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MODEL SPALANIA WODORU  
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU AVL FIRE 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono model spalania wodoru w silniku Wankla z wykorzystaniem systemu 

AVL FIRE. Z przeprowadzonych symulacji otrzymano rozkłady temperatury oraz stopnia wypalenia 
ładunku na powierzchni komory spalania oraz w przekrojach charakterystycznych. Przeprowadzono 
także analizę emisji składników toksycznych spalin dla różnych wartości współczynnika nadmiaru 
powietrza. 

WSTĘP 

Silnik Wankla można przeznaczyć do różnorodnych zastosowań, na przykład do napędu 
statków powietrznych, łodzi, pojazdów samochodowych czy zastosowań stacjonarnych. Zale-
tami tego typu silnika są wysoki stosunek mocy do masy, znacznie prostsza budowa oraz 
niewielkie wymiary. Silnik ten posiada jednak wady utrudniające stosowanie w nim paliw 
ciekłych takich jak benzyna czy olej napędowy. Komora spalania silnika Wankla jest bardzo 
długa i wąska, co sprawia, że płomień nie dociera do skrajnych objętości. Paliwo wodorowe 
charakteryzuje się znacznie większą prędkość spalania, dlatego możliwe jest pełne wypalanie 
całego ładunku oraz znaczne zwiększenie wydajności termodynamicznej procesu. Z tego 
względu wodór wydaje się być idealnym paliwem do zasilania silnika Wankla. W celu do-
kładniejszego poznania procesu wywiązywania się ciepła w silniku z rotacyjnym ruchem tło-
ka przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem metody obliczeniowej mechaniki 
płynów. Metoda ta pozwala przeanalizować proces pod względem rozkładu temperatury, 
stopnia wypalenia ładunku, emisji składników toksycznych spalin oraz innych parametrów 
wpływających na proces spalania. 

1. MODELOWANIE CFD 

Analiza CFD (ang. Computational Fluid Dynamic), obliczeniowej mechaniki płynów, 
umożliwia szczegółowe rozwiązywanie zagadnień związanych z przepływem płynów i proce-
sów z nim powiązanych (wymiana ciepła, masy, reakcje chemiczne, itp.). Do przeprowadze-
nia analizy konieczne jest zbudowanie modelu dyskretnego, czyli przestrzeni podzielonej na 
elementarne objętości skończone. CFD opiera się na metodzie objętości skończonych i polega 
na rozwiązywaniu układu równań różniczkowych bilansu masy, pędu i energii metodami nu-
merycznymi.  
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W celu uzyskania rozwiązania danego zagadnienia, bilanse i warunki brzegowe podlegają 
procesowi dyskretyzacji. Wynikiem tego jest układ nieliniowych równań algebraicznych. 
Opisuje on proces transportu dla każdej komórki obliczeniowej. Otrzymany układ rozwiązuje 
się metodą rozdzielną (kolejne rozwiązywanie równań) lub łączną (rozwiązywanie całego 
układu równań). Dzięki temu otrzymuje się układ algebraicznych równań liniowych, gdzie 
wartości parametrów obliczane są dla środków komórek. W celu wyznaczenia ich wartości na 
ścianach należy dokonać interpolacji wartości centralnych. 

Bardzo ważnym aspektem obliczeń jest właściwe dobranie kroku obliczeniowego. 
Wpływa on na dokładność oraz stabilność toku obliczeniowego. Przy jego doborze należy 
uwzględnić wielkość komórek obliczeniowych oraz wartość gradientów parametrów płynu 
w objętości modelu. 

Jednym z programów umożliwiających wykorzystanie metody CFD do analizy zjawisk 
zachodzących w silniku spalinowym jest AVL FIRE. 

2. OBIEKT BADAŃ 

Modelowana jednostka napędowa to silnik Wankla Aixro XR50. Jest to jednostka o poje-
dynczym rotorze, maksymalnej mocy wynoszącej 33 kW przy prędkości obrotowej wału mi-
mośrodowego wynoszącej 8750 obr/min. Maksymalny moment obrotowy wynosi 39 Nm przy 
7500 obr/min. Pojemność silnika wynosi 294 cm3. Dane techniczne silnika zostały przedsta-
wione w tabeli 1. 

