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POVZETEK

Ena izmed glavnih težav osebnega dizelskega vozila so emisije in prav na tem področju se v bližnji
prihodnosti obetajo morebitne spremembe. Zaradi visokih stroškov razvoja novih sistemov je sprva
smiselno preveriti možnost zmanjšanja emisij zgolj s kontrolno enoto motorja. Tako je glavna ideja
magistrskega dela prikaz izboljšanja izpusta emisij NOx pri hladnem zagonu, kjer je pretvorba
emisij zaradi nizke temperature katalizatorja najslabša. Prikazano je, da lahko z zamikom vbrizga
in vbrizganjem ogljikovodikov pred katalizator zmanjšamo izpust NOx pri hladnem zagonu z zgolj
nekoliko povišano porabo goriva.
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INFLUENCE OF ENGINE CONTROL UNIT AND COMBUSTION MODEL
ON TRANSIENT BEHAVIOR OF ENGINE
Key words: EGR, emissions, SCR, URE, NEDC, NOx

UDK: 621.436.068.7(043.2)

ABSTRACT

One of the main issues of diesel passenger car are emissions and in the near future a lot of changes
are expected in this area. Due to high costs of developing new systems it makes sense to investigate
possibility to reduce emissions only with modifications of engine control unit. The main idea of the
thesis is to show improvement of NOx emissions during cold start, where conversion is not sufficient
due to low temperature of catalyst. It is shown that with injection delay and injection of
hydrocarbons before catalyst it is possible to reduce NOx emission with slightly increased fuel
consumption.
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UPORABLJENI SIMBOLI

𝑇

[K]

- temperatura

𝑁𝐴𝑣𝑔

[6,022∙1023 molekul/mol]

- Avogadrovo število

𝑝

[Pa]

- tlak

𝑅𝑚

[8,314 J/mol∙K]

- splošna plinska konstanta

𝑃

[W]

- moč

𝐾𝑝

[-]

- proporcionalna konstanta

𝐾𝑖

[-]

- integralna konstanta

𝐾𝑑

[-]

- diferencialna konstanta

𝑘𝑖+ −

[cm^3/mol∙s]

- konstanta hitrosti kemijske reakcije

𝑡

[s]

- čas

𝑟

[-]

- hitrost kemijske reakcije

𝜉

[-]

- masni delež

𝑅𝑖

[J/mol∙K]

- plinska konstanta snovi

𝑀

[kg/kmol]

- molska masa

𝑛

[kmol]

- množina snovi

𝐷

[m]

- razdalja

𝑚̇

[kg/s]

- masni tok
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UPORABLJENE KRATICE

ASC – ang.: Ammonia Slip Catalyst; Katalizator za preprečevanje uhajanja amonijaka iz izpušnega
sistema.
DOC – ang.: Diesel Oxidation Catalyst; Oksidacijski katalizator dizelskih motorjev, uporabljen
pretežno za oksidacijo nezgorelih ogljikovodikov in ogljikovega monoksida.
DPF – ang.: Diesel Particulate Filter; Filter trdih delcev oziroma saj pri dizelskih motorjih.
EGR – ang.: Exhaust Gas Recirculation; Povratno vodenje izpušnih plinov v zgorevalno komoro.
HC – Ogljikovodiki.
NEDC – ang.: New European Driving Cycle; vozni cikel standardiziran v Evropi.
NH3 – Amonijak.
NOx – Skupen izraz za NO in NO2 emisije.
PID – Regulator, ki deluje na podlagi proporcionalnega, integralnega in diferencialnega člena.
SCR – ang.: Selective Catalytic Reduction; selektivna katalitična redukcija NOx emisij.
START STOP – Sistem ugašanja motorja z notranjim zgorevanjem v času mirovanja vozila.
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1 UVOD
1.1

Opis splošnega področja dela

Dizelski motorji z notranjim zgorevanjem so trenutno eni izmed najbolj učinkovitih strojev, ki jih
serijsko vgrajujejo v prevozna sredstva. Ena izmed slabosti teh pogonskih motorjev so nevarna
osnaževala zraka, ki so stranski produkt njegovega delovanja. Vedno višje bodo zahteve po
zmanjšanju nevarnih emisij, kar je dodatna težava pri razvoju avtomobilov in resen izziv
inženirjem.

1.2

Opredelitev problema, ki je predmet dela

Emisije dizelskega motorja so vedno večji problem v avtomobilski industriji, saj se s časom
predpisi o količini emisij iz izpušnega sistema zaostrujejo. Najbolj so problematični trdi delci (saje)
in dušikovi oksidi, ki jim moramo čim bolje preprečiti vstop v ozračje. Veliko sistemov za
zmanjševanje osnaževal zraka je že razvitih, vendar bo na tem področju potrebno še veliko truda,
saj se obetajo velike spremembe. Trenutno se poraba goriva in vrednost emisij določajo na
standardnih voznih ciklih, po katerih vozilo obratuje v kontroliranih pogojih. Na ta način je bilo
možno rezultate emisij vselej popolnoma ponoviti. V letu 2017 do 2020 naj bi standardne vozne
cikle zamenjali z realnimi vožnjami, torej bi se validacija in meritev emisij iz laboratorija prestavila
na cesto. S tem bi upoštevali tudi vpliv cestišča, voznika, gneče in okoljskih pogojev, vendar
rezultati testa ne bi bili popolnoma ponovljivi. Dodaten problem trenutne zakonodaje je
obratovanje motorja pod kontroliranimi pogoji. To vključuje tudi vnaprej ogret motor, kjer je zaradi
visoke temperature katalizatorja uspešnost pretvorbe dušikovih oksidov zadovoljivo. Popolnoma
drugače je pri hladnem zagonu, kjer bi izmerili veliko večjo koncentracijo emisij NOx na izstopu
iz izpušnega sistema. Cilj dela je poiskati in raziskati možnosti zmanjšanja deleža dušikovih
oksidov tudi ob hladnem zagonu motorja, vendar brez večjih posegov v konstrukcijo. Tako je
pozornost usmerjena v prilagoditev krmilne enote motorja s pomočjo programske opreme.

1.3

Opis strukture celotnega dela

V delu je najprej predstavljen dizelski motor, sledi opis postopka kako zagotoviti ustrezno
delovanje motorja tudi v tranzientnem delovanju in ustreznost takšnega računalniškega modela z
realnim delovanjem motorja. V zadnjem delu naloge pa je predstavljen podroben vpliv sprememb
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krmilne enote, kjer je cilj čim boljša pretvorba dušikovih oksidov in nizka poraba goriva.
Preizkušene so strategije START STOP, doziranje ogljikovodikov pred DOC katalizator in zamik
kota vbrizga goriva v zgorevalno komoro z namenom zvišanja temperature v izpušnem sistemu.
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2 MOTORJI S SAMOVŽIGOM
V valj motorja s samovžigom vodimo skozi polnilni kanal zgolj zrak, gorivo pa se naknadno
vbrizga direktno v cilinder nekoliko pred želenim začetkom zgorevanja. Za razliko od motorjev s
prisilnim vžigom, kjer je regulacija obremenitve motorja izvedena z loputo, pa pri motorjih s
samovžigom kontroliramo količino vbrizganega goriva za vsak cikel. Zaradi takšnega načina je
masni tok zraka pri neki vrtilni frekvenci motorja konstanten in se več ali manj ne spreminja s
spreminjanjem obremenitve. Takšni motorji se uporabljajo za pogon tovornjakov, vlakov, vojaške
mehanizacije in generatorjev. Prav tako so možni različni tipi motorjev, od atmosfersko polnjenih
motorjev, do motorjev s turbo polnilnikom, kjer izkoriščamo energijo izpušnih plinov za
kompresijo delovne snovi in motorjev s kompresorjem, ki je gnan preko ročične gredi motorja. Vsi
sistemi, ki omogočajo večji tlak polnjenja, se uporabljajo takrat, kadar je zahteva po razmerju med
močjo in delovno prostornino motorja večja.
Kompresijsko razmerje motorjev s samovžigom je navadno precej večje kot motorjev s prisilnim
vžigom, giblje pa se od 15 do 24, odvisno od tipa motorja in odvisno od tega ali gre za atmosfersko
polnjeni motor ali motor s turbo polnilnikom [4]. Dovedeni zrak se v času procesa kompresije
segreje na približno 800 K, njegov tlak pa se poveča na vrednost 40 bar (odvisno seveda od
kompresijskega razmerja). Ponavadi se začne vbrizg goriva pred ZML in se razprši po zgorevalnem
prostoru, formirajo se majhne kapljice, ki hitro izhlapijo in pomešajo z zrakom. Tlak in temperatura
sta nad točko vnetišča goriva, kar povzroči, da se z zakasnitvijo prične zgorevanje, kar povzroči
dodaten porast tlaka in temperature. Fronta plamena se hitro širi po območju, kjer je razmerje med
gorivom in zrakom ustrezno. Zaradi turbulence plamena se nezgoreli zrak in gorivo še dodatno
pomešata in zgorita. Pri polni obremenitvi motorja je masni delež goriva približno 5%. Dodatno
povečevanje goriva bi povzročilo nepopolno zgorevanje, ki bi se kazalo kot dimljenje. Sistem za
vbrizg goriva pri motorjih s samovžigom je sestavljen iz tlačilke, dovodnih cevi in vbrizgalnih šob.
Vbrizgalna šoba ima več izvrtin skozi katere se gorivo razprši v valj. Premer izvrtin je izjemno
pomemben, saj se zahteva uniformnost kapljic, kar pomeni da imajo vse kapljice približno enak
premer. Zahteva se uniformnost curka, tako da je lepo porazdeljen po celotnem valju in ne zgolj
posameznemu delu. Prav tako domet vbrizga ne sme biti prevelik, saj lahko deluje korozivno in
poškoduje glavo bata [3].
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Produkti zgorevanja

V produktih zgorevanja motorjev z notranjim zgorevanjem prevladuje dušik, saj vstopa v sistem
kot balast (nepotrebna snov) z zrakom, ki se uporablja kot oksidant. Dejanski oksidant je le kisik,
ki predstavlja nekaj več kot 20% zraka, medtem ko je dušika skoraj petkrat toliko. Preostali del
deleža predstavljata še voda in ogljikov dioksid (CO2), ki sta dejanska produkta zgorevanja. CO2
ni strupen plin, vendar pa predstavlja velik problem pri učinku tople grede, zato je cilj da ga cim
bolj zmanjšamo. Ostali delež predstavljajo osnaževala, kot so dušikovi oksidi (NOx), nezgoreli
ogljikovodiki (HC) in ogljikov monoksid (CO), ki jih navadno ni več kot 1%. V primeru motorjev
s samovžigom je v produktih zgorevanja tudi kisik, saj zgorevanje ni popolnoma stehiometrično in
deluje v področju presežka kisika [3]. Primer sestave izpušnih plinov dizelskega motorja je
prikazana na sliki 2.1.

