślinne-

go, jak też paliw typu FAME. Badano silnika Per-

kins 1104C-44 zasilanego trzema rodzajami paliw 

tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem 

napędowym Ekodiesel Ultra B (ON) oraz porów-

nawczo dwoma mieszaninami: oleju napędowego 

MOR (ON 80% + OR 20% olej rzepakowy) i 

MOLN (ON 80% + 20% OLN olej rydzowy - 

lnianka). Największe BSFC charakteryzowały 

MOR i MOLN, co wiąże się głównie z wpływem 

gęstości i lepkości na proces wtrysku paliwa do 

cylindra (wielkość kropel paliwa, zasięg strugi). 

Stężenia badanych składników spalin CO2, CO i 

NOx wykazały przewagę ON, z kolei CH i PM przy 

zasilaniu silnika ON były większe w porównaniu z 

paliwami MOLN i MOR % [18]. 

W przypadku agregatu prądotwórczego z silni-

kiem Perkins 2806A-E18TAG2 stwierdzono w 

czasie wielomiesięcznej eksploatacji możliwość 

ciągłej pracy na naturalnym oleju rzepakowym na 

poziomie zbliżonym do oleju napędowego. Silnik 

zasilany olejem rzepakowym, szczególnie nieod-

śluzowanym ma bardzo dużą skłonność do zakok-

sowania otworów wtryskiwacza, stąd konieczność 

stosowania dodatków myjących [8] szczególnie w 

niskociśnieniowych układach zasilania. 

Równolegle z badaniami doświadczalnymi 

prowadzi się badania symulacyjne w oparciu o 

komercyjne oprogramowanie. Rynek tego typu 

aplikacji rozwija się bardzo dynamicznie. Najszer-

sze zastosowania znajdują tu: KIVA-3V, ANSYS 

Fluent, AVL FIRE, STAR-CD, GT-SUITE i inne 

[25]. 

Zestawiając wyniki doświadczalne i liczbowe 

obliczone przez kod KIVA-3V wykazano, że 

wzrost temperatury paliwa od 300 K do 360 K 

wpływa na penetrację cieczy rozpylacza. Ponadto 

podwyższona temperatura paliwa powoduje zwięk-

szenie liczby kropelek i wzrost masy paliwa. Śred-

nia osiowa prędkość kropelek zmniejszała się wraz 

z rosnącą temperaturą paliwa [21]. Dynamiczne 

siatki z ruchomym tłokiem i zaworami (Fluent) 

pozwalają na symulacje pełnego cyklu silnika we-

wnętrznego spalania [28]. Można w ten sposób 

zdefiniować procesy w silniku o ZS z bezpośred-

nim wtryskiem do komory spalania [23], czy pod-

dać analizie różne komory spalania [33]. 

2. Obiekt badań 

Jako obiekt badań wybrano turbodoładowany 

silnik o ZS - Perkins 1104D-E44TA. Podstawowe 

dane techniczne silnika zestawiono w tab. 1. 
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Tab. 1. Podstawowe dane silnika [24] 

Typ/model Perkins 1104D-E44TA 

Typ silnika ZS, TDI, chłod. pow. 

Liczba cylindrów / zaworów 4 / 16 

Średnica x skok tłoka 105 mm x 127 mm 

Objętość skokowa 4400 cm3 

Stopień sprężania 16.2:1 

Moc maksymalna 90.1 kW/ 2200 min-1 

Max. moment obrotowy 514 Nm/ 1400 min-1 

Komora spalania typu  

Max. ciśnienie doładowania 1.8 bar 

Układ paliwowy wysokociśnieniowy 

2 fazowy common rail 

Liczba otw. we wtryskiwaczu 6 

Max. ciśnienie paliwa 1800 bar 

3. Metodyka badań 

Na potrzeby symulacji niezbędne było stworze-

nie uproszczonego modelu bryłowego 3D komory 

spalania (rys. 1). 

