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KOMPUTEROWA SYMULACJA  
PROCESU WTRYSKU OLEJU NAPĘDOWEGO  

I OLEJU RZEPAKOWEGO  
Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU AVL FIRE 

Streszczenie 
W artykule opisano wyniki symulacji komputerowej procesu wtrysku paliwa roślinnego w porów-

naniu do oleju napędowego. Symulacja wykonana została przy użyciu programu FIRE firmy AVL. 
Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących zachowania się strugi wtryśnię-
tych paliw oraz wpływu parametrów procesu wtrysku tych paliw na przebieg temperatury i ciśnienia 
w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym.  

WSTĘP 

Proces wtrysku paliwa do komory spalania silnika o zapłonie samoczynnym ma zasadni-
czy wpływ na osiągi i emisję silnika. W dobie coraz intensywniejszych poszukiwań paliw 
alternatywnych analiza parametrów wtrysku tych paliw i porównanie ich do parametrów 
wtrysku konwencjonalnego oleju napędowego pozwala na optymalizację procesu wtrysku 
pod kątem osiągnięcia maksymalnej sprawności cieplnej silnika oraz ograniczenia jego emi-
sji. Program komputerowy FIRE firmy AVL umożliwia przeprowadzenie symulacji procesu 
wtrysku zadanych paliw oraz pozwala na analizę m.in. przebiegu temperatury i ciśnienia 
w komorze spalania, co bardzo znacząco ogranicza nakłady związane z badaniami silnika 
oraz w sposób bardzo przejrzysty ilustruje zjawiska zachodzące w komorze spalania silnika. 
Artykuł przedstawia wyniki symulacji komputerowej procesu wtrysku oleju napędowego 
i oleju rzepakowego wykonanej z wykorzystaniem programu FIRE. 

1. SYMULACJA PROCESU WTRYSKU Z WYKORZYSTANIEM 
PROGRAMU AVL FIRE 

Symulacja procesu wtrysku opiera się na modelu przepływu wielofazowego i wymaga 
numerycznego rozwiązania równań zachowania masy i pędu dla fazy gazowej i ciekłej jedno-
cześnie. Polega ona na rozwiązaniu równań różniczkowych m.in. pędu, ruchu, czy transferu 
masy dla pojedynczych kropel, zgrupowanych w pakiety (ang.: parcel). Pakiet to zbiór iden-
tycznych, nieoddziałujących między sobą kropel o takich samych wartościach wielkości fi-
zycznych je opisujących. Jeden element pakietu reprezentuje stan wszystkich w nim zawar-
tych. Pakiety kropel wprowadzane są do przepływu z warunkami początkowymi, tj. położe-
niem, rozmiarem, prędkością i liczbą cząsteczek w paczce. Program AVL FIRE obsługuje 
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wprowadzanie kropel powstających w dyszy jako „spray” i wchodzących do przepływu jako 
mieszanina gazów i cieczy. Rozmiary kropel determinowane są różnymi rozkładami, np. 
Rozkładem Gaussa. Proces rozpylenia strugi paliwa jest obliczany w odrębnych podmode-
lach. Wymiana pędu między fazą ciekłą a gazową, rozdrobnienie kropel na wskutek turbulen-
cji, ich odparowanie, rozpad wtórny, odbijanie się od siebie oraz interakcja ze ściankami ko-
mory spalania, są opisane kompleksowo odrębnymi modelami, dzięki którym użycie modułu 
Spray (specjalny moduł programu dla obliczeń numerycznych wtrysku paliwa) jest wiarygod-
ne dla różnych przepływów [1].  

2. ZAŁOŻENIA DO MODELU PROCESU WRTYSKU 

Symulacje przeprowadzone zostały dla silnika o zapłonie samoczynnym i wtrysku bezpo-
średnim, z komorą spalania w denku tłoka. Wymiary geometryczne modelowanego silnika są 
następujące: 
− średnica tłoka: 80 mm 
− skok tłoka: 84 mm 
− długość korbowodu: 137 mm  

Obliczenia przeprowadzone zostały dla dwóch paliw – oleju napędowego i rzepakowego. 
Dla skrócenia czasu obliczeń rozpatrywany był zakres od 540 do 850oOWK (GMP = 720oOWK), 
czyli odpowiadający suwowi sprężania i fragmentarycznie suwowi pracy.  

Program AVL FIRE zawiera bogatą bibliotekę paliw, których właściwości zmieniają się 
w zależności od temperatury. Są to m.in. gęstość, lepkość kinematyczna, napięcie powierzch-
niowe, czy ciepło parowania [2]. Dzięki temu w symulacji uwzględniony został wpływ tem-
peratury paliwa na proces wtrysku. Obliczenia przeprowadzone zostały dla temperatury 285, 
305 i 325K. 