Slika 2.1: Sestava izpušnega plina dizelskega motorja (Vir: [3])

2.2

Osnaževala

Pri motorjih s samovžigom so emisije NOx eno izmed glavnih osnaževal. Prav tako motorjih s
samovžigom proizvedejo veliko saj. To so delci premera približno 1µm, njihov delež pa znaša med
0,2 do 0,5% mase goriva. Dizelski motorji v splošnem niso velik vir nezgorelih ogljikovodikov,
saj delujejo vedno v območju, ki je bogat s kisikom (pri λ>1).
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2.2.1 Dušikovi oksidi
Dušikovi oksidi NO in dušikovi dioksidi NO2 se običajno združujejo pod imenom NOx, čeprav je
delež NO veliko večji. Dušikov monoksid NO je brezbarven plin, brez vonja in okusa. V zraku se
postopoma pretvori v NO2. Čisti NO2 je škodljiv, rdečkasto rjav plin z ostrim vonjem. Če je
prisoten v zraku, se lahko pojavi draženje sluznice. Izvor vseh dušikovih oksidov je v večini
posledica dušika, ki vstopa v sistem kot inertni plin v zraku, tvorijo pa se pod visokimi
temperaturami. Dodaten delež emisij NOx pa lahko povzroči tudi delež dušika v gorivu, ki je skoraj
zanemarljiv. Formacija NO iz atmosferskega zraka temelji na Zeldovičevem mehanizmu, ki velja
za zgorevanje blizu stehiometričnega razmerja [4]:
𝑂 + 𝑁2 = 𝑁𝑂 + 𝑁

(2.1)

𝑁 + 𝑂2 = 𝑁𝑂 + 𝑂

(2.2)

𝑁 + 𝑂𝐻 = 𝑁𝑂 + 𝐻

(2.3)

Hitrost nastajanja dušikovega oksida lahko zapišemo z enačbo:
𝑑[𝑁𝑂]
= 𝑘1+ [𝑁2 ][𝑂] + 𝑘2+ [𝑂2 ][𝑁] + 𝑘3+ [𝑁][𝑂𝐻] − 𝑘1− [𝑁𝑂][𝑁]
𝑑𝑡
−

𝑘2− [𝑁𝑂][𝑂]

−

(2.4)

𝑘3− [𝑁𝑂][𝐻]

V enačbi 2.4 predstavlja 𝑘𝑖± konstante kemijskih reakcij, indeks ± predstavlja smer reakcije, indeks
i pa številko Zeldovičeve kemijske reakcije. Koncentracija posameznih molekul (na primer [NO],
[O],...) mora biti podana v

𝑚𝑜𝑙
𝑐𝑚3

, vrednosti konstant kemijskih reakcij pa v

𝑐𝑚3
𝑚𝑜𝑙 𝑠

. Te konstante so

pridobljene eksperimentalno in so odvisne od temperature [4]:
𝑘1+ = 7.6 ∙ 1013 ∙ 𝑒 −
𝑘2+ = 6.4 ∙ 109 ∙ 𝑒 −

38000
𝑇 ,

3150
𝑇 ,

𝑘1− = 1.6 ∙ 1013

(2.5)

19500
𝑇

(2.5)

𝑘2− = 1.5 ∙ 109 ∙ 𝑒 −
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𝑘3− = 2.0 ∙ 1014 ∙ 𝑒 −

23650
𝑇

(2.7)

V literaturi lahko tudi zasledimo izpeljavo hitrosti nastajanja NO [4]:
𝑑[𝑁𝑂] 6 ∙ 1016 −69090
=
∙ 𝑒 𝑇 √[𝑂2 ][𝑁2 ]
𝑑𝑡
√𝑇

(2.8)

Iz enačbe 2.8 je razvidna eksponentna odvisnost od temperature. Visoke temperature in visoka
koncentracija kisika ter dušika povzročita visoko koncentracijo NO.
Pri določeni temperaturi plamena se vzpostavi ravnotežno razmerje med NO2 in NO, ki je
zanemarljivo majhno (pretežno je le NO). Pri določenih obratovalnih točkah pa se lahko zgodi, da
je delež NO2 od celotnih emisij NOx tudi višji od 30% [4]. Eden izmed razlogov je hitra reakcija
NO v fronti plamena s HO2:
𝑁𝑂 + 𝐻𝑂2 → 𝑁𝑂2 + 𝑂𝐻

(2.9)

Naknadno NO2 vstopi v reakcijo z atomarnim kisikom in nastaneta NO in kisik:
𝑁𝑂2 + 𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑂2

(2.10)

To velja za večino pogojev, razen če je NO2, ki je nastal v fronti plamena, hitro ohlajen s hladnejšo
tekočino. To je bistven razlog za porast razmerja med NO2 in NO pri majhnih obremenitvah
dizelskega motorja, ko je hladnejših predelov v valju več. Pri motorjih s samovžigom se zgorevanje
začne nekoliko po vbrizgu goriva, zato je distribucija goriva po celotnem zgorevalnem prostoru
neenakomerna. Zgorevanje je zelo zapleten proces. Najprej zagori del goriva zaradi spontanega
vžiga, sestave približno stehiometričnega razmerja. Preostala mešanica je v področju prerevne
oziroma prebogate zmesi. Za to je potrebno ustrezno mešanje, ki je doseženo s turbulenco plamena
in difuzijo. Pri samem mešanju zgorela snov vstopa v stik z nezgorelo snovjo, ter se med seboj
pomešata. V tej fazi se lahko NO2, ki je formiran v fronti plamena tako ohladi, da ne razpade na
NO [10].
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2.2.2 Nezgoreli ogljikovodiki
Nezgoreli ogljikovodiki so posledica nepopolnega zgorevanja ogljikovodikov, kar pomeni, da so
dober pokazatelj izkoristka zgorevanja. Kemijska analiza nezgorelih ogljikovodikov je pokazala,
da je veliko kemijskih spojin, ki jih lahko razvrstimo v to vrsto emisije, v splošnem pa vsako izmed
njih umestimo v eno izmed dveh skupin. Tako se organske emisije delijo na inertne kemijske
spojine, ki ne reagirajo, in na snovi, ki reagirajo. Slednje imajo lahko negativne posledice, kot so
povzročanje smoga in karcinogenost. Katere organske emisije bodo prisotne v izpuhu je odvisno
tudi od vrste goriva, izkazalo pa se je, da nekaterih ogljikovodikov, ki se pojavijo v izpuhu ne
najdemo v gorivu. Glavni razlog leži v tem, da v procesu zgorevanja poteka veliko vmesnih
kemijskih reakcij, kot so piroliza in sinteza [4].

2.3

Sistemi za obdelavo izpušnih plinov dizelskega motorja

Cilj vsakega sistema za obdelavo izpušnih plinov je zmanjšanje škodljivih plinov in delcev, ki bi
prešli v ozračje. Zavedati se moramo, da vseh neželenih produktov ne moremo popolnoma
odstraniti, vendar okoljevarstveniki narekujejo standarde, ki jih naprave morajo doseči. Pri
motorjih z notranjim zgorevanjem so se uveljavili EURO standardi, ki jih je sprejela Evropska
unija. Tako se je prvi EURO I standard uveljavil leta 1992, z razvojem pa so postale zahteve vedno
večje in je v današnjem času aktualen EURO VI standard. EURO standardi za osebna vozila
vsebujejo podatke o maksimalno dovoljeni količini emisij na prevožen kilometer vozila, podajajo
pa se v enoti [g/km]. Emisije, ki jih zajema EURO standard so: CO (ogljikov dioksid), HC
(nezgoreli ogljikovodiki), NOx (dušikovi oksidi), HC + NOx (vsota dušikovih oksidov in nezgorelih
ogljikovodikov), PM (trdi delci ali saje). Maksimalne vrednosti osnaževal za posamezne EURO
standarde so prikazane v tabeli 2.1.
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Tabela 2.1: Podatki o mejnih vrednosti emisij v gramih na kilometer za dizelske motorje (Vir:
[17])

STANDARD

Leto
veljave

CO

HC

NOx

HC + NOx

Saje

EURO I

1992

2,72

-

-

0,97

0,14

EURO II

1996

1,0

-

-

0,7

0,08

EURO III

2000

0,64

-

0,50

0,56

0,05

EURO IV

2005

0,50

-

0,25

0,3

0,025

EURO V

2009

0,50

-

0,180

0,23

0,005

EURO VI

2014

0,50

-

0,08

0,17

0,005

Pri motorjih, ki uporabljajo dizelsko gorivo, so najbolj pomembne emisije NOx in trdi delci.
Nezgoreli ogljikovodiki se pojavljajo v manjših deležih, kar je posledica delovanja pod višjim
relativnim razmernikom zraka.
Obdelava in pretvorba škodljivih izpušnih plinov poteka v katalizatorjih. Za emisije so pri dizelskih
motorjih potrebni vsaj trije tipi katalizatorjev:
-

DOC (ang. Diesel Oxidation Catalyst) katalizator, kjer poteka oksidacija nezgorelih
ogljikovodikov in ogljikovega monoksida, ter spreminja razmerje med NO in NO2
molekulami, ki so poglaviten vir NOx emisij.

-

DPF (ang. Diesel Particulate Filter) ali filter saj, kjer se le te nalagajo in kasneje izgorijo.

-

SCR (ang. Selective Catalytic Reduction), kjer poteka redukcija NOx emisij s pomočjo
tekočine AdBlue.

-

Poznamo tudi ASC (ang. Ammonia Slip Catalyst), ki se uporablja za prestreganje
morebitnega presežka NH3 molekul, ki so posledica neizkoriščenosti redukcije dušikovih
oksidov.
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Katalizatorji so v samem toku izpušnih plinov v navedenem vrstnem redu, najdejo se izjeme, ki
skušajo z drugačno postavitvijo katalizatorjev izboljšati določene procese.
V nalogi so obravnavane zgolj emisije NOx, zato bodo v nadaljevanju razloženi le sistemi za
zmanjševanje teh emisij, kot so povratno vodenje izpušnih plinov v polnilni kanal in SCR
katalizator.

