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BADANIA SYMULACYJNE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
Z SILNIKA ZASILANEGO GAZEM ZIEMNYM
Streszczenie. Jedną z metod zmniejszania ekologicznej uciążliwości silników spalinowych jest
zastosowanie paliw gazowych. W celu oceny skuteczności zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
dzięki zastosowaniu zasilania gazowego przeprowadzono badania silnika o zapłonie samoczynnym do spycharki gąsiennicowej oraz modyfikacji jako silnika o zapłonie iskrowym zasilanego gazem ziemnym. Do oceny wykorzystano model matematyczny emisji zanieczyszczeń, zi
dentyfikowany na podstawie wyników badań silników w stanach dynamicznych. Opracowany
model matematyczny umożliwił skuteczne badania emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych.
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, emisja zanieczyszczeń, model matematyczny, gaz ziemny.

WSTĘP
Jednym z rozwiązań proekologicznych w silnikach spalinowych jest zastosowanie paliw gazowych. Jest to szczególnie ważne w związku z coraz poważniejszymi
problemami ze spełnianiem wymagań limitów emisji zanieczyszczeń przez silniki
o zapłonie samoczynnym zasilane paliwami ciężkimi. Zastępowanie tych silników
silnikami na paliwa gazowe jest jednym ze sposobów zmniejszenia zagrożeń środowiska przez motoryzację.
Gaz ziemny może być stosowany do zasilania silników spalinowych w następujących postaciach [5, 6]:
•• do zasilania silników o zapłonie iskrowym:
–– dwupaliwowych na: paliwo ciekłe (benzynę) i gaz ziemny – silnik może pracować na benzynie lub na gazie ziemnym, z tym że na benzynie w fazie rozruchu silnika i – często – na biegu jałowym,
–– zasilanych gazem ziemnym,
•• do zasilania silników o zapłonie samoczynnym:
–– dwupaliwowych na: paliwo ciekłe (olej napędowy) lub na gaz ziemny z
zastosowaniem dawki zapłonowej oleju napędowego,
–– na gaz ziemny z zastosowaniem dawki zapłonowej oleju napędowego.
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Najczęściej występującym rozwiązaniem w dużych silnikach jest zastosowanie
zasilania gazem ziemnym do silników o zapłonie iskrowym, będących modyfikacją oryginalnych silników o zapłonie samoczynnym. Najważniejszymi zmianami
konstrukcyjnymi silnika o zapłonie samoczynnym na silnik o zapłonie iskrowym,
zasilany gazem ziemnym, jest: zastosowanie świecy zapłonowej w miejsce wtryskiwacza, wyposażenie silnika w układ zapłonu, konstrukcyjne zmniejszenie stopnia
sprężania, zastosowanie przepustnicy w układzie dolotowym, zastosowanie specjalnych sterowników procesów roboczych w silniku, przede wszystkim dawki paliwa i
kąta wyprzedzenia zapłonu, oraz zastosowanie w układzie wylotowym specjalnego
reaktora katalitycznego.
Z dotychczasowych doświadczeń wynikają liczne zalety ekologiczne silników
o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym w stosunku do silników o zapłonie
samoczynnym, przede wszystkim [1, 2, 4–6, 8]:
•• zmniejszenie emisji tlenku węgla,
•• znaczne zmniejszenie emisji węglowodorów.,
•• znaczne zmniejszenie emisji węglowodorów pierścieniowych, w szczególności
aromatycznych,
•• zmniejszenie emisji tlenków azotu,
•• znaczne zmniejszenie emisji cząstek stałych.
Dodatkowo mniejsze jest natężenie hałasu emitowanego przez silniki o zapłonie
samoczynnym na paliwa gazowe w stosunku do natężenia hałasu z silników o zapłonie samoczynnym – szczególnie duża różnica występuje na biegu jałowym.
Właściwości silników spalinowych są silnie zależne nie tylko od stanów silników, opisywanych prędkością obrotową i momentem obrotowym, ale i od występowania stanów dynamicznych. Szczególnie wrażliwa jest emisja zanieczyszczeń.
Należy, w związku z tym oczekiwać, że w różnych warunkach dynamicznych właściwości silników spalinowych mogą się znacznie różnić. W niniejszej pracy podjęto
się zadania modelowania emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych, znajdujących się w stanach dynamicznych. Opracowany model umożliwia syntetyczną ocenę
emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych, co zostało wykorzystane do badań
porównawczych emisji zanieczyszczeń z silnika o zapłonie samoczynnym i silnika
o zapłonie iskrowym zasilanego gazem ziemnym.
OPIS STANÓW PRACY SILNIKA SPALINOWEGO
Do opisu stanów pracy silników spalinowych w testach badawczych wprowadza się pojęcia względnych wielkości: prędkości obrotowej i momentu obrotowego,
odnoszone do wielkości na zewnętrznej charakterystyce prędkościowej silnika.
Względna prędkość obrotowa wynosi [3, 6]
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(1)
gdzie: n – prędkość obrotowa, nbj – minimalna prędkość obrotowa biegu jałowego,
nN – znamionowa prędkość obrotowa.
Względny moment obrotowy dla prędkości obrotowej n jest odnoszony do momentu obrotowego na charakterystyce zewnętrznej dla tej samej prędkości [3, 6]:
(2)
gdzie: Me(n) – moment obrotowy dla prędkości obrotowej n, Mez(n) – moment obrotowy na charakterystyce zewnętrznej dla prędkości obrotowej n.
W warunkach statycznych istnieje funkcyjna zależność prędkości obrotowej,
momentu obrotowego i sterowania silnika przez operatora – jest to w istocie charakterystyka ogólna silnika.
(3)
(4)
(5)
W warunkach dynamicznych zależności (3 – 5) mają charakter operatorowy [3].
Zastosowanie względnych stanów pracy silnika spalinowego umożliwia opracowanie uniwersalnych testów badawczych, zarówno statycznych, jak i dynamicznych.
Do badań silników spalinowych w warunkach dynamicznych wytypowano w niniejszej pracy następujące testy:
•• NRTC (Nonroad Transient Cycle), do badania silników o zapłonie samoczynnym
maszyn roboczych [10],
•• BBDT (Buldozer–Blade Dynamic Test) – test opracowany w ramach realizacji
pracy [6], przewidziany do badania silnika spycharki w trybie pracy z lemieszem
– rysunek 1,
•• BRDT (Buldozer–Ripper Dynamic Test) – test opracowany w ramach realizacji
pracy [6], przewidziany do badania silnika spycharki w trybie pracy ze zrywakiem – rysunek 2.
Testy dynamiczne BBDT i BRDT zostały opracowane zgodnie z zasadą wiernej
symulacji w dziedzinie czasu. Pełny opis opracowanych procedur znajduje się w
sprawozdaniu z pracy [6].
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Rys. 1. Test dynamiczny BBDT do badania silnika spalinowego spycharki gąsienicowej
w trybie pracy z lemieszem – przebiegi względnej prędkości obrotowej
i sterowania silnika przez operatora