 

Rys. 1. Uproszczona charakterystyka geometryczna 

komory spalania analizowanego silnika przy GMP 
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Rys. 2. Kątoprzekroje otwarcia zaworów badanego silni-

ka 

 

-20 -15 -10 -5 0 5
0

1

2

3

, deg

I,
  A

-20 -15 -10 -5 0 5
0

20

40

60

80

, deg

U
, V

 

GMP 

pilot zasadnicza 

 

Rys. 3. Prąd i napięcie na zaciskach wtryskiwacza com-

mon rail przy prędkości 1400 min-1, 50 Nm obciążenia 

Dodatkowo wyznaczono na rzeczywistym 

obiekcie kątoprzekroje otwarcia zaworów (rys. 2). 

Niezbędne było również wyznaczenie kątów wtry-

sku na potrzeby zainicjowania symulacji (rys. 3). 

Należy pamiętać, że zarejestrowane oscylosko-

pem przebiegi napięcia i prądu na zaciskach wtry-

skiwacza obrazują jedynie parametry impulsu steru-

jącego, zwłoka otwarcia i zamknięcia wtryskiwacza 

elektromagnetycznego zawiera się w granicach 

(0.3…0.5) ms, przy ciśnieniu paliwa 120 MPa, co 

przy docelowej prędkości obrotowej wału korbo-

wego silnika wynoszącej 1400 min
-1

 daje 

(0.52…4.20) deg. 

Jako środowisko badań symulacyjnych wybrano 

oprogramowanie bazujące na numerycznej mecha-

nice płynów (CFD) wykorzystujące metodę objęto-

ści skończonych – ANSYS Fluent. Model (komora 

spalania wraz z objętością cylindra) w trakcie sy-

mulacji ulega zmianie w wyniku przemieszczania 

tłoka zgodnie z ruchem wału korbowego (Combu-

stion Simulation for a Sector). Zmiana przestrzeni 

obliczeniowej możliwa jest do zrealizowania w 

wyniku zastosowania siatki dynamicznej (rys. 4). 

Symulacja rozpoczyna się od położenia tłoka w 

pozycji odpowiadającej zamknięciu zaworu dolo-

towego. 

 

statyczna 

dynamiczna 

 

Rys. 4. Widok siatki w badanym sektorze (1/6 cylindra) 

przy położeniu kątowym wału korbowego 22o przed 

GMP 

Siatka objętości skończonych zbudowana jest z 

1028992 elementów w położeniu startowym. Wiel-

kość referencyjną zdefiniowano na poziomie 

0.912 mm. Minimalny rozmiar to 0.183 mm, mak-

symalny 0.456 mm, natomiast komory 0.634 mm. 

Jakość siatki określana za pomocą narzędzia staty-

stycznego Skewnes, dostępnego w module ANSYS 

Mesh, której wartość maksymalna wyniosła 0.6894 

natomiast wartość średnia 0.0423. Dla modeli 3D 

wartości dopuszczalne zawierają się w przedziale 0-

0.95. Skewness zawierający się w odpowiednim 

przedziale determinuje wysoką jakość otrzymanych 

wyników. 

Jako warunki początkowe dla całej przestrzeni 

obliczeniowej przyjęto parametry przedstawione w 

tab. 2, paliwa zdefiniowano wg tab. 3. 

Tab. 2. Dodatkowe dane niezbędne do zainicjowania 

obliczeń 

Parametr Wartość jednostka 

Promień wykorbienia 219.1 mm 

Długość korbowodu 63.5 mm 

Prędkość obrotowa 1400 min-1 

Zamknięcie zaworu dolot. +31o (DMP) 

Otwarcie zaworu wylot. -66o (DMP) 
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Ciśnienie czynnika w cyl. 0.248 bar 

Temperatura czynnika w cyl. 600 K 

Temp. komory spal. – góra 560 K 

Temp. komory spal. – dół 560 K 

Temp. cylindra 560 K 

Temp. tłoka 640 K 

Czynnik w cyl. uzupełniony  

O2 / CO2 / H2O 0.232 / 4.6e-4 / 5e-7 

Siła grawitacji czynnika w stronę tłoka 

Otwory wtryskiwacza 6 x 0.13 mm co 60o 

Kąt otworów wtryskiwacza 70o 

Kąt strugi paliwa 9o 

Max. prędkość paliwa 450 m/s 

Temperatura paliwa (ON) 366.7 K 

Fazy wtrysku   pilotażowa -11o do -7o (GMP) 