2.3.1 Katalizator selektivne katalitične redukcije
Postopek za zmanjševanje emisij dušikovih oksidov v katalizatorju se imenuje tudi selektivna
katalitična redukcija, ki poteka v SCR katalizatorju. Tam se oksidirajo dušikovi oksidi s pomočjo
dodatnega sredstva po imenu AdBlue. To je vodna raztopina uree, ki jo je nemško združenje
avtomobilske industrije leta 2006 zaščitilo, poznamo pa jo tudi pod imenom UWS (ang. Urea Water
Solution) in DEF (ang. Diesel Exhaust Fluid) [7]. Vsebuje med 31,8 in 33,3% uree, raztopljene v
demineralizirani vodi, ki se uporablja v procesu obdelave dušikovih oksidov [14]. Kemijska
formula uree je CO(NH2)2, ki se mora čim bolje zmešati s preostalimi izpušnimi plini. Zaradi
povišane temperature pride do razpada sečnine [1]:
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐶𝑂(𝑁𝐻2 )2 →

𝑁𝐻3 + 𝑁𝐻𝐶𝑂

(2.11)

Iz termolize uree nastane amonijak (NH3) in izocianidna kislina (HNCO). Sledi hidroliza
izocianidne kisline:
𝑁𝐻𝐶𝑂 + 𝐻2 𝑂 →

𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂2

(2.12)

Če združimo obe enačbi lahko vidimo, da iz ene molekule sečnine nastaneta dve molekuli
amonijaka in ogljikov dioksid.
𝐶𝑂(𝑁𝐻2 )2 + 𝐻2 𝑂 →

2𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂2

(2.13)

Nastali amonijak se zadržuje na samem katalizatorju, kjer poteka več kemijskih reakcij [1]:
4𝑁𝐻3 + 4𝑁𝑂 + 𝑂2 →

4𝑁2 + 6𝐻2 𝑂

(2.14)

2𝑁𝐻3 + 𝑁𝑂 + 𝑁𝑂2 →

2𝑁2 + 3𝐻2 𝑂

(2.15)
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7𝑁2 + 12𝐻2 𝑂

(2.16)

2𝑁2 + 6𝐻2 𝑂

(2.17)

2𝑁𝑂2

(2.18)

Potek same reakcije je odvisen od kinetike kemijskih reakcij, ki je zelo zapletena. V realnosti
poteka še mnogo več reakciji, ki jih nismo upoštevali, vendar z naborom osnovnih enačb lahko
dobro opišemo realno stanje. Ali bo reakcija potekala ali ne, oziroma kako hitro bo potekala, je
odvisno od mnogo pogojev: temperatura, koncentracija posameznih snovi, aktivacijska energija
potrebna za začetek reakcije in čas zadrževanja plinov v bližini katalizatorja. Hitrost kemijske
reakcije označujemo s črko r (ang. reaction rate) in jo lahko opišemo z Arrheniousovo enačbo [15]:
−𝐸𝑎

(2.19)

𝑟 = 𝐴𝑒 𝑅𝑇

A predstavlja konstanto, Ea je aktivacijska energija, R splošna plinska konstanta in T absolutna
temperatura v kelvinih. Alternativno lahko enačbo zamenjamo z:
−𝐸𝑎

(2.20)

𝑟 = 𝐴𝑒 𝑘𝑏 𝑇

kjer je kb Boltzmannova konstanta. Edina razlika v obeh enačbah je v enoti aktivacijske energije.
V prvem primeru se energija določa na mol snovi, medtem ko se v slednjem podaja aktivacijska
energija za posamezno molekulo. Takšne enačbe se uporabljajo za reševanje kemičnih reakciji, pri
čemer sta vrednosti konstant A in Ea odvisni od vrste kemijske reakcije in želenega poteka
reakcijske hitrosti. Namen tega je, da se omogoča fleksibilnost med meritvami in simulacijo. V
navadi je, da naredimo primerjalni model (ang. Benchmark), kjer želimo preveriti ustreznost
simulacije. Eden takih je tudi test pretvorbe emisij, ki temelji na konstantnem dovodu določene
emisije. Katalizator linearno segrevamo dokler ne opazimo nenadne spremembe konverzije
(konverzija je merilo za uspešnost pretvorbe emisije in zavzame vrednost 0, ko se pretvorba ne bo
zgodila in vrednost 1, ko se bo določen plin popolnoma pretvoril). Potek pretvorbe se mora med
simulacijo in dejanskim stanjem dobro ujemati, kar je pogoj, da bo simulacija dala smiselne
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rezultate. Za kalibracijo pretvorbe je potrebna fleksibilnost, kar je omogočeno s parametroma A in
Ea.

2.3.2 Povratno vodenje izpušnih plinov
Sistem za povratno vodenje izpušnih plinov ali recirkulacija izpušnih plinov (ang. Exhaust Gas
Recirculation; v nadaljevanju EGR) se uporablja za zmanjšanje emisij, predvsem NOx. Ideja je, da
zmanjšamo temperaturo in samo kinetiko zgorevanja, ki v največji meri vpliva na nastanek NO x
emisij, kar pa negativno vpliva na termodinamični izkoristek procesa. Najbolj enostavna rešitev za
zmanjšanje maksimalne temperature zgorevanja je, da dodamo v svežo delovno snov nekaj nereakcijskega plina, ki med procesom kompresije in zgorevanja nase prevzame del toplote, sam pa
ne prispeva deleža k sproščeni toploti, kar rezultira v manjši temperaturi zgorevanja. Zrak imamo
vedno na voljo, vendar le ta ni ne-reakcijski, saj vsebuje kisik, hkrati pa vpliva na relativni
razmernik zraka. Zato se v avtomobilski industriji za te namene uporablja izpušni plin [3].
EGR vrača del izpušnih plinov nazaj v polnilni kanal, navadno takoj za loputo. Delež povratnih
plinov lahko znaša tudi več kot 50%, kar je regulirano s krmilno enoto motorja. Delež masnega
toka EGR-ja je definiran kot:

𝐸𝐺𝑅 =

𝑚̇𝐸𝐺𝑅
𝑚̇𝑖

(2.21)

𝑚̇𝑖 predstavlja skupni masni tok:
𝑚̇𝑖 = 𝑚̇𝐸𝐺𝑅 + 𝑚̇𝑆𝑆

(2.22)

𝑚̇𝐸𝐺𝑅 je masni pretok povratnih plinov, 𝑚̇𝑆𝑆 pa masni tok sveže snovi.
EGR tako zaradi zmanjšanja temperature pripomore k nižjim emisijam, po drugi strani pa upočasni
zgorevanje in zniža izkoristek zgorevanja. Dodatno zviševanje deleža povratnih plinov bi lahko
povzročilo samo delno zgorevanje, v skrajnem primeru pa do vžiga sploh ne bi prišlo. EGR znižuje
emisije NOx, hkrati pa povečuje delež nezgorelih ogljikovodikov in znižuje izkoristek sistema. Za
vsako točko obratovanja moramo poiskati primeren delež povratnih plinov, kar nadzoruje krmilna
enota motorja. Pri motorjih je EGR popolnoma izklopljen pri polni obremenitvi, ko je zahtevana
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polna moč, prav tako je izklopljen pri prostem teku, saj je v tem obratovalnem režimu delež
zaostalih plinov največji. Dizelski motorji z EGR sistemom imajo težavo s sajami, saj delujejo
abrazivno na dele motorja in odstranjujejo tanki sloj olja na mazalnih površinah, kar povzroča večjo
obrabo predvsem na batnih obročkih.
Glede na to, na katerem mestu vračamo izpušne pline nazaj v vstopni kanal, ločimo dva postopka:
-

Visoko-tlačna recirkulacija izpušnih plinov; del izpušnih plinov pred turbino vodimo nazaj
v polnilni kanal za kompresorjem, tako je delovanje EGR-ja vedno v visokotlačnem
območju.

-

Nizko-tlačna recirkulacija izpušnih plinov; del izpušnih plinov za turbino vodimo pred
kompresor, kjer je tlak nižji od atmosferskega

Postopek visokotlačne recirkulacije izpušnih plinov je trenutno najbolj razširjen v avtomobilski
industriji. Pri visoko-tlačni recirkulaciji izpušnih plinov odvzemamo le te pred turbino in jih
vodimo v polnilni kanal za kompresorjem. Delež teh plinov je odvisen od razlike tlaka med izpušno
in polnilno cevjo in položajem EGR ventila. Da delež izpušnih plinov prehaja nazaj v polnilno cev
mora biti ustrezen tlačni padec, kar pa ne drži popolnoma. Lahko, da je povprečen tlak v izpušnem
sistemu manjši kakor v polnilnem kanalu, vendar moramo upoštevati tudi pulzacije v toku in s tem
spremembe tlaka v polnilni in izpušni cevi. V primeru, da ne moremo doseči ustreznega EGR toka
zaradi razlike tlakov (ali zaradi pulzacij), pa omejujemo tok v polnilnem kanalu.
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Slika 2.2: Shema motorja z notranjim zgorevanjem z uporabo visokotlačne recirkulacije izpušnih
plinov (Vir: [3])
Slika Slika 2.2 prikazuje visoko-tlačno recirkulacijo izpušnih plinov. 1 - motor; 2 - polnilni kanal;
3 - loputa; 4 - obvod izpušnih plinov mimo EGR hladilnika; 5 - EGR hladilnik; 6 - obvodni ventil;
7 - EGR ventil; 9 - hladilnik vstopnega zraka; 9 - turbopolnilnik; 10 - merilnik zračnega pretoka;
11 - oksidacijski pretvornik emisij.
Povratni plini imajo visoko temperaturo in pri vstopu v polnilni kanal nižajo gostoto in s tem tudi
količino sveže snovi, ki vstopa v valj. Povratni tok plinov prav zaradi tega hladimo v EGR
hladilniku. Glede na to, da imajo dizelski motorji nizko temperaturo zgorevanja pri nižjih
obremenitvah, bi lahko dodatno hlajenje povratnih plinov vodilo do nestabilnega zgorevanja. To
vodi do občutnega povečanja HC in CO emisij, ki se jim lahko izognemo, da EGR pline vodimo
mimo hladilnika. Tako imajo povratni plini višjo temperaturo, kar vodi do stabilnejšega zgorevanja
in zmanjšanja HC in CO emisij. Tak sistem je pomemben predvsem pri hladnem zagonu, ko
katalitični pretvornik še ni segret na delovno temperaturo, in ne omogoča zadovoljivih pretvorb
emisij HC in CO.
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3 NEUSTALJENO OBRATOVANJE
Meritve motorja se izvajajo v ustaljenih pogojih (stacionarnih točkah), meritve pa izvajamo pri
različnih vrtilnih frekvencah in obremenitvah motorja tako, da pokrijemo celotno območje
obratovanja. V vsaki obratovalni točki merimo tlak v valju, ki je odvisen od zavrtitve ročične gredi.
Iz poteka tlaka in geometrijskih podatkov motorja izračunamo potek sproščanja toplote v motorju.
Merimo pa tudi časovno odvisne veličine, ki pa se v času meritev zaradi daljšega delovanja v isti
obratovalni točki ne spreminjajo, ter tako odčitamo njihovo vrednost. Najpomembnejše veličine
so: masni tok zraka, temperature in tlaki v polnilnem in izpušnem sistemu, masa vbrizganega
goriva, temperatura strukture in količina povratnih plinov.