Tab. 1. Dane techniczne silnika Aixro XR 50 
Typ czterosuwowy silnik rotacyjny, jednowirnikowy 

Moc maksymalna [kW] przy 8750 obr/min 33 

Masa [kg] ok. 17 

Maksymalny moment obr. [Nm] przy 7500 obr/min 39 

Pojemność [cm3] 294 

Maksymalna prędkość obro. [obr/min] 10800 

Układ zasilania gaźnik 

Typ zapłonu magnetyczny ze zmiennym pkt. wyprzedzenia zapłonu 

Układ chłodzenia cieczowy 

3. OPIS MODELU 

W skład geometrii modelu, opracowanego w systemie Catia v5, wchodziła komora spala-
nia silnika, ograniczona powierzchniami tłoka oraz cylindra. W kolejnym kroku wykonano 
model powierzchniowy, który eksportowano do programu AVL Fire, gdzie przeprowadzono 
jego dyskretyzację. Siatka obliczeniowa składa się z ok. 90 tys. elementów. W jej skład 
wchodzą głównie elementy typu „Hex”. Model zawiera również elementy typu „Tet”, oraz 
„Pyramid”. Widok modelu przedstawiono na rysunku 2, natomiast model wraz z siatką obli-
czeniową na rysunku 3. Ze względu na skomplikowaną geometrię ruchu tłoka silnika rotacyj-
nego, zdecydowano o wykonaniu symulacji na nieruchomej siatce obliczeniowej. Symulacje 
przeprowadzono z zastosowaniem podstawowego modelu turbulencji k-ε oraz modelu spala-
nia TFSC (Turbulence Flame Speed Closure). Model turbulencji k-ε jest jednym z wielu mo-
deli o dwóch dodatkowych równaniach. Jest on najpopularniejszym modelem stosowanym do 
obliczania płynów nieściśliwych, o niewielkich prędkościach. Model spalania TFSC opiera 
się na określeniu szybkości reakcji w zależności od parametrów turbulencji, takich jak: inten-
sywność turbulencji, turbulentnej skali długości oraz parametrów struktury płomienia, odpo-
wiednio: grubości frontu oraz prędkości rozchodzenia się płomienia. Szybkość reakcji może 
być określona przez dwa mechanizmy: samozapłonu oraz rozprzestrzeniania się płomienia. 
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Rys. 2. Model powierzchniowy komory spalania 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 3. Siatka elementów skończonych komory 

spalania 
Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 2. Warunki brzegowe analizy 
Typ analizy Crank-Angle Gęstość 1,19 kg/m3 

Moduły analizy spalanie, transport ład. Temperatura 293,15 K 

Krok 1°OWK Energia kinet. zawirowania 0,001 m2/s2 

Początek analizy 0°OWK Turbulencja k-ε 

Prędkość obrotowa 1000 obr/min Max liczba iteracji 20 

Ciśnienie 100000 Pa Min liczba iteracji 1 

Typ zapłonu iskrowy Częstotliwość zapisu wyników 1°OWK 

Początek zapłonu 2°OWK Model spalania TSFC 

Czas trwania zapłonu 0,3 ms Średnica jądra płomienia 3 mm 
Źródło: Opracowanie własne. 

4. WYNIKI BADAŃ 

Wynikiem przeprowadzonych symulacji są rozkłady temperatury oraz stopnia wypalenia 
ładunku na powierzchni komory spalania oraz w przekrojach charakterystycznych przecho-
dzących przez gniazdo świecy zapłonowej. Przeprowadzone zostały analizy procesu spalania 
wodoru dla różnych wartości współczynnika nadmiaru powietrza λ. W celu porównania prze-
biegu procesu spalania wykonano symulację spalania benzyny. Wielkość kroku obliczenio-
wego założono na poziomie 1°OWK. Wyniki rejestrowano co 5°OWK. Sporządzono również 
wykres przebiegu reakcji spalania w funkcji kąta obrotu wału korbowego oraz emisji składni-
ków toksycznych spalin – w przypadku spalania wodoru są to jedynie tlenki azotu. Przykła-
dowe rozkłady analizowanych wartości zostały przedstawione w tabelach 3 i 4. 