                        zasadnicza -4o do +4o (GMP) 

Max. wydatek wtryskiwacza 0.0049195 kg/s 

Typ solvera Pressure based 

Model Energy, Radiation, 

Viscous 

Model turbulencji k- standard 

Model spalania Eddy-dissipation 

Model ścian Standard wall function 

Stopień zawirowania ICE 1.3 

Energia kinetyczna turbulencji 1 m2/s2 

Stopień rozproszenia turbul. 1 m2/s3 

Siatka statyczna i dynamiczna tetrahedral 
 

Tab. 3. Podstawowe dane paliw (olej napędowy ON i 

olej roślinny – rzepakowy OR) [6,9,14,4,3,31,12] 

Parametr ON OR 

Ciepło właściwe [J/(kgK)] 2090 1774 

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0.149 0.158 

Lepkość kinematyczna 

[kg/(ms)] (20oC) 
3.8 87 

Ciepło aktywacji [J/kg] 277000 229300 

Temperatura parowania [K] 341 341 

Punkt wrzenia [K] 477.10 691 

Frakcje lotne [%] 100 100 

Temperatura zapłonu [K] 326.15 593.15 

Masa molowa [kg/mol] 200 882 

Liczba cetanowa 50 37.6 

Ciśnienie pary nasyconej [Pa] 1329 1329 

Współczynnik dyfuzji [m2/s] 3.79e-6 7.42e-6 

Współczynnik składu  

mieszanki (AFR) [kg/kg] 
14.60 12.62 

Wartość opałowa [MJ/kg] 44.95 42 

Napięcie powierzchniowe [N/m] 0.0289 0.0333 
 

Do symulacji procesów zachodzących w cylin-

drze wykorzystano modele wewnętrzne oprogra-

mowania ANSYS Fluent. Zwłokę zapłonu wylicza 

się na podstawie zależności Hardenburga i Hase 

[2]: 
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Proces spalania zrealizowano z wykorzystaniem 

modelu Eddy-dissipation dla przepływów turbu-

lentnych. Olej napędowy jest utleniany zgodnie z 

reakcją [2]: 

OHCOOH 22222 222031 102C  (5) 

Natomiast olej rzepakowy [4]: 

 
  2222

220002.00015.00806.06305.1 76.3

SOdNcOHbCO

NOaSNOCH





 

0.000025.141;0.81525;1.3673;  dcba  

(6) 

We wstępnej fazie badań symulacyjnych prze-

prowadzono kalibrację modelu. Po podstawieniu 

danych i warunków początkowych niezbędnych do 

zainicjowania obliczeń przeanalizowano pierwsze 

wyniki z wynikami badań doświadczalnych. Jako 

odniesienie wykorzystano przebiegi ciśnień zareje-

strowane układem pomiarowym AVL na rzeczywi-

stym obiekcie (50 Nm obciążenia, prędkość obro-

towa 1400 obr/min). 
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Rys. 5. Porównanie przebiegu uśrednionego ciśnienia 

modelowego z eksperymentalnym 

Kalibracja miała na celu orientację w zmienno-

ści analizowanego parametru, jakim było ciśnienie 

w cylindrze i ustalenie ewentualnych kierunków 

korekt. Głównym parametrem, który należało zmo-

dyfikować były fazy wtrysku. Jak już wspomniano, 

na podstawie doniesień literaturowych, czas reakcji 

wtryskiwacza common-rail na zainicjowany sygnał 

może wynosić do 0.5 ms, jednak badania odbywają 

się w trakcie wtrysku do komory o niskim ciśnie-

niu, przeciwnie do warunków panujących w cylin-

drze, przez co czas ten może się wydłużyć. Przy 

założeniu 0.5 ms opóźnienia początku wtrysku 

względem impulsu na zaciskach uzyskano najlep-

szą korelację przebiegów (rys. 5). Niewielkie różni-

ce w procesie sprężania i rozprężania mogą wyni-

kać z innych wartości temperatur ścianek otaczają-

cych czynnik, innego składu gazów w cylindrze po 

zakończeniu napełniania cylindra, czy zmienności 

prędkości obrotowej wału korbowego. 

