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Abstact: The paper contains analysis of the impact on the quality of the fuel spray of 
droplets on the number and the value of the surface area of the droplets that have a 
direct impact on the efficiency of the combustion process. It presents a change in the 
level of toxic exhaust emissions with an increase in the so-called. Sauter Mean 
Diameter (SMD) of fuel droplets. The presented figures show that the increase in the 
average droplet diameter SMD in particular causes an increase of toxic exhaust gases 
emissions, i.e. mainly nitrogen oxides NO, carbon monoxide CO, hydrocarbons HC 
and Particulate Matter (PM). This tendency is not constant, because it is changing 
according to changes of the coefficient of equivalence . For example, emissions of 
nitrogen oxides for the lean mixtures ( <1), with an increase in average droplet 
diameter increases, while now for the rich mixtures (> 1), this trend is significantly 
changed, i.e. the level of this emission decreases.  

Keywords: combustion engines, fuel atomizing, air pollution, environmental protection 

Streszczenie: W artykule podjęto się analizy wpływu jakości rozpylanego paliwa na 
uzyskiwaną liczbę kropel w strudze oraz na uzyskiwaną wartość pola powierzchni kropel, 
które mają bezpośredni wpływ na efektywność procesu spalania. Przedstawiono jak 
zmienia się wielkość emisji toksycznych składników spalin ze wzrostem tzw. średniej 
średnicy Sautera (SMD) kropel paliwa. Prezentowane rysunki pokazały, że wzrost średniej 
średnicy kropel SMD w zasadzie wywołuje wzrost emisji toksycznych składników spalin, tj. 
głównie tlenków azotu NO, tlenku węgla CO, węglowodorów HC oraz cząstek stałych 
(sadzy). Ten trend nie jest jednak stały, gdyż ulega ona zmianom wraz ze zmianami 
wartości współczynnika równoważności . Na przykład emisja tlenków azotu dla 
mieszanek ubogich (<1), wraz ze wzrostem średnich średnic kropel wzrasta, zaś już dla 
mieszanek bogatych (>1) ta tendencja ulega istotnej zmianie, tzn. poziom tej emisji maleje.  

Słowa kluczowe: silniki spalinowe, rozpylanie paliwa, zanieczyszczenie powietrza, 

ochrona środowiska 
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1. Wprowadzenie 

Zużycie paliwa i emisja toksycznych składników spalin są głównymi tematami 
badań konstruktorów silników spalinowych i decydują o postępie w konstrukcji  
i eksploatacji tych silników. Głównymi powodami nadmiernego zużycia paliwa  
i emisji toksycznych składników spalin jest niedokładne odmierzanie paliwa oraz 
niewłaściwe przygotowanie mieszanki palnej. Wynika to z dość słabego 
rozpoznania mechanizmu przygotowania mieszanki palnej, a właściwe 
odmierzenie paliwa oraz przygotowanie mieszanki palnej jest bezpośrednio 
uzależnione od procesu rozpylenia paliwa. Z praktycznego punktu widzenia, pod 
pojęciem rozpylania paliwa należy rozumieć jego rozpad na małe lub bardzo małe 
krople. Zachodzi to najczęściej przy dużej prędkości wypływu paliwa - tj. około 
100 m/s. Rozpad paliwa na krople przebiega łatwiej, jeżeli ciecz występuje  
w formie podatnej na rozpad. Najbardziej podatne są cienkie strugi lub błony 
paliwa, gdyż w obu tych formach energia powierzchniowa jest największa, a przez 
to największa jest też ich niestateczność. Wynika z tego, że zadaniem rozpylaczy 
jest przede wszystkim wytworzenie strug lub błon paliwa. Proces rozpylenia 
paliwa uzależniony jest przede wszystkim od: ciśnienia wtrysku, prędkości, 
kształtu strugi i przebiegu wtrysku oraz od ruchu powietrza w komorze spalania.  
Z tego też powodu koniecznym jest rozpatrzenia jakości rozpylania paliwa 
podawanego do komory spalania na emisję toksycznych składników spalin, 
głównie w odniesieniu do paliw węglowodorowych, stosowanych aktualnie dla 
większości silników spalinowych. 