3.1

Model dizelskega motorja v programu CRUISE M

S pomočjo meritev in geometrijskih podatkov lahko realni motor preslikamo v virtualno okolje.
Zavedati se moramo, da iz meritev pri ustaljenih razmerah sprva naredimo zgolj model s
stacionarnimi točkami obratovanja. Vsaka obratovalna točka se mora čim bolje ujemati z
meritvami, dovoljeno odstopanje za ustreznost modela je približno 2 %, saj le na tak način lahko
zagotovimo, da bo model dajal smiselne rezultate tudi v neustaljenem načinu obratovanja. Nekaj
geometrijskih podatkov je na voljo v tabeli 3.1.
Tabela 3.1: Osnovni podatki dizelskega motorja, ki je uporabljen v simulaciji
Vrsta motorja

Dizelski motor

Prostornina motorja

1,6 l

Premer bata

77,2 mm

Hod bata

84,5 mm

Kompresijsko razmerje

17,3

Maksimalna moč

81 kW (110 KM) pri 4000 vrt/min

Maksimalen navor

280 Nm pri 2800 vrt/min

Model narejen v programu CRUISE M je prikazan na sliki 3.1. Vsebuje motor, vozilo, strukturo,
ki ponazarja stene motorja, oljni in vodni tokokrog, ventilator in krmilno enoto motorja, ter je
prikazan na.
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Slika 3.1: Izgled modela motorja v programu CRUISE M
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Model s stacionarnimi točkami je zelo enostaven, saj ima v vsaki točki obratovanja konstantne
parametre, pri katerih obratuje. Obratovanje v tranzientnem načinu zahteva krmilno enoto motorja,
ki uravnava ustrezen vbrizg goriva, ustrezen položaj EGR ventila in položaja vodilnih lopatic
turbine za dosego ustreznega polnilnega tlaka v vsaki točki obratovanja. To so samo osnovne
naloge kontrolne enote motorja, ki pa morajo biti nujno izpolnjene, da se računalniški model obnaša
enako tako v ustaljenem in neustaljenem režimu obratovanja. Krmilna enota motorja deluje na
podlagi kontrolnih sistemov, kot je na primer PID regulator ali pa krmila brez povratne zanke na
podlagi krmilne preglednice, kjer se ustrezna vrednost pridobi tabelarično v odvisnosti od
obratovalne točke.

3.2

PID Regulatorji

Regulatorji so naprave oziroma sistemi, ki jih v virtualnem in tudi realnem okolju uporabljamo za
dosego želenega stanja. V računalniškem modelu ga uporabimo, kadar želimo doseči želen tlak
polnilnega kanala, primerni masni tok povratnih plinov, želeno maso vbrizganega goriva, itd.
Regulacija je neizogibna in nujna v kompleksnih sistemih, v katere sodi tudi motor z notranjim
zgorevanjem. Pri motorjih je večina regulacij odvisna od obratovalne točke, reguliramo pa mnogo
stvari, na primer količino vbrizganega goriva, položaj lopute, položaj turbinskih lopatic, EGR
ventila, položaj termostatskega ventila in druge.
Najbolj razširjeni regulatorji so PID regulatorji. Ime PID predstavlja tri različne člene v regulaciji
in sicer: P – proporcionalni člen, I – integralni člen, D – diferencialni člen. Vsak člen ima v
regulaciji svojo funkcijo in različno uporabnost, vendar najprej razložimo kaj PID regulator sploh
dela. V sistemu navadno merimo neko veličino in poizkušamo izmerjeno vrednost približati želeni
vrednosti. Ker se izmerjena in želena vrednost nikoli popolnoma ne ujemata, bo med njima vedno
obstajala določena razlika. To razliko ti členi regulatorja uporabijo na aktuatorju, to je naprava, ki
s spreminjanjem stanja spreminja tudi obnašanje sistema. Da bo tema lažje razumljiva si
predstavljajmo enostaven primer.
Temperaturo v sobi merimo s termometrom in izmerimo 18 °C, medtem ko je želena temperatura
21 °C. Obstaja torej razlika med obema vrednostima, ki znaša 3 °C in ta vrednost pride v regulator.
Ta nato uporabi razliko med želeno in dejansko vrednostjo tako, da pošlje signal aktuatorju za
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spremembo. Aktuator je lahko v tem primeru ventil na radiatorju. Aktuator bo tako spreminjal
svoje stanje, torej stopnjo odprtja ventila, da bo temperatura v prostoru ustrezna.
PID regulatorji določajo vrednost aktuatorja na podlagi razlike med želeno in dejansko vrednostjo.
Za lažje ponazoritev je delovanje PID regulatorja prikazan na sliki Slika 3.2.

Slika 3.2: Shema delovanja PID regulatorja (Vir: [16])
Simboli:








r (t) – želena vrednost
y (t) – merjena vrednost
e (t) – razlika med želeno in merjeno vrednostjo
Kp – proporcionalna konstanta
Ki – Integralna konstanta
Kd – diferencialna konstanta
u (t) – vrednost aktuatorja

Iz slike 3.2 je razvidno, da je vrednost aktuatorja odvisna prav od vsakega člena, in sicer je enaka
vsoti posameznih členov.
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Proporcionalni člen: Napaka med želeno in dejansko vrednostjo se pri proporcionalnem členu
množi z vrednostjo proporcionalne konstante. Tako je vrednost proporcionalnega dela enaka:
𝑃 = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡)

(3.1)

Integralni člen: Vrednost integralnega člena je vrednost integrala razlike po času, množena z
integralno konstanto. Lahko zapišemo:
𝑡

𝐼 = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

(3.2)

0

Diferencialni člen: Njegov prispevek je vrednost odvoda napake po času, pomnožena z
diferencialno konstanto.
𝐷 = 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

(3.3)

Vrednost aktuatorja bo tako vsota posameznih delov:
𝑡

𝑢(𝑡) = 𝑃 + 𝐼 + 𝐷 = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑
0

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

(3.4)

V teoriji je vse lepo in prav, vendar se navadno zaplete pri uporabi takšnega regulatorja. Iskanje
primernih vrednosti posameznih členov je po navadi oteženo. V primeru neustreznih vrednosti
regulatorja ne bomo dosegli želene vrednosti. Lahko se zgodi, da želeno vrednost dosežemo
prepočasi ali pa dobimo oscilacije aktuatorja in s tem oscilacije sistema. Izbira pravilnih vrednosti
členov je tako zelo pomembna, saj nam določa odziv sistema na spremembo. Lahko bi dejali, da je
potrebno veliko izkušenj in znanja s tega področja za pravilno nastavitev parametrov. Lahko pa se
poslužimo določenih metod, ki nam olajšajo iskanje primernih parametrov. Ena izmed najbolj
učinkovitih in enostavnih metod je Ziegler – Nicholsova metoda [16].

3.2.1 Ziegler – Nicholsova metoda
Eno najbolj enostavnih in učinkovitih metod sta predstavila John G. Ziegler in Nathaniel B.
Nichols. Najprej nastavimo vrednost integralnega in diferencialnega člena na 0, kar pomeni, da bo
v začetku imel vpliv samo proporcionalni člen. Konstanto proporcionalnega člena počasi
- 18 -

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

zvišujemo tako dolgo, da v sistemu (vrednost aktuatorja) opazimo oscilacije. S tem dosežemo
mejno vrednost proporcionalnega člena, ki ga imenujemo Ku. Prav tako si ogledamo periodo
oscilacije in jo poimenujemo Tu. Vrednost proporcionalnega, integralnega člena in diferencialnega
člena lahko izračunamo:
𝐾𝑝 = 0.6 ∙ 𝐾𝑢
𝐾𝑖 = 2

𝐾𝑑 =

3.3

(3.5)

𝐾𝑝
𝑇𝑢

(3.6)

1
𝐾 𝑇
8 𝑝 𝑢

(3.7)

Računalniški model motorja z notranjim zgorevanjem

Računalniški model motorja z notranjim zgorevanjem je narejen v programu CRUISE M, ki ga
razvija in trži podjetje AVL. CRUISE M je 0 dimenzionalni program, kjer lahko modeliramo
celotno pot delovnih plinov, od vstopa v filter zraka pa vse do konca izpušnega sistema. S tem
zajemamo tudi turbopolnilnik in njegove možnosti (obvod izpušnih plinov, spremenljiva
geometrija lopatic, ... ), recirkulacijo izpušnih plinov, katalizator s kemijskimi reakcijami in vse
efekte prenosa toplote. Prav tako je možen lasten razvoj kontrolne strategije. Celoten sistem je
obravnavan v časovni domeni, kjer je priporočeni časovni korak za simulacijo motorja do 1
milisekunde. Izjema je valj, ki je obravnavan ločeno. Tam se namreč veličine spreminjajo prehitro,
da bi to lahko zajeli v časovni domeni, zato je računski korak določen v stopinjah zavrtitve ročične
gredi. Vrednost računskega koraka v zgorevalni komori je navadno 1°. Glavni namen programa je,
da zagotovi računanje v realnem času, kar pomeni, da je simulacija vedno hitrejša od dejanskega
poteka dogodkov. Simulacija v realnem času je namreč ključnega pomena pri razvoju krmilne
enote motorja, ki se vedno odziva v realnem času.
Prav zaradi omejitve realnega časa se poslužujemo poenostavitev v modeliranju, tako na primer
zračni filter modeliramo z dvema komponentama. Volumnom, kjer je določeno stanje plinov (in
predstavlja prostornino zračnega filtra) in s tokovno oviro, ki ponazori ustrezen tlačni padec na
komponenti. Določene poenostavitve veljajo tudi za modele zgorevanja, torej se kljub obstoju
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fizikalnih modelov zgorevanja poslužujemo tabelaričnemu vnosu deleža sproščene toplote.
Podatke, ki jih dobimo iz meritev stacionarnih točk lahko direktno uporabimo namesto
zgorevalnega modela, kar je bilo uporabljeno tudi v tem primeru. Modeliranje prenosov toplote je
odvisno od lokacije. Pri prenosu toplote plinov na blok motorja in na stene valja je uporabljen
model AVL 2000, za prenose toplote iz polnilnega in izpušnega ventila je uporablja model ZAPF.
Drugje v modelu (iz kompresorja, turbine, izpušnega sistema v okolico) pa je uporabljen
poenostavljen model, kjer predpišemo vrednost koeficienta prestopa toplote.