4. Wyniki badań i ich dyskusja 

Przeprowadzono szereg symulacji przy różnych 

składach mieszanin ON/OR, fazach wtrysku i wy-
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datkach paliwa. Z uwagi na obszerność wyników w 

artykule pokazano jedynie wybrane. Zestawiając 

przebieg ciśnienia w cylindrze badanego silnika 

zasilanego olejem napędowym (ON), olejem ro-

ślinnym rzepakowym (OR) i mieszaniną 50 % ON 

+ 50 % OR, można zauważyć przy tych samych 

parametrach sterujących przewagę pierwszego (rys. 

6). Olej rzepakowy ulega zapłonowi z pewnym 

opóźnieniem. W głównej mierze wynika to niż-

szych parametrów energetycznych i większej gęsto-

ści. Mieszanina składająca się z jednakowych czę-

ści ON i OR spala się bardziej gwałtownie niż czy-

sty olej roślinny, lecz nie gwarantuje osiągnięcia 

wartości ciśnienia uzyskanego ze spalania ON. 

Różnica pomiędzy ON a czystym OR wyniosła 

w punkcie maksymalnym ciśnienia ok. 15 %, jed-

nak analizując pole pod przebiegiem ciśnienia, 

które pośredni odpowiada za wskaźniki zewnętrzne 

silnika, można wnioskować o ok. 20% różnicy. 

Uzupełnienie oleju roślinnego w równej proporcji 

olejem napędowym nie gwarantuje proporcjonalne-

go przyrostu ciśnienia. Poprawia się charakter spa-

nia, gdyż ciśnienie przyrasta szybciej, ale do okre-

ślonego kąta obrotu. Wynika to z różnic w zdolno-

ści do zapłonu ON i OR. 
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Rys. 6. Porównanie modelowych przebiegów ciśnień w 

cylindrze badanego silnika dla zasilania ON, OR i mie-

szaniny 50%ON+50%OR. 

a) b) c) 

   

Rys. 7. Rozkłady temperatur w badanym sektorze przy położeniu tłoka 7o po GMP: a – ON, b – 50%ON+50%OR, c – OR 

Różnice w procesie spalania można zobrazować 

poprzez rozkład temperatur w badanym sektorze 

(rys. 7). Olej napędowy w największym stopniu 

wypełnia badany sektor polami wysokiej tempera-

tury będącej skutkiem zapłonu (rys. 7a). W przy-

padku mieszaniny 50 % ON + 50 % OR jądro pło-

mienia charakteryzuje wysoka temperatura, jednak 

pewną „zaporą” w jego rozprzestrzenianiu są czą-

steczki oleju roślinnego (rys. 7b). Zasilanie olejem 

roślinny charakteryzuje najniższa temperatura w 

analizowanym położeniu wału korbowego (rys. 7c) 

W wyniku wielowariantowych analiz procesu 

spalania nasunęły się pewne wnioski. Zwiększenie 

ciśnienia doładowania korzystnie wpływa na szczy-

towe ciśnienie spalania, lecz może powodować 

wzrost siły przeciwdziałającej ruchowi tłoka, czego 

analiza CFD nie uwzględnia. Poza tym korekcja 

ciśnienia doładowania w niektórych przypadkach 

sterowania turbosprężarką jest kłopotliwe. Należy 

w sposób obiektywny podchodzić do toku adaptacji 

układu paliwowego do zasilania olejem roślinnym 

czy jego domieszkami do ON. Możliwym jest inge-

rowanie o ograniczonym zakresie w układ, szcze-

gólnie common rail, gdzie emulowanie niektórych 

sygnałów (na wzór układów zasilnia LPG silników 

benzynowych) może znacznie uprościć tok adapta-

cyjny. 
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Rys. 8. Porównanie modelowych przebiegów ciśnień w 

badanym sektorze dla zasilania ON, OR i mieszaniny 

50 % ON + 50 % OR. 