Dane przyjęte do obliczeń 

 

Pozostałe wartości parametrów wejściowych przyjęte zostały zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta programu. Ciśnienie wtrysku jest obliczane na podstawie czasu jego trwania, zadanej 
dawki i wymiarów geometrycznych wtryskiwacza. W symulacji rozpatrywany był pojedyn-
czy, ciągły wtrysk paliwa, o dawce 19 mm3. Średnica otworu wtryskiwacza to 0,17 mm, kąt 
stożkowy – 16o. 

Parametry zmienne:  
rodzaj paliwa: OR (olej rzepakowy);  

ON (olej napędowy) 
temperatura paliwa w przewodzie wtryskowym, Tp [K] 285; 305; 325 
czas trwania wtrysku, tw [ms] 1; 1,5; 3 

Parametry stałe:  

dawka paliwa, q [mm3/cykl] 19 
prędkość obrotowa, n [obr/min] 1800 
kąt wyprzedzenia trysku, αw [oOWK] 6 przed GMP 
kształt komory spalania: (w denku tłoka) 

Warunki początkowe  

ciśnienie początku suwu sprężania ps [Pa] 120 000 
temperatura początku suwu sprężania Tsp [K] 330 
temperatura tłoka Tt 560 
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3. SYMULACJA PROCESU WTRYSKU Z WYKORZYSTANIEM 
PROGRAMU AVL FIRE 

Na rys. 1 przedstawiono wizualizację procesu wtrysku oraz rozkład temperatur w komo-
rze spalania silnika wykonaną przy użyciu programu FIRE. Zasięg strugi paliwa pokazany 
został odpowiednio dla czasu trwania wtrysku tw=1 ms, 1,5 ms i 3 ms. 

 
Rys. 1. Zasięg strugi oleju napędowego (ON) oraz oleju rzepakowego (OR) dla trzech czasów wtrysku 

a) 1 ms, b) 1,5 ms c) 3 ms (temperatura w przewodzie paliwowym Tp = 305K) dla 716oOWK 
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Dla najkrótszego wtrysku, przy 716oOWK, struga osiągnęła już ścianki komory spalania, 
zaś dla najdłuższego wtrysku czoło strugi było w ¼ tej drogi. rozkład prędkości strugi paliwa 
w komorze spalania, który dobrze odzwierciedla teorię jej rozpadu i odparowania na drobniej-
sze krople oraz pary paliwa, które są łatwiej wyhamowywane i ich prędkość jest niższa. 
W rdzeniu strugi prędkość względna osiąga maksimum globalne i dla wtrysku trwającego 1 ms 
sięga 500 m/s, zaś na jej obrzeżach najmniejsze cząstki mają prędkość względną bliską zeru. 

 
Rys. 2. Rozkład temperatur w komorze spalania podczas spalania oleju napędowego (ON) oraz oleju 

rzepakowego (OR) dla a) tw = 1 ms, 723oOWK , b) 3 ms, 740oOWK c) 1,5 ms 740oOWK 
(temperatura w przewodzie paliwowym Tp = 305K) 
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Na rys. 2 przedstawiono rozkłady temperatur w komorze spalania dla różnych czasów 
trwania wtrysku i różnych kątów obrotu wału korbowego. Dla 740oOWK i czasu wtrysku 
1,5 ms oraz 3 ms można zaobserwować, że lokalne temperatury maksymalne są na podobnym 
poziomie, ale dla wariantu wtrysku 3 ms wtrysk wciąż trwa. Właśnie ten czynnik powoduje 
ochładzanie mieszanki wzdłuż strugi paliwa, co można było zaobserwować na wykresie prze-
biegu uśrednionych dla całej komory temperatur spalania (rys. 7), gdzie były one dużo niższe, 
od pozostałych wyników.  

Z przeprowadzonych obliczeń zachowania strugi paliwa wynika, że prędkość strugi pali-
wa jest największa dla czasu wtrysku 1 ms. Dla wszystkich czasów wtrysku, w jego począt-
kowej fazie prędkość strugi dla obu paliw jest bardzo zbliżona, a różnica przebytych dróg 
rośnie z czasem i jest skutkiem innego charakteru rozpadu i odparowania. Olej rzepakowy w 
każdym przypadku osiąga ścianki komory spalania szybciej. Najmniejsza różnica w prędkości 
ma miejsce dla najkrótszego czasu wtrysku. 

 

Rys. 3. Zasięg strugi paliwa 

Na rys. 4 przedstawiono przebieg zasięgu czoła strugi oleju rzepakowego w zależności od 
temperatury. Większy zasięg dla danego kąta obrotu wału korbowego osiąga paliwo o niższej 
temperaturze, a największa różnica występuje dla paliw o temperaturze 285K i 305K. 