3.4

NEDC CIKEL

V avtomobilski industriji veljajo določeni standardni vozni cikli, ki jih proizvajalci uporabljajo za
navajanje karakteristik vozil, kot so na primer poraba goriva in emisije. Eden izmed najbolj
uporabljenih voznih ciklov v Evropi je NEDC cikel (ang. New European Driving Cycle), ki je bil
uveljavljen leta 1970. Nazadnje je bil posodobljen leta 1997, narejen pa je bil za podajanje ocen
učinkovitosti vozil in stopnje emisij. V NEDC voznem ciklu je točno definirana hitrost vozila,
vozni cikel traja 1180 sekund, v tem času pa vozilo s povprečno hitrostjo 33,6 km/h prevozi 11023
metrov. Sestavljen je iz dveh drugih manjših ciklov in sicer štirih delov UDC voznega cikla (ang.
Urban Driving Cycle) ali mestnega voznega cikla, kjer vozilo ne preseže hitrosti 50 km/h,
povprečna hitrost pa je 18,35 km/h. Zadnji del NEDC cikla predstavlja EUDC (ang. Extra-Urban
Driving Cycle), ki je bil uveden z namenom, da ponazori bolj agresivno in hitro vožnjo. Doseže
maksimalno 120 km/h, v povprečju pa 62,6 km/h [18]. Celoten hitrostni profil NEDC cikla je
prikazan na sliki Slika 3.3.
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Slika 3.3: Oblika NEDC cikla
Pojavilo se je veliko skeptikov glede smiselnosti tega cikla, saj je profil hitrosti točno določen, v
realnosti pa se ne srečujemo s takšno vožnjo. Ker je bil cikel uveljavljen že leta 1970, je bil mišljen
za šibkejše motorje, zato z današnjimi motorji ne dosegamo polnih obremenitev v času
pospeševanja. Prav tako v tistem času ni bilo START STOP sistemov in hibridnih vozil, za katere
bi ta cikel zagotovo moral biti posodobljen. Prav tako razmere, v katerih testirajo vozila niso realne,
zato se po vsej verjetnosti obetajo spremembe na tem področju.

3.5

Kontrolna strategija recirkulacije izpušnih plinov

Recirkulacija izpušnih plinov se v motorjih z notranjim zgorevanjem uporablja z namenom
zmanjševanja NOx emisij. V praksi je tako, da v vsaki obratovalni točki obstaja optimalna količina
povratnih plinov, da zadostimo nizkim emisijam, hkrati pa dosegamo želene zmogljivosti in
karakteristike motorja. Navadno je EGR ventil popolnoma zaprt pri polni obremenitvi in visoki
vrtilni frekvenci motorja, saj želimo imeti visoke zmogljivosti. Z zniževanjem vrtilne frekvence in
obremenitve pa se delež povratnih plinov povečuje.
Želja je, da bi se delež recirkulacije izpušnih plinov v računalniškem modelu ujemal z želeno
vrednostjo, kar je določeno s karakteristiko v tridimenzionalni mapi. Le ta vsebuje vrednost deleža
povratnih plinov v odvisnosti od vrtilne frekvence motorja in obremenitve.
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Program CRUISE M, v katerem je narejen model motorja, ni zmožen simuliranja nastanka emisij
v zgorevalni komori. S tem razlogom ne moremo opazovati vpliva EGR sistema na nastanek NOx
emisij, temveč je modeliranje EGR nujno zato, da se temperature, tlaki in sestave plinov (deleži
sveže snovi, izpušnih plinov, goriva) v polnilnem kanalu odzivajo tako kot v realnem sistemu. Le
na ta način lahko dobimo v vsaki obratovalni točki enake karakteristike motorja. Regulacija toka
povratnih plinov bo izvedena s PID regulatorjem in sicer z Zeigler – Nichlasovo metodo (omenjena
v poglavju 3.2.1Ziegler – Nicholsova metoda) pri fiksni obratovalni točki. Najprej so poiskani
parametri PID regulatorja pri vrtilni frekvenci 1250 vrtljajev na minuto in obremenitvi motorja
0,25. Seveda moramo najprej vedeti kaj bo želena, merjena in aktuirana veličina PID regulatorja.
Kot že omenjeno, želimo zagotoviti ustrezen delež povratnih izpušnih plinov. Najprej se bo iz
želenega deleža preračunal želen masni tok, saj je to veličina, katero lahko merimo na ustreznem
delu sistema. Ideja je, da se bo masni tok preračunan iz želenega EGR deleža ujemal z dejanskim
masnim tokom skozi EGR. Da bo to doseženo, bo regulirana odprtost EGR ventila, ki lahko
zavzema vrednosti od 0 do 1. Vrednost 1 predstavlja popolno odprtje ventila, vrednosti 0 pa
popolnoma zaprt ventil, tako da skozenj ne teče plin. Cilj PID regulatorja je, da bo spreminjal
normaliziran natočni presek EGR ventila tako (vrednost med 0 in 1), da bo dosegel želeno vrednost
masnega toka povratnih plinov. Iskanje PID konstant bo izvedeno z Zeigler – Nichlasovo metodo,
ki pravi, da sta v začetku vrednosti integralnega in diferencialnega člena enaka 0, povečujemo pa
samo proporcionalni člen. Povečujemo ga tako dolgo, dokler ne zaznamo oscilacij regulirane
vrednosti (odprtje EGR ventila). To se zgodi pri vrednosti proporcionalnega člena Ku 150, nihajni
čas oscilacij Tu pa je približno 1.5 sekunde. Iz tega sledi:
𝐾𝑝 = 0.6 ∙ 𝐾𝑢 = 90
𝐾𝑖 = 2

𝐾𝑑 =

(3.8)

𝐾𝑝
= 120
𝑇𝑢

(3.9)

1
𝐾 𝑇 = 16,88
8 𝑝 𝑢

(3.10)

Ko dobimo člene in jih uporabimo v PID regulatorju moramo preveriti, kako se bo regulator odzval
na stopničasto spremembo. Tokrat zaženemo simulacijo pri isti vrtilni frekvenci in v času 10
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sekund hipoma spremenimo obremenitev motorja iz prostega teka, do polovične obremenitve.
Zanima nas predvsem odziv celotnega sistema, da vidimo ali so PID parametri primerni ali ne.
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Slika 3.4: PID regulacija pretoka povratnih plinov brez uporabe filtra
Iz slike Slika 3.4 lahko vidimo, da se pojavijo oscilacije želene vrednosti, kar je po vsej verjetnosti
posledica aproksimacije mape zahtevanega pretoka povratnih plinov. Če oscilira želena vrednost,
potem bo najverjetneje oscilirala tudi dejanska, saj jo bo PID regulator poizkušal »uloviti. Te
oscilacije nam regulacijo še nekoliko otežijo, vendar vidimo, da se dejanska in želena vrednost
hitro ujameta.
Regulacijo lahko izboljšamo z uporabo filtra želene vrednosti, da se izognemo majhnim
oscilacijam. Uporabljen bo enostaven filter implementiran v C kodi, prikazan na sliki Slika 3.5, ki
temelji na modelu drsečega povprečja, tj. na povprečenju vrednosti poljubnega števila zadnjih
računskih korakov. Izbrati moramo utež, ki ponazarja povprečenje zadnjih N računskih korakov,
povprečna vrednost pa bo na voljo v računskem koraku N+1. Utež na tak način določa lastnost
filtra, od njene velikosti pa je odvisno kako bo signal filtriran.

Slika 3.5: Sintaksa filtra želene vrednosti
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Z implementacijo enostavnega filtra želene vrednosti lahko vidimo veliko bolj gladek odziv v
želeni vrednosti (oranžna krivulja), kar se preslika tudi k lažji regulaciji, ki prav tako manj oscilira
(modra krivulja). S tem izboljšamo stabilnost modela in tudi zmanjšamo simulacijski čas.
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Slika 3.6: PID regulacija pretoka povratnih plinov z uporabo filtra
Iz slike Slika 3.6 je razvidno, da se želena vrednost in dejanska vrednost hitro ujameta, kar nakazuje
na ustreznost PID regulatorja. Podatek, ki nakazuje na ustreznost PID parametrov v preizkusu je
maksimalno odstopanje v poljubni točki, ki ni večje kot 2,7 %. V povprečju pa želena in
maksimalna vrednost odstopata za manj kot 0,2 %. Lahko sklepamo, da je PID regulator svoje delo
opravil, vendar da bi z gotovostjo trdili ustreznost njegovega delovanja, ga preizkusimo v NEDC
ciklu. Uporaba tega cikla za preverjanje ustreznosti EGR regulatorja je zadovoljiva, saj v njem
prevladujejo delne obremenitve, kjer je EGR ventil najbolj dejaven.
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Slika 3.7: Primerjava med dejansko in želeno vrednostjo povratnih plinov v delu NEDC cikla
Odziv PID regulatorja je zadovoljiv, saj se dejanske in želene vrednosti dobro ujemajo v tem delu
cikla, kar je vidno na sliki Slika 3.7. Lahko sklepamo, da bo EGR ventil deloval prav v vsakem
načinu obratovanja. S takšnim pristopom lahko z gotovostjo trdimo, da je modeliranje EGR ventila
ustrezno in bo obnašanje računalniškega modela s stališča pretoka povratnih plinov zadovoljivo
(veliko je drugih veličin, ki jih moramo opazovati, na primer: tlak in temperature v posameznih
segmentih motorja, sproščanje toplote v zgorevalni komori, položaj turbinskih lopatic, masni tok
skozi motor,...).

3.6

Kontrolna strategija tlaka polnilnega kanala

Želeni tlak v polnilnem kanalu je odvisen od vrtilne frekvence in obremenitve motorja. Višja
vrednosti polnilnega tlaka pomeni višjo gostoto sveže snovi in posledično lahko v zgorevalno
komoro vbrizgamo več goriva. Previsok tlak polnilnega kanala lahko povzroči preobremenitve
sistema, medtem kot pa pri prenizkem tlaku ne dosegamo želenih zmogljivosti motorja. Iz teh
razlogov je pomembno, da dosegamo v vsaki obratovalni točki želeni tlak polnilnega kanala,
predstavimo pa ga v grafu kot funkcijo vrtilne frekvence in obremenitve.
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Slika 3.8: Polnilni tlak kot funkcija vrtilne frekvence in obremenitve
Na sliki 3.8 je prikazana odvisnost želenega tlaka (z os) od vrtilne frekvence motorja (x os) in
obremenitve motorja (y os). Cilj je, da se dejanska in želena vrednost tlaka polnilnega kanala
najbolje ujemata. Kako bo izvedena regulacija, pa je odvisno od vrste turbopolnilnika. V primeru
turbopolnilnika z obvodnim kanalom spreminjamo odprtost ventila v njem, v primeru spremenljive
geometrije vodilnih lopatic turbine pa spreminjamo njihov položaj. Model motorja ima turbino s
spremenljivo geometrijo vodilnih lopatic, njihov položaj pa je definiran od 0 do 1, kjer vrednost 0
predstavlja popolno priprtje lopatic, vrednost 1 pa popolno odprtost. Tako je v primeru, ko ne
dosegamo dovolj visokega tlaka polnilnega kanala potrebno pripreti lopatice, da povzročimo večji
upor v toku in s tem povišan tlačni padec v turbini. To povzroči postopno povišanje vrtilne
frekvence turbopolnilnika in dvig stopnje kompresije kompresorja ter pretoka, s tem pa tlaka
polnilnega kanala. V nasprotnem primeru, ko je tlak plinov previsok, pa se vodilne turbinske
lopatice odprejo (takrat je vrednost položaja lopatic 1), zmanjšajo tlačni padec na turbini in s tem
moč kompresorja.
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3.6.1 Modeliranje kompresorja in turbine
Turbino in kompresor modeliramo na podlagi meritev ali podatkov proizvajalca. Pri kompresorju
potrebujemo vrednosti tlačnega razmerja in vrednosti izkoristka pri različnih obratovalnih pogojih.
Turbina je modelirana podobno, vendar pri njej merimo vrednost izkoristka in masnega toka pri
različnih vrednostih tlačnega padca in vrtilne frekvence turbopolnilnika. Za turbino, ki ima
spremenljivo geometrijo vodilnih lopatic je pomembno, da izvajamo meritve za več položajev. V
tem primeru je priporočljivo, da izmerimo vrednosti za skrajni legi (položaja 0 in 1), ter vsaj nekaj
vmesnih stanj v enakomernem razmiku.