2. Wpływ rozpylenia paliwa na emisję składników toksycznych 

Wyniki badań wskazują, że dla jakości spalania decydujące znaczenie ma 
rozpylenie paliwa. Wynika to z tego, że procesami spalania mieszanek 
dwufazowych rządzą procesy fizyczne przebiegające najwolniej. Takim procesem 
jest przede wszystkim parowanie. Prędkość odparowania ciekłych kropel jest 
wprost proporcjonalna do jakości rozpylenia. W badaniach rozpylonej strugi 
paliwa, bardzo ważnym jest wiedza dotycząca wielkości i widma rozkładu kropel 
oraz ich prędkości w strudze paliwa. Krople natomiast maja różne średnice,  
w zależności od warunków wypływu i właściwości paliwa. Na potrzeby 
prowadzenia analizy procesu rozpylenia paliwa (tworzenia strugi) i procesu 
spalania w komorze spalania, korzystniej jest posługiwać się nie zbiorem kropel  
w różnych średnicach, a kroplą o stałej średniej średnicy, charakterystycznej dla 
danych warunków wypływu. W literaturze przedmiotu podaje się kilka takich 
umownych średnic kropel, z których najbardziej popularna jest średnia średnica 
Sautera (SMD - Sauter mean diameter, d32), definiowana jako [2]: 
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gdzie: ci - liczba kropel o danej średnicy, 

 di - średnica i-tej kropli. 
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Średnia średnica Sautera (SMD) jest określana ze stosunku sumy objętości do 

sumy powierzchni kropel i jest stosowana do analizy procesów wymiany ciepła  

i masy. 

Czas wymagany do odparowania masy wtryśniętego paliwa jest zależny od 

stosunku powierzchni do objętości cieczy. Można przyjąć, że silnik w tryskiem 

bezpośrednim GDI (Gasoline Direct Injection – bezpośredni wtrysk benzyny) 

pracujący w sposób ustalony, przy małych obciążeniach musi mieć wtryśnięte  

w przybliżeniu 10 mg benzyny do każdego cylindra, na jeden cykl. Powierzchnia 

kropel paliwa zależy od poziomu rozpylenia. Na przykład dla pojedynczej kropli  

o średnicy 2,98 mm (2 980 μm) powierzchnia wyniesie 28 mm
2
. Jeżeli ta sama 

ilość paliwa zostanie rozpylona do poziomu, który jest osiągany we współczesnych 

silnikach PFI (Port Fuel Injection - wielopunktowy wtrysk paliwa do kolektora 

dolotowego), tzn. około 100 μm SMD, to powstanie około 26 000 kropel 

o powierzchni całkowitej 30 razy większej niż powierzchnia tej pojedynczej kropli. 

Silniki GDI pracujące z ładunkiem uwarstwionym wymagają rozpylenia na krople 

o średnicy Sautera SMD poniżej 25 μm. Oznacza to około 600 000 kropel 

o powierzchni 85 razy większej niż powierzchnia pojedynczej kropli. Na wykresie 

(rys. 1) poprowadzono pionową linię przy SMD 15 μm, która odpowiada 

rozpyleniu niezbędnemu do zapewnienia efektywnego spalania w silniku GDI. 

Typowa struga rozpylonego paliwa dla silnika GDI, zawierająca 10 mg benzyny na 

cykl, powinna więc być rozpylana na około 8 milionów kropel o całkowitym polu 

powierzchni 200 razy większym niż pole powierzchni pojedynczej kropli. Takie 

pole powierzchni jest wystarczające do tego, aby odparowanie paliwa nastąpiło  

w czasie 5 do 8 ms, który jest dostępny między wtryskiem a zapłonem.  

Rozpylenie 10 mg paliwa na 26 milionów kropel wymaga zastosowania  

w systemie Common Rail ciśnienia wtrysku około 20 MPa.  
 

 

Rys. 1 Zależność pola powierzchni kropel i liczby kropel od średniej średnicy 
Sautera przy wtrysku paliwa o masie 10 mg w jednym cyklu. Linie pionowe 
oznaczają wymagane SMD kropel w odniesieniu do silników GDI i PFI [6] 
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Na rys. 2 – 5 przedstawiono wpływ rozpylenia paliwa na emisję różnych 

składników toksycznych. Na rys. 2 przedstawiono wpływ średniej średnicy Sautera 

(SMD) kropel w strudze na emisję NO, w funkcji współczynnika równoważności Φ. 

 

 

Rys. 2 Wpływ średnicy Sautera SMD kropel paliwa na emisję tlenku azotu [1] 

Emisja NO jest silnie zależna od wartości współczynnika równoważności Φ, który 

jest jednym z najważniejszych parametrów mających bezpośredni wpływ na 

toksyczność spalin. Jest on wyrażany stosunkiem ilości paliwa do powietrza  

w danej mieszance, do stosunku paliwa do powietrza w mieszance 

stechiometrycznej.  
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gdzie:  aAF /  - aktualny stosunek paliwa do powietrza, 

  sAF /  - stosunek stechiometryczny.  