 
Rys. 4. Zasięg strugi paliwa w zależności od jego temperatury (punkty pomiarowe połączono prostą) 
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Przeprowadzone obliczenia umożliwiły analizę wpływu parametrów procesu wtrysku ole-
ju napędowego i oleju rzepakowego na przebieg ciśnienia i temperatury w komorze spalania 
silnika. Na rys. 5 przedstawione zostały przebiegi ciśnienia w komorze spalania w funkcji 
kąta obrotu wału korbowego dla temperatury paliwa 305K. 

p[MPa] 

[oOWK

 
Rys. 5 Przebiegi ciśnienia w komorze spalania dla zadanych paliw /fragment/ 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika że, im krótszy jest czas trwania wtrysku, tym wyż-
sze odnotowano maksymalne ciśnienie obiegu, a jego przyrost zaczyna się wcześniej. Spala-
nie oleju rzepakowego skutkuje wyższymi o 0,2÷0,3 MPa wartościami ciśnienia maksymal-
nego w stosunku do oleju napędowego. Wydłużenie czasu wtrysku o 0,5 ms powoduje spadek 
ciśnień rzędu 2 MPa, a przy wtrysku trwającym 3 ms – ponad 5 MPa. 

Przedstawione na rys. 6 wyniki obliczeń ciśnienia w komorze spalania dla temperatury 
paliwa 305 K są bardzo zbliżone do wyników otrzymanych dla innych założonych tempera-
tur. Wpływ temperatury paliwa w założonych zakresach zmienności na wyniki obliczeń był 
bardzo mały (rys. 6). 

 
Rys. 6 Przebieg ciśnienia spalania w zależności od temperatury paliwa 

Przebieg średniej temperatury w komorze spalania silnika przedstawiono na rys. 7. Po-
nieważ wpływ temperatury paliwa na wyniki końcowe był znikomy, więc został pominięty. 
Na podstawie symulacji stwierdzono, że im krótszy czas wtrysku, tym większa była zareje-
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strowana temperatura maksymalna obiegu. Wyższe wartości przypadły dla zasilania olejem 
rzepakowym, a największa różnica temperatur maksymalnych między OR i ON wyniosła 
ponad 50K (dla czasu wtrysku 1,5 ms). Z wykresu wynika, że olej rzepakowy przyczynia się 
do wcześniejszego wzrostu temperatury w komorze spalania. Przy wtrysku trwającym 3 ms 
przebieg krzywych jest mniej stromy n iż w pozostałych przypadkach, a wartość maksymalna 
temperatury jest niższa o około 400K. 

T 

 
Rys. 7. Przebiegi temperatury w komorze spalania dla zadanych paliw 

WNIOSKI 

Na podstawie wyników trójwymiarowych symulacji wtrysku paliwa można wysunąć na-
stępujące wnioski: 
1. Dla największego ciśnienia wtrysku (najkrótszego czasu) prędkość względna cząstek 

w rdzeniu strugi jest zauważalnie wyższa dla oleju rzepakowego w porównaniu do oleju 
napędowego. Długość, na jakiej występuje prędkość względna rzędu 500 m/s jest dużo 
większa także dla OR. Oznacza to, że w rdzeniu strugi krople o największej średnicy ule-
gają rozpadowi dużo później niż w przypadku oleju napędowego. 

2. Wydłużając czas wtrysku przy zachowaniu niezmienionej dawki istnieje możliwość 
zmniejszenia obciążeń cieplnych i dynamicznych przez spowolnienie procesu spalania ła-
dunku dzięki lokalnemu ochładzaniu komory spalania przez odparowujące ze strugi pali-
wo. Dzieje się to kosztem maksymalnych ciśnień i temperatur spalania. Tym samym, po-
przez skrócenie czasu wtrysku istnieje możliwość znacznego podniesienia ciśnienia spala-
nia, jednakże wiąże się to ze wzrostem obciążenia elementów silnika. 
Otrzymane wyniki w zakresie przebiegu ciśnień, temperatur spalania, czy zasięgu strugi, 

choć wykonane w innym zakresie zmiennych i z założeniem wielu uproszczeń i idealizacji, 
były zbieżne do wykonanych przez innych autorów badań eksperymentalnych [3]. 

Autorzy pragną podziękować firmie AVL za możliwość wykorzystania programów AVL AST, 
a w szczególności programów AVL FIRE i AVL BOOST w Instytucie Pojazdów na Wydziale 
Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej  
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COMPUTER SIMULATION  
OF INJECTION PROCESS  

OF DIESEL OIL AND RAPE OIL  
WITH THE USE OF AVL FIRE PROGRAM  

Abstract 
The paper describes the results of computer simulation of injection process of vegetable oil which 

is compared to the injection of diesel oil. The simulation was performed with the use of AVL FIRE 
computer program. The results give the information about the spray of injected fuels as well as 
information about the influence of injection parameters on the temperature and pressure inside 
combustion chamber of CI engine. 
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