3.6.2 Regulacija s spremenljivo geometrijo vodilnih lopatic
Za regulacijo tlaka v polnilnem kanalu je prav tako uporabljen PID regulator. Vrednosti konstant
pridobljenih z Zeigler – Nichlasovo metodo so: proporcionalni člen - 1, diferencialni člen - 2 in
integralni člen – 0,1. Kot je razvidno so vse vrednosti negativne, razlog za to je v logiki sistema.
Pri pozitivnih členih je aktuatorska veličina premo sorazmerna z merjeno veličino. V primeru EGR
plinov velja, večja kot je vrednost preseka EGR ventila, večji bo masni tok povratnih plinov. Pri
regulaciji položaja turbinskih lopatic za dosego ustreznega tlaka polnilnega kanala pa obstaja
obratno sorazmerje. Manjša kot je vrednost položaja turbinskih vodilnih lopatic, bolj bodo lopatice
priprte in višji bo tlak polnjenja.
Zavedati se moramo, da je kontrolna strategija v tem primeru veliko bolj zahtevna, saj merjena in
aktuatorska veličina nista na enakem mestu v sistemu. Tako bo v sistemu vedno neka zakasnitev,
ki nastane zaradi vztrajnosti sistema samega. Zavedati se moramo, da tlak ne naraste v trenutku,
ampak je časovno odvisen od veliko dejavnikov, med drugim položaja lopatic, obremenitve
motorja, vrtilne frekvence, volumna polnilnega in izpušnega kanala, ... Prav zaradi teh razlogov bo
kontrolna strategija težja in iskanje primernejših členov regulatorja zahtevnejša.
Prvotni členi regulatorja tlaka polnilnega kanala so naslednji:
𝐾𝑝 = −1

(3.11)

𝐾𝑖 = −2

(3.12)
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1
𝐾 𝑇 = −0,1
8 𝑝 𝑢

(3.13)

Njihove vrednosti najprej verificiramo na delu NEDC cikla, kar prikazuje slika 3.9, kasneje pa še
pri polni obremenitvi pospeševanja vozila iz mirovanja.
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Slika 3.9: Želena in dejanska vrednost polnilnega tlaka in položaj turbinskih lopatic v delu
NEDC cikla
Na sliki 3.9 vidimo slabše ujemanje med dejansko in želeno vrednostjo. Tako je na začetku in na
koncu, ko vozilo miruje, opazna razlika med obema vrednostima. To je posledica enostavnega
pogoja, da je želen tlak v polnilnem kanalu pri prostem teku enak 1 bar. Ker majhen delež entalpije
izpušnih plinov turbina kljub obratovanju z nizko vrtilno frekvenco uspe pretvorit v koristno delo,
se to tudi pozna na kompresorju, ki svežo snov nekoliko stisne. Druga razlika se pojavi pri
pospeševanju vozila pri približno 50 sekundah, kjer je območje speljevanja vozila. Na tem mestu
prihaja do nihanja položaja sklopke in stopalke za plin, kar povzroči nihanje želene vrednosti. PID
regulator ni sposoben slediti tem oscilacijam, saj ima sistem določeno vztrajnost. Posledično je
potreben določen čas, da povišamo tlak polnilnega kanala. Lopatice se pripirajo, kar je izvedeno z
zmanjševanjem položaja vodilnih lopatic turbine na vrednost 0, kjer so lopatice popolnoma priprte.
Pri stabilnih razmerah, ko vozilo vozi enakomerno (med 62 in 85 sekundo), lahko opazimo, da se
želena in dejanska vrednost ujameta.
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V NEDC ciklu, kjer prevladujejo majhne obremenitve in nerealni vozni pogoji, je težko napovedati
ali se bo kontrolna strategija obnesla tudi v vseh drugih točkah obratovanja. Najbolj primerno bi
bilo izvesti analizo pri polni obremenitvi, ko vozilo pospešuje iz mesta.
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Slika 3.10: : Želena in dejanska vrednost polnilnega tlaka in položaj turbinskih lopatic pri
pospeševanju
Na sliki 3.10 je prikazan je primer rezultatov, ko vozilo stoji, motor pa obratuje v prostem teku
prvih 20 sekund. Po tem času vozilo začne pospeševati pri polni obremenitvi, kjer vidimo rahlo
nihanje želene vrednosti, kar je posledica hitrega spreminjanja vrtilne frekvence in položaja
stopalke za plin in sklopke. Takoj ko je sklopka popolnoma spuščena, stopalka za plin pa v skrajni
legi za največjo obremenitev, se potreba po visokem polnilnem tlaku poveča. Kljub temu, da
položaj turbinskih lopatic zavzame ustrezno vrednost, pa je za dvig tlaka potrebno časovno
obdobje, kar je posledica vztrajnosti sistema. Temu pojavu pravimo turbo luknja. Med
pospeševanjem je moč opaziti nenaden padec želenega in dejanskega tlaka, kar je posledica
menjavanja med prestavami vozila, kjer obremenitev v določenem trenutku popolnoma pade.
Takšna regulacija je zadovoljiva, doseg želenega tlaka je izpolnjen, hkrati pa je tudi odziv
regulatorja ustrezen. Predvsem pri NEDC ciklu je vprašljiva ustreznost regulacije, vendar se
moramo zavedati, da je pri manjših obremenitvah doseg želenega tlaka počasnejši.
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Preračunavanje emisij

Model zgorevanja ne omogoča prediktivnosti emisij, zato so uporabljeni podatki pridobljeni iz
meritev pri delovanju motorja v NEDC ciklu in so v program vneseni kot robni pogoj. Meritev
podaja masne deleže posameznih plinov, zato jih je potrebno pretvoriti v molske deleže, saj jih v
takšni obliki zahteva grafični vmesnik. Robni pogoji so vneseni pred sistemom za obdelavo
izpušnih plinov, tam pa se računa pretvorba osnaževal zraka.
Prav tako je v programu delež plinov za sistemom obdelave izpušnih plinov v molskih deležih. Ker
avtomobilska industrija zahteva podatek o masi emisij na razdaljo, so deleži pretvorjeni nazaj v
masne deleže. Z masnim tokom izpušnih plinov in opravljene poti vozila pa so podane končne
vrednosti. Pri pretvorbi vseh veličin bodo uporabljene naslednje enačbe [12]:
Masni delež i-te komponente je definiran kot:

ξ𝑖 =

𝑚𝑖 𝑚̇𝑖
=
𝑚𝑧 𝑚̇𝑧

(3.13)

Molski delež i-te komponente je definiran kot:

𝜓𝑖 =

𝑛𝑖
𝑛𝑧

(3.14)

Preračun masnega deleža i-te komponente iz molskega deleža i-te komponente:

ξ𝑖 = 𝜓𝑖

𝑀𝑖
𝑅𝑧
= 𝜓𝑖
𝑀𝑧
𝑅𝑖

(3.15)

Preračun molskega deleža i-te komponente v masni delež i-te komponente:

𝜓𝑖 = ξ𝑖

𝑀𝑧
𝑅𝑖
= ξ𝑖
𝑀𝑖
𝑅𝑧

(3.16)

Izračun plinske konstante zmesi:
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ξ𝑖
𝑀𝑖

(3.17)

Molska masa zmesi:
𝑛

𝑀𝑧 = ∑ 𝜓𝑖 𝑀𝑖

(3.18)

𝑖=1

Povezava med plinsko konstanto zmesi in molsko maso zmesi:

𝑀𝑧 =

𝑅𝑚
𝑅𝑧

(3.19)

𝑅𝑚 je splošna plinska konstanta, njena vrednost pa je 𝑅𝑚 = 8314,34

𝐽
𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐾

.

3.7.1 Izračun molskega deleža plinov
Najprej so pretvorjeni molski deleži plinov v masne deleže. Za to so potrebne plinske konstante in
molske mase obravnavanih plinov, ki jih razberemo iz priročnikov. Vse vrednosti, ki so
uporabljene, so v preglednici 3.2:
Tabela 3.2: Vrednosti plinskih konstant in molskih mas za posamezen plin (Vir: [6])
PLINSKA KONSTANTA - Ri

MOLSKA MASA - Mi

[J/kmol K]

[kg/kmol]

CO

296,9

28

CO2

189,0

44

C3H6

197,96

42

H2 O

461,9

18

O2

259,8

32

NO

277,1

30

H2

4157,2

2

NO2

180,7

46

N2

296,9

28

PLIN
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Na voljo so masni deleži posameznih plinov, ker pa virtualno okolje programa CRUISE M
omogoča le delo z molskimi deleži, bodo morali biti preračunani v vsakem računskem koraku. Za
izračun molskega deleža iz masnih deležev bomo najprej morali izračunati plinsko konstanto
zmesi. Ker je plinska konstanta zmesi odvisna od sestave plinov, ki se spreminjajo v odvisnosti od
časa, se tudi plinska konstanta zmesi spreminja s časom. Sintaksa je prikazana na sliki 3.11.

Slika 3.11: Sintaksa C programskega jezika za preračun masnih v molske deleže
Podobno naredimo, ko pretvarjamo molske deleže nazaj v masne deleže. To je nujno, saj moramo
podati rezultat kot maso plina na prevoženo pot, na voljo pa imamo le molski delež za
katalizatorjem. S pomočjo enačb od 3.13 do 3.19 izračunamo masne deleže, kot je prikazano na
sliki 3.12.