Mniejsze od jedności wartości Φ oznaczają ubogą mieszankę, a wartości większe – 

mieszankę bogatą. O ile w zakresie ubogich mieszanek Φ < 1 największa emisja 

powstaje przy dużych wartościach SMD, to przy bogatej mieszance różnice  

w emisji NO są mało zależne od średnicy kropel. Jest to spowodowane spalaniem  

o charakterze dyfuzyjnym dużych kropel przy lokalnym stosunku paliwa do 

powietrza bliskim stechiometrycznemu. Lokalnie tworzy się wysoka temperatura  

i stąd powstają duże ilości NO. Zmniejszenie średnicy kropel hamuje ten proces,  

a więc większa część procesu spalania będzie przebiegała w jednorodnej 
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mieszance, w której jest mniejsza prędkość generowania NO. Nawet przy bardzo 

niskich wartościach współczynnika równoważności (uboga mieszanka), kiedy 

średnia temperatura jest niska, obecność dużych kropel w strefie spalania 

powoduje powstanie warunków, w których w miejscu spalania jest mieszanka 

bliska stechiometrycznej i w wyniku tego tworzą się duże ilości NO. 

Na rys. 3 przedstawiono wpływ średnicy kropel SMD w strudze na emisję CO, 

w funkcji wartości współczynnika równoważności.  

Z analizy rysunku wynika, że przy mniejszej średnicy kropel, a więc krótszym 

czasie odparowania, uzyskuje się zmniejszenie emisji CO, z wyjątkiem obszaru  

o bardzo niskich wartościach współczynnika równowagowego, w którym to 

zmniejszenie jest mniej wyraźne. Jest to spowodowane tym, że wzrost prędkości 

parowania przy małych wartościach współczynnika równoważności, wynikający  

z redukcji średnicy kropel, ma mniejszy wpływ na spalanie. W mieszance panuje 

bowiem niedobór powietrza, a więc decyduje prędkość reakcji chemicznych. 

 

 

 

Rys. 3 Wpływ SMD kropel paliwa na emisję tlenku węgla [2] 



Influence of the quality of fuel atomization on the emission of exhaust gases toxic... 

Wpływ jakości rozpylenia paliwa na emisję toksycznych składników spalin... 
 

 
48 

Na rys. 4 przedstawiono wpływ SMD kropel w strudze w funkcji wartości 

współczynnika równoważności na emisję HC.   

 

 
 

Rys.4  Wpływ SMD kropel paliwa na emisję węglowodorów [2] 

 

Przebieg krzywych wskazuje, że ten wpływ jest podobny jak w przypadku emisji 

CO; zmniejszenie średnicy SMD kropel powoduje zmniejszenie emisji HC, co jest 

szczególnie wyraźnie widoczne w zakresie wartości współczynnika 

równoważności większego od stechiometrycznego, czyli w zakresie bogatych 

mieszanek. W zakresie małych wartości współczynnika równoważności, czyli 

mieszanek ubogich ten wpływ nie jest jednoznaczny. Zagęszczenie linii w zakresie 

wartości współczynnika równoważności mniejszych od stechiometrycznego jest 

spowodowane łatwiejszym dostępem do tlenu, a więc proces parowania ma tu 

mniejszy wpływ na ilość wyemitowanych HC. 
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Na rys. 5 przedstawiono wpływ SMD kropel w strudze w funkcji wartości 

współczynnika równoważności na emisję cząstek stałych. 

 

 

Rys. 5 Wpływ kropel paliwa SMD na emisję sadzy [5] 

Wykres pokazuje zawartość cząstek stałych w skali logarytmicznej, z którego 

wynika niemal liniowy wzrost zawartości cząstek stałych wraz ze wzrostem 

współczynnika równoważności . Zwiększenie średnich średnic SMD powoduje, 

że liczba cząstek stałych, przy tej samej wartości współczynnika równoważności, 

rośnie, co jest efektem parowania kropel. 

3. Podsumowanie 

Tak więc proces rozpylenia paliwa, jego jakość, jest bardzo istotna z punktu 

widzenia emisji składników toksycznych spalin. W dodatku stwierdzono, że wzrost 

średnich średnic Sautera SMD powoduje istotne zmniejszanie się liczby kropel  

w strudze oraz zmniejszenie ich pola powierzchni.  

Dane przedstawione na rys. 2 – 5 wskazują najogólniej, że wzrost średnich średnic 

kropel (SMD) w strudze rozpylonego paliwa powoduje wzrost emisji NOx, CO, 

HC i cząstek stałych. Nie jest to jednak jednoznaczne, gdyż w zależności od 

wartości współczynnika równoważności , trend ten ulega zmianom. 

Ostatecznie należy stwierdzić, że wskazanym jest prowadzenie badań jakości 

rozpylanego paliwa, gdyż pozwala to na istotną poprawę efektywności procesu 

spalania przy jednoczesnym obniżaniu emisji toksycznych składników spalin.  
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