Rys. 2. Test dynamiczny BRDT do badania silnika spalinowego spycharki gąsienicowej
w trybie pracy ze zrywakiem – przebiegi względnej prędkości obrotowej
i sterowania silnika przez operatora

MODELOWANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z SILNIKA SPALINOWEGO
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W STANACH DYNAMICZNYCH
Do badań właściwości ekologicznych ze względu na emisję zanieczyszczeń
silnika spalinowego zaproponowano model matematyczny natężenia emisji zanieczyszczeń silnika pracującego w warunkach dynamicznych. Przyjęto model behawiorystyczny w postaci funkcji względnej prędkości obrotowej i względnego momentu obrotowego:
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(6)
gdzie: x = CO; HC; NOx.
Nie rozpatrywano emisji cząstek stałych, gdyż w stosunku do badanego silnika
o zapłonie samoczynnym jest ona znikoma z silnika o zapłonie iskrowym zasilanego
gazem ziemnym.
Model natężenia emisji składników spalin został przyjęty w postaci funkcji wielomianowej stopnia drugiego:
(7)
Do identyfikacji modelu wykorzystano wyniki badań empirycznych silnika w
testach dynamicznych. Jako kryterium aproksymacji zbioru punktów o wartościach
natężeń emisji zanieczyszczeń we współrzędnych względnej prędkości obrotowej i
względnego momentu obrotowego zastosowano metrykę w postaci odległości średniokwadratowej wartości punktów pomiarów oraz funkcji aproksymującej. Kryterium jakości aproksymacji jest minimum metryki względem parametrów modelu.
Do badań empirycznych wybrano jako obiekt silnik Cummins 6C8.3, pracujący
w spycharce gąsienicowej TD–15M, produkcji Huty Stalowa Wola SA. Jest to silnik
turbodoładowany o sześciu cylindrach, objętości skokowej 8,3 dm3, o znamionowej
mocy użytecznej 153 kW przy prędkości obrotowej 1950 min–1. Silnik ten został
zmodernizowany do zasilania sprężonym gazem ziemnym.
Przebiegi względnej prędkości obrotowej i względnego momentu obrotowego
oraz natężeń emisji składników spalin zostały zarejestrowane z częstotliwością 10
Hz. W celu poszukiwania błędów grubych w zarejestrowanych przebiegach wykorzystano analizę bieżącej wariancji oraz analizę merytoryczną, polegającą na ocenie
niesprzeczności wyników badań z rzeczywistością, np. nieujemności natężeń emisji
zanieczyszczeń. Do filtracji dolnoprzepustowej zastosowano filtr Golaya–Savitzky’ego z wielomianem drugiego stopnia oraz z aproksymacją obustronną po 12 punktów [7].
Na rysunku 3 przedstawiono przykładowo zależność natężenia emisji węglowodorów od względnej prędkości obrotowej i względnego momentu obrotowego
w teście BBDT dla silnika zasilanego sprężonym gazem ziemnym CNG w postaci
punktów pomiarowych i wyników analizy modelu matematycznego.
Na rysunkach 4–9 przedstawiono przykładowe wyniki analizy modelu matematycznego natężenia emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych.
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Rys. 3. Zależność natężenia emisji węglowodorów od względnej prędkości obrotowej
i względnego momentu obrotowego w teście BBDT dla silnika zasilanego sprężonym
gazem ziemnym – punkty pomiarowe i model matematyczny