- 32 -

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Slika 3.12: Sintaksa C programskega jezika za preračun iz molskih v masne deleže
Emisije plinov so navadno podane v gramih na kilometer. Iz funkcije, ki pretvarja molske deleže
dobimo masne deleže, skupaj z masnim tokom pa lahko izračunamo masni tok posameznega plina.
Če masni tok integriramo po času, dobimo maso. Pri deljenju mase z razdaljo vozila dobimo točno
to kar iščemo. Torej v vsakem časovnem koraku uporabimo naslednje enačbe.
Masni deleži posameznih plinov:
𝑚̇𝑖 = 𝑚̇𝐼𝑃 ∙ 𝜉𝑖

(3.20)

Izpust mase posameznih plinov v okolje:
𝑡2

𝑚𝑖 = ∫ 𝑚̇𝑖 ∙ 𝑑𝑡

(3.21)

𝑡1

Izračun mase izpustov plina Ei na prevoženo razdaljo D:
𝑡

2
𝑚𝑖 ∫𝑡1 𝑚̇𝐼𝑃 ∙ 𝜉𝑖 ∙ 𝑑𝑡
𝐸𝑖 =
=
𝐷
𝐷

(3.22)

Implementacija v C sintakso:
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Slika 3.13: Sintaksa C programskega jezika za preračun mase emisij na razdaljo
S pomočjo enačb 3.20, 3.21 in 3.22 računamo maso emisij, ki je zapustila katalizator (rezultat
dobimo v kilogramih). Če maso delimo z razdaljo, ki jo opravi vozilo, pa dobimo maso emisij na
prevožen kilometer.

3.8

Izračun porabe goriva na 100 kilometrov

Tako kot za vrednost mase emisij na razdaljo, tudi porabe goriva na 100 km ni moč pridobiti iz
programa CRUISE M. Potrebna bo dodatna funkcija, ki bo to izračunala. Sintaksa v programskem
jeziku C je prikazana na sliki 3.14.
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Slika 3.14: Sintaksa C programskega jezika za preračun porabe goriva na 100km za različne
situacije
V C kodi se najprej nahajata dve vrednosti, katere spreminjamo v odvisnosti od situacije in lastnosti
goriva. Spreminjata se lahko gostota goriva in čas potreben za polno obremenitev motorja. Motor
obremenimo s polno obremenitvijo zgolj v primeru, kadar želimo simulacijo že ogretega vozila.
Najprej izračunamo maso porabljenega goriva po celotnem času. Sedaj ta delež goriva razdelimo
na dva dela in sicer maso goriva, ki se porabi v času polne obremenitve in maso, ki se porabi v
NEDC ciklu. Podobno naredimo s prevoženo razdaljo vozila, in sicer jo razdelimo na razdaljo v
času polne obremenitve in na razdaljo v času NEDC cikla. V nadaljevanju uporabljamo samo maso
goriva in razdaljo, ki se porabi v NEDC ciklu, saj je to območje, ki nas zanima.
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Preverjanje ustreznosti virtualnega modela vozila

Verifikacija ustreznosti računalniškega modela je ključnega pomena. Dejansko je to pogoj, ki je
potreben, da se lahko lotimo nadaljnjega dela in vrednotenja rezultatov. Ideja programske opreme
je, da s pravilno uporabo vhodnih podatkov in pravilno uporabo parametrov ter vseh drugih
elementov modeliranja dosežemo, da se virtualni računalniški model ujema z realnim motorjem.
Na tem mestu seveda pomislimo na zmogljivosti motorja v vsaki obratovalni točki, vendar je za
preverjanje pomembno veliko drugih parametrov. Najpomembnejši opazovani parameter je masni
tok zraka skozi motor, sledijo pa mu stanja tlakov in temperatur v celotnem predelu motorja.
Navadno stanja merimo na več mestih, še posebej tam, kjer so velike spremembe. Merimo jo za
filtrom zraka, pred in za kompresorjem, za vmesnim hladilnikom zraka, v polnilnem kanalu, v
izpušnem kanalu, pred in za turbino ter med posameznimi deli izpušnega sistema. Pri uporabi
turbopolnilnika sistem pridobi na zahtevnosti, vendar je ključnega pomena za modeliranje turbo
luknje. Izjemno pomembno je tudi ujemanje mase vbrizganega goriva v vsaki obratovalni točki,
delež povratnih plinov in položaj turbinskih lopatic. Seveda moramo paziti, da bo tudi proces
zgorevanja enak, oziroma zadovoljivo podoben. V ta namen lahko uporabimo model zgorevanja,
ki ni fizikalno podprt, in ni računsko potraten ter bo v vsaki obratovalni točki dal želeno obliko
zgorevanja. V ta namen uporabljamo tabelarični vnos sproščanja toplote v zgorevalni komori,
uporabljamo pa ga, kadar nas fenomen zgorevanja ne zanima, vendar zgolj za napoved tlaka in
temperature med zgorevanjem v valjih motorja.
Zagotoviti moramo dobro ujemanje v vseh stacionarnih točkah, kar naredimo najprej, vendar je
popolna potrditev potrebna tudi v neustaljenem delovanju, ko opazujemo vse časovno odvisne
efekte, vključno s turbo luknjo in vztrajnostjo sistema.
Verifikacija v ustaljenih razmerah je nujna, ni pa pogoj, da se bo motor obnašal smiselno tudi v
tranzientnem načinu obratovanja. Preverjanje neustaljenega režima pa predstavlja določen
problem, saj navadno nimamo veliko referenčnih meritev v tem obratovanju. Na voljo je zgolj
nekaj veličin v tranzientnem obratovanju ki jih navaja proizvajalec, in na te se bo opravila
verifikacija računalniškega modela:
-

Čas pospeševanja vozila do 100 km/h
Porabo goriva vozila v NEDC ciklu
Emisije NOx v NEDC ciklu
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3.9.1 Čas pospeševanja vozila do 100 km/h
Ena izmed karakteristik, ki jih navajajo proizvajalci, je pospeševanje vozila od 0 do 100 km/h. Pri
tem času lahko sklepamo marsikaj o ustreznosti delovanja računalniškega modela. Motor deluje
večino časa pod polno obremenitvijo, le v času menjavanja prestav se obremenitev zmanjša. Iz
slike 3.10 je razvidno dobro ujemanje med želenim in dejanskim tlakom v polnilnem kanalu, kar
pomeni, da turbopolnilnik svoje delo opravlja. Enako velja za EGR ventil, ki zagotavlja ustrezen
delež povratnih plinov in ima prav tako vpliv na tranzientno delovanje. Pri polni obremenitvi je ta
vpliv manjši, saj je EGR ventil v tem primeru zaprt.

12
11.9
11.8

RAZLIKA 1.20%

11.7

Čas [s]

11.6
Navedba
proizvajalca

11.5
11.4

Računalniški
model

11.3
11.2
11.1
11

Slika 3.15: Čas pospeševanja vozila do 100km/h. Opomba: Procent v grafu nakazuje razliko med
časom, ki ga je navedel proizvajalec in časom pridobljenim s simulacijo
Na sliki 3.15 moč je opaziti, da je računalniški model nekoliko počasnejši kot čas, ki ga navaja
proizvajalec. Eden izmed razlogov je lahko strategija menjavanja, ki je določena z vrtilno
frekvenco motorja. V realnem vozilu lahko menjavamo hitreje, ne spustimo popolnoma pedala za
plin, kar onemogoča padec tlaka v polnilnem kanalu. Po drugi strani se moramo zavedati, da
proizvajalci izkoriščajo idealne pogoje, da dosežejo čim boljše rezultate. Tako uporabljajo vozilo
s skopo opremo, da ima vozilo čim manjšo težo. Pnevmatike napolnijo do višjega tlaka kot
običajno, da zmanjšajo kotalni upor. Rezultat je v območju odstopanja 2 %, kar je zadovoljivo, saj
popolnega ujemanja v vseh veličinah ni moč doseči.
- 37 -

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

3.9.2 Poraba goriva na 100 km v NEDC ciklu
Eden izmed indikatorjev ustreznosti je tudi poraba goriva, ki je odvisna od učinkovitosti procesa,
na drugi strani pa od številnih drugih pogojev, kot je način vožnje, čas menjavanja, itd. Ne glede
na to, da s porabo goriva težko določimo ustreznost modela, je to podatek, ki ga proizvajalci vedno
navajajo.

5
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Poraba goriva [l/100km]

4.8

RAZLIKA 2.67%

4.7
4.6
Navedba
proizvajalca
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4.4

Računalniški
model

4.3
4.2
4.1
4

Slika 3.16: Poraba goriva na 100 km v NEDC. Opomba: Procent v grafu nakazuje razliko med
porabo, ki jo je navedel proizvajalec in porabo pridobljeno s simulacijo.
Tako kot pri pospeševanju vozila do 100 km/h lahko pri porabi goriva opazimo razliko, kar je
razvidno iz slike 3.16. Znano je, da je pri porabi goriva faktor manipulacije s strani proizvajalcev
večji, zato je razliko večjo od 2 % tudi pričakovati.

3.9.3 Vrednost NOx emisij v NEDC ciklu
Naloga temelji na možnosti zmanjšanja emisij NOx pri hladnem zagonu, zato je smiselno preveriti
ustreznost modela tudi na področju emisij dušikovih oksidov.
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NOx emisije v NEDC ciklu
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Slika 3.17: Masa NOx emisije na prevožen kilometer. Opomba: Procent v grafu nakazuje razliko
med vrednostjo, ki jo je navedel proizvajalec in izračunano vrednostjo.
Pri emisijah NOx orientacijska vrednost prav tako odstopa v smiselnem območju, kar prikazuje
slika 3.17. Takšni rezultati so ključni za nadaljnjo delo in spreminjanje modela. Ker nam rezultati
simulacije dajejo primerljive rezultate glede na navedbe proizvajalca, lahko sklepamo, da bo vsaka
sprememba na krmilni enoti nakazovala trend. To pomeni, da pridobljenih vrednosti rezultatov ne
moremo jemati dobesedno, ampak lahko odstopajo od morebitnega preizkusa v realnosti.
Uporaba 0D simulacijskega okolja je pomembna predvsem pri kalibraciji krmilne enote motorja.
Želja je, da kalibriramo krmilno enoto v računalniškem okolju, kjer je postopek hiter in poceni. Ko
virtualni model deluje popolnoma, pa preidemo na merilno stezo, kjer je za dokončno kalibracijo
krmilne enote potrebno veliko več časa in denarja.

3.10 EMISIJE NOX IN PORABA GORIVA V NEDC CIKLU
Da bi lahko preučevali vpliv različnih strategij na porabo goriva in izpuste NOx emisij, moramo
najprej pregledati osnovne modele. Najprej bomo pregledali rezultate referenčnega obratovanja
(brez sprememb na krmilni enoti) v NEDC ciklu pri toplem in hladnem zagonu. Topel zagon
pomeni, da sta temperatura olja in hladilne tekočine, ter celotne strukture motorja in izpušnega
sistema predhodno segreta na določeno temperaturo. Temperatura hladilne tekočine se navadno
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giblje med 75 in 90 °C, temperatura olja pa med 80 in 110 °C, odvisno od obratovalne točke. V
modelu se kot topel zagon smatra, ko sta hladilna tekočina in olje segreta na 80 °C. Pri takšnih
pogojih se zaradi nižanja viskoznosti tekočin manjšajo hidravlične izgube, bolj ugodno je prav tako
naleganje bata v cilindru, kar zmanjša uhajanje delovnega medija v podbatni prostor. Na ta način
je pri toplem zagonu moč pričakovati manjšo porabo goriva kakor pri hladnem zagonu.
S strani vseh emisij lahko trdimo, da bodo njihove vrednosti manjše pri toplem zagonu. Celotna
obdelava izpušnih plinov poteka v katalizatorjih, kemijske reakcije pa so odvisne predvsem od
temperature katalizatorja in izpušnih plinov. Pri nizkih temperaturah se pretvorba osnaževal ne bo
vršila (oziroma se bo zgodila v zelo majhnem deležu), zato je ključnega pomena, da katalizator čim
hitreje segrejemo. Pri toplem zagonu je katalizator ogret na delovno temperaturo in bo s tem
posledično tudi obdelava emisij učinkovitejša. Pri hladnem zagonu pa bo potreben določen čas, da
se bodo reakcije sploh začele. Iz tega lahko sklepamo, da bo pri toplem zagonu tudi vrednost emisij
manjša.