Braki energetyczne, jakie niesie za sobą zasila-

nie silników olejem rzepakowym, można rozwiązać 

na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zwiększenie 

dawki paliwa, które można uzyskać poprzez zwięk-

552



 

 
 

 

        

 

szenie czasu wtrysku. Drugi zaś, to kąt wtrysku, 

który zagwarantuje wydłużenie czasu spalania, tak 

żeby maksymalna wartość ciśnienia wystąpiła 

ok 10
o
 za GMP. 

Mając to na uwadze przeprowadzono symulację 

dla mieszaniny 50 % ON + 50 % OR przy zwięk-

szonym o 2 
o
 kącie wtrysku i 12 % wydatku paliwa 

(rys. 8), wykazując zbieżność z zasilaniem bazo-

wym, jakim jest olej napędowy. Niestety, tego 

rodzaju posunięcie pociągnie za sobą wzrost 

zużycia paliwa, jednak umożliwia zbliżenie się do 

parametrów zasilania olejem napędowym.  

Autorzy w chwili obecnej pracują nad 

uproszczonym systemem (układem) 

umożliwiającym „emulowanie” wybranych 

sygnałów w układzie common rail, co pozwoli na 

adaptację silnika do zailania czystym olejem 

roślinnym, czy jego domieszkami do oleju 

napędowego. 

5. Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonych badań symula-

cyjnych stwierdzono: 

1. Oprogramowanie CFD, do jakich należy 

ANSYS Fluent pozwala na odwzorowanie proce-

sów zachodzących w obrębie cylindra silnika. 

2. Problematycznym zagadnieniem jest defi-

niowanie nowych paliw, które nie znajdują się z 

bazie oprogramowania, gdzie poprzez ich właści-

wości rzutujemy na wynik końcowy obliczeń. 

3. Silnik zasilany czystym olejem rzepako-

wym wykazuje ok. 20 % spadek wskaźników ze-

wnętrznych. 

4. Zwiększenie kąta wtrysku i dawki paliwa 

dla mieszaniny 50 % ON + 50 % OR pozwala na 

wzrost parametrów energetycznych porównywal-

nych z olejem napędowym. Rośnie jednak zużycie 

paliwa. 

5. Możliwa jest adaptacja silnika do zasilania 

czystym olejem roślinnym lub jego domieszkami 

do oleju napędowego poprzez emulację wybranych 

sygnałów, bez konieczności ingerencji w moduł 

sterownia silnikiem. Warunkiem koniecznym w 

tym przypadku jest zapewnienie bezproblemowego 

przetłaczania paliwa roślinnego w całym układzie 

zasilania. 
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Skróty i oznaczenia 

C1 – wykładnik, 

CN – liczba cetanowa, 

Ea – efektywna energia aktywacji, 

Ehh – energia aktywacji, 

ep – wykładnik, 

ns – prędkość obrotowa silnika, 

p – ciśnienie absolutne, 

R – uniwersalna stała gazowa, 

St – średnia prędkość tłoka, 

T - temperatura, 

 

CFD - z ang. Computational Fluid Dynamics, 

CH – z ang. hydrocarbons, 

CO - z ang. carbon monoxide, 

CO2 – z ang. carbon dioxide, 

DMP – dolny martwy punkt, 

FAME – z ang. Fatty Acid Methyl Esters, 

GMP – górny martwy punkt, 

MOLN (ON 80% + 20% OLN olej rydzowy - 

lnianka), 

MOR (ON 80% + OR 20% olej rzepakowy), 

NOx – z ang. nitric oxide, 

O2 – z ang. oxygen, 

ON – olej napędowy, 

OR – olej roślinny (rzepakowy), 

PM – z ang. particulate matter, 

PVO – z ang. Pure Vegetable Oil, 

ZS – zapłon samoczynny. 
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