Rys. 4. Zależność natężenia emisji tlenku węgla od względnego momentu obrotowego
w teście NRTC dla silnika o zapłonie samoczynnym – PD oraz silnika zasilanego
sprężonym gazem ziemnym – CNG dla względnej prędkości obrotowej nw = 0,5
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Rys. 5. Zależność natężenia emisji węglowodorów od względnego momentu obrotowego w teście NRTC dla silnika o zapłonie samoczynnym – PD oraz silnika zasilanego
sprężonym gazem ziemnym – CNG dla względnej prędkości obrotowej nw = 0,5

Rys. 6. Zależność natężenia emisji tlenków azotu od względnego momentu obrotowego w teście NRTC dla silnika o zapłonie samoczynnym – PD oraz silnika zasilanego
sprężonym gazem ziemnym – CNG dla względnej prędkości obrotowej nw = 0,5

Rys. 7. Zależność natężenia emisji tlenku węgla od względnej prędkości obrotowej w
testach NRTC, BBDT i BRDT dla silnika zasilanego sprężonym gazem ziemnym CNG dla
względnego momentu obrotowego Mew = 0,5
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Rys. 8. Zależność natężenia emisji węglowodorów od względnej prędkości obrotowej
w testach NRTC, BBDT i BRDT dla silnika zasilanego sprężonym gazem ziemnym CNG
dla względnego momentu obrotowego Mew = 0,5

Rys. 9. Zależność natężenia emisji tlenków azotu węgla od względnej prędkości obrotowej
w testach NRTC, BBDT i BRDT dla silnika zasilanego sprężonym gazem ziemnym CNG
dla względnego momentu obrotowego Mew = 0,5

PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonych badań modelu natężenia emisji zanieczyszczeń z
silnika o zapłonie samoczynnym i z silnika zasilanego sprężonym gazem ziemnym
w warunkach odpowiadających stanom dynamicznym w testach: NRTC, BBDT i
BRDT sformułowano następujące syntetyczne wnioski:
Zbudowane modele silników ze względu na natężenie emisji zanieczyszczeń
dotyczą właściwości uśrednionych w warunkach dynamicznych testów badawczych.
W związku z tym wyniki analizy testów powinny być zgodne z wynikami badań
empirycznych, na których podstawie jest wyznaczone natężenie emisji zanieczyszczeń uśrednione w testach. Badania modeli potwierdziły tę właściwość, w związku z
czym można postulować, że opracowane modele są zgodne z przedmiotem modelowania ze względu na uśrednione w dziedzinie czasu natężenia emisji.
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Wyniki badań modelu potwierdziły znaczną wrażliwość emisji zanieczyszczeń
na stany pracy silnika, określone prędkością obrotową i obciążeniem, którego miara
jest moment obrotowy, a także na rodzaj stanów dynamicznych.
Wyniki badań modelu potwierdziły znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w różnych warunkach pracy silnika dzięki zastosowaniu zasilania silnika sprężonym gazem ziemnym.
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SIMULATION RESEARCH OF EMISSIONS FROM ENGINE POWERED BY
NATURAL GAS
Abstract
One method of reducing the environmental burden of internal combustion engines is the use of
gaseous fuels. In order to evaluate the effectiveness of natural gas to reduce pollutant emission of
being studied diesel engine to the buldozer and its modification to run on natural gas as a spark
ignition engine. The analysis was based mathematical model of pollutant emission, identified on
the basis of the results of engines in dynamic states. The mathematical model allowed the successful testing of emissions from internal combustion engines.
Keywords: internal combustion engine, pollutant emission, mathematical model, natural gas.
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