Otrzymane wyniki badań symulacyjnych pozwalają na analizę przebiegu procesu spalania 
wodoru w silniku Wankla. Początek zapłonu ustalony został na 2°OWK, jednak pierwszą 
zmianę temperatury obserwuje się dla 3°OWK. W chwili zapłonu maksymalna temperatura 
wynosi ok. 1500 K. Dla 10°OWK płomień wydostaje się z gniazda świecy zapłonowej roz-
przestrzeniając się równomiernie we wszystkich kierunkach. W dalszej fazie procesu spalania 
można zaobserwować zwiększenie temperatury oraz wynikające z tego zwiększenie prędkości 
wypalania ładunku po prawej stronie komory. Wyższa temperatura występuje wewnątrz ko-
mory, natomiast przy ściankach jej wartość jest znacznie niższa. Maksymalna wartość tempe-
ratury występuje w miejscach, w których ładunek został już wypalony. W przypadku spalania 
wodoru temperatura jest znacznie wyższa i osiąga wartość 3000 K, natomiast podczas spala-
nia benzyny maksymalna osiągnięta temperatura wyniosła ok. 2600 K. Analizując stopień 
wypalenia ładunku możemy stwierdzić, że proces spalania wodoru przebiega znacznie szyb-
ciej niż proces spalania benzyny. 
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Tab. 3. Wyniki badań symulacyjnych – rozkład temperatury 

OWK 
Powierzchnia komory spalania – temperatura 

Wodór Benzyna 

20° 

45° 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tab. 4. Wyniki badań symulacyjnych – rozkład wypalonego ładunku 

OWK 
Powierzchnia komory spalania – rozkład wypalonego ładunku 

Wodór Benzyna 

10° 

65° 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 4. Prędkość wydzielania ciepła dla różnych paliw oraz wartości współczynnika λ 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 5. Średni udział masowy NOx 
Źródło: Opracowanie własne. 

Powyższe wykresy (rys. 4 i 5) przedstawią przebieg procesu spalania benzyny oraz wodo-
ru dla różnych wartości współczynnika nadmiaru powietrza. Spalanie wodoru nie generuje 
składników toksycznych zawierających w swoim składzie węgiel, tak więc możliwe jest je-
dynie porównanie emisji tlenków azotu. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że mieszan-
ka wodorowo- powietrzna dla współczynnika λ = 2 (mieszanka uboga) charakteryzuje się 
mniejszą zawartością NOX w porównaniu do pozostałych badanych mieszanek. Największy 
średni udział masowy tlenków azotu uzyskano dla mieszanki λ = 1,1 oraz λ = 1,2. W przy-
padku mieszanek bogatych zawartość tlenków azotu zmniejsza się i dla λ = 0,9 jest już mniej-
sza niż w przypadku spalania benzyny. Analiza prędkości wydzielania się ciepła pozwala 
stwierdzić, że największą dynamiką charakteryzuje się mieszanka o współczynniku λ = 0,9. 
W przypadku mieszanki o λ=1,1 początkowa prędkość wydzielania się ciepła przebiega iden-
tycznie jak w mieszance benzynowej, w późniejszej fazie jest nieznacznie mniejsza. Najwięk-
szą ilością wydzielonego ciepła charakteryzuje się mieszanka wodorowa o współczynniku 
λ = 0,9 (mieszanka bogata). 

PODSUMOWANIE 

System AVL FIRE wykorzystujący obliczeniową mechanikę płynów pozwala na prze-
prowadzenie różnego typu analiz, m.in. procesów spalania. Opracowany model pozwala na 
dokładną analizę przebiegu procesu wywiązywania się ciepła w silniku Wankla (Aixro 
XR50), w szczególności rozkładu temperatury w całej objętości komory spalania oraz prze-
biegu reakcji spalania. Przeprowadzone analizy spalania benzyny oraz wodoru dla różnych 
wartości współczynnika nadmiaru powietrza pozwalają na porównanie charakterystyki prze-
biegu procesu. Widoczne są znaczne różnice zarówno w rozkładzie temperatury jak i stopniu 
wypalenia ładunku. Przeprowadzone symulacje pozawalają również na określenie optymalne-
go składu mieszanki pod względem emisji składników toksycznych.  
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HYDROGEN COMBUSTION MODEL USING 
THE AVL FIRE SYSTEM 

Abstract 
The article presents a hydrogen combustion model in the Wankel engine using AVL Fire system. 

The simulations obtained temperature distributions and burning charge degree on the surface and in 
the characteristic cross- section of the combustion chamber. The analysis of toxic exhaust emission 
components for various values of the λ coefficient was also made. 
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