Poraba goriva v NEDC ciklu

Poraba goriva [l/100km]

5.00

4.90

4.80

Hladen zagon - 25°C
Topel zagon - 80°C

4.70

4.60

1.33%

4.50

Slika 3.18: Poraba goriva v NEDC ciklu v primeru toplega in hladnega zagona motorja.
Opomba: Vrednost v odstotkih nakazuje na delež zmanjšanja porabe goriva v primeru toplega
zagona.
Razlika med porabo goriva med hladnim zagonom in toplim zagonom je prikazana na sliki 3.18 in
je majhna, znaša 1.33 %. Zavedati se moramo, da kot hladen zagon opisujemo temperaturo 25 °C,
kar je višje kot sobna temperatura. Pri tej temperaturi izgube niso tako dramatične v primerjavi z
ogretim avtomobilom, zato bi bilo zanimivo pogledati kaj se dogaja pri ekstremnih temperaturah,
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na primer -15 °C, kjer so izgube zagotovo večje. Bolj kot na porabo goriva pa ima hladen zagon
vpliv na emisije.

Emisije NOx v NEDC ciklu
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Emisije pred katalizatorjem
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Slika 3.19: Vrednost emisij na prevožen kilometer. Opomba: Vrednost v odstotkih prikazuje
uspešnost pretvorbe SCR katalizatorja
Na sliki 3.19 je predstavljena vrednost emisij v gramih na prevožen kilometer vozila v NEDC ciklu.
S sivim stolpcem je prikazana vrednost pred katalizatorjem, torej količino emisij, ki jih ustvari
motor z notranjim zgorevanjem in znaša 0.366 g/km. Druga dva stolpca prikazujeta velikost emisije
NOx po izstopu iz katalizatorja, eden v primeru toplega, drug pa v primeru hladnega zagona
motorja. Razlika je velika, motor s hladnim zagonom ustvari 0.115 g/km, torej uspešno pretvori
68.6 % vseh emisij NOx in kljub temu ne ustreza EURO 6 standardu, če bi ta zahteval preizkus s
hladnim motorjem. V primeru toplega zagona, ko je ogret celotni motor vključno s katalizatorjem,
pa je učinkovitost katalitičnega pretvornika še večja in sicer 90.3 %. Vrednost emisije je 0.035
g/km, kar zadovoljuje EURO 6 standarde dizelskega motorja.
Prikazane so bile zgolj integrirane vrednosti po celotnem NEDC ciklu kot vsota NO in NO2 emisij,
da pa bi imeli točno predstavo same pretvorbe med ciklom v hladnem zagonu, pa si poglejmo
naslednje grafe. Prikazane bodo vrednosti NO in NO2 emisij [ppm] (ang. parts per million) in sicer
pred in za SCR katalizatorjem.
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Pretvorba NO emisije v NEDC ciklu pri hladnem zagonu
Koncentracija delcev emisije NO [ppm]
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Slika 3.20: Vrednosti emisij NO pred in za SCR katalizatorjem pri hladnem zagonu.
Na sliki 3.20 je prikazana količina NO delcev (molekul) pred in za katalizatorjem, iz katerih
najbolje razberemo pretvorbe emisij. Moč je opaziti, da je prvih 300 sekund pretvorba zalo slaba,
kar razberemo iz ujemanja obeh krivulj. Iz tega sledi, da v tem času konverzija ne poteka, kar je
posledica prenizke temperature katalizatorja za redukcijo NO. Na tem mestu je primerno prav tako
prikazati temperaturo SCR katalizatorja, da bi lahko razbrali na kateri temperaturi reakcije
potekajo.
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Temperatura SCR katalizatorja ob hladnem zagonu
Temperatura SCR katalizatorja [°C]
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Slika 3.21: Temperatura SCR katalizatorja v primeru hladnega zagona.
Kot vidimo na sliki 3.21 začnejo reakcije NO v SCR katalizatorju potekati po času 300 sekund,
kjer je vrednost okrog 125 °C, vendar se kljub temu pojavijo določeni deli, kjer konverzija ne
poteka dovolj dobro (morda zaradi različne koncentracije in masnega toka skozi katalizator).
Uspešnost konverzije se zagotovi po času 450 sekund, kjer je temperatura katalizatorja že več kot
150 °C. Od te temperature naprej je uspešnost pretvorbe emisije NO skoraj 100 %.
Pod emisije NOx spada tudi dušikov dioksid NO2, zato si za pregled rezultatov moramo pogledati
tudi pretvorbo teh emisij v SCR katalizatorju, prikazano na sliki 3.22.
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Pretvorba NO2 emisije v NEDC ciklu pri hladnem zagonu
Koncentracija delcev emisije NO2 [ppm]

300

250

200
NO2 pred SCR
katalizatorjem

150

NO2 za SCR
katalizatorjem

100

50

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Čas [s]

Slika 3.22: Vrednosti emisij NOx pred in za SCR katalizatorjem pri hladnem zagonu.
Opazimo drugačno karakteristiko pretvorbe, saj je za potek kemijskih reakcij NO2 potrebna višja
temperatura. Do 350 sekund se krivulji pokrivata, saj je temperatura 150 °C prenizka za potek
pretvorbe. Nato se do 900 sekund pretvorba postopno povečuje, torej reakcije potekajo, vendar ne
v želenem obsegu. Šele pri temperaturi SCR katalizatorja nad 200 °C se emisija NO2 popolnoma
pretvarja.
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4 ZMANJŠANJE EMISIJ NOX S SPREMENJENIMI NAČINI
KRMILJENJA
Ideja spreminjanja, oziroma dodajanja kontrolnih strategij v krmilno enoto motorja je ključnega
pomena, še posebej v primeru, ko ne želimo na vozilu spreminjati ničesar. To pomeni, da bodo vsi
deli motorja, vozila in drugih naprav ostali identični, kar bistveno zniža stroške razvoja vseh teh
komponent. Spreminjala se bo le krmilna enota. Cilj preverjanja kontrolne enote motorja v
simulaciji prinese hitre in prve rezultate, oziroma ocene, ki nam seveda ne dajo identičnih
rezultatov kot v realni situaciji, nam pa pokažejo trende, ki nakazujejo ali se kontrolna strategija
obnese ali ne.

4.1

START STOP sistem

Tehnologija START STOP je na voljo že nekaj časa, kasneje pa bodo prikazani rezultati o njenem
vplivu na emisije in porabo goriva v NEDC ciklu. Razmislek nas pripelje do spoznanja, da se
poraba goriva in emisije v uporabi sistema START STOP zmanjšajo, saj v času mirovanja vozila
motor ne obratuje. Zavedati se moramo, da se v realnosti lahko pojavijo efekti, ki zvišujejo vrednost
emisije kljub uporabi sistema START STOP. Ker produkcije emisij ne moremo detajlno simulirati
v računalniškem okolju z uporabljenim modelom zgorevanja, bodo ti efekti zanemarjeni, saj ne
predstavljajo bistvenega vpliva na celotno obratovanje NEDC cikla. Rezultati bodo prikazani za
celotno delovanje v NEDC voznem ciklu, kar znaša 1180 sekund. Od celotnega časa NEDC cikla
vozilo stoji na mestu kar 250 sekund. V primeru normalnega obratovanja v tem času porablja
gorivo, ki je potrebno za prosti tek in proizvaja emisije. V primeru START STOP sistema pa motor
v času mirovanja vozila ugasnemo in s tem privarčujemo nekaj goriva in tudi zmanjšamo emisije.
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Poraba goriva v NEDC ciklu
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Slika 4.1: Poraba goriva v NEDC ciklu. Opomba: Vrednost v odstotkih prikazuje zmanjšani delež
pri različnem načinu obratovanja.
Na sliki 4.1 je prikazana poraba goriva v NEDC ciklu v primeru normalnega obratovanja in v
primeru uporabe START STOP sistema pri različnih temperaturah zagona. V stolpcih so prikazane
razlike v odstotkih glede na referenčno obratovanje: hladen zagon brez START STOP sistema. Če
primerjamo razliko v odstotkih med normalnim obratovanjem in START STOP sistemom vidimo,
da je zmanjšanje porabe goriva za skoraj 4% v NEDC ciklu, seveda ob predpostavki, da je START
STOP sistem aktiven ob vsaki zaustavitvi vozila. Poglejmo še razlike emisij.
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Slika 4.2: Masa emisij NOx na razdaljo pri različnih pogojih. Opomba: Vrednost v odstotkih
prikazuje učinkovitost pretvorbe SCR katalizatorja.
Na sliki 4.2 je prikazana vrednost emisij v NEDC ciklu v gramih na kilometer za različne pogoje
obratovanja. Procentualna vrednost, zapisana v sredini vsakega stolpca, predstavlja učinkovitost
pretvorbe katalitičnega pretvornika NOx emisij. Najprej opazimo veliko spremembo pri emisijah s
toplim zagonom, kjer se v primeru START STOP sistema vrednost bistveno zmanjša, saj pade iz
0.0354 (oranžen stolpec) na 0,0211 g/km (rdeč stolpec), navedeno v procentih kar 40,4 %. Pojavlja
se vprašanje ali simulacija prinaša smiselne rezultate, torej če je dejanski doprinos takšnega sistema
realen. To bi moralo potrditi testiranje na realnem sistemu, ki je drago, takšni testi so običajno
zaupni in je do tovrstnih informacij težko priti. Lahko pa videne rezultate razložimo. Pri sistemu
START STOP se vrednost emisij zmanjša že zaradi ugasnitve motorja, tako da v tem času ne
producira emisij, kar je moč opaziti, če primerjamo obe vrednosti emisij NOx pred katalizatorjem
(siv in zelen stolpec). To pa ni edini razlog. Zavedati se moramo, da je pretvorba emisij odvisna od
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koncentracije posameznih plinov, temperature katalizatorjev in plinov ter od časa zadrževanja
snovi v okolici katalizatorja. Koncentracija in temperatura katalizatorja sta približno enaka v obeh
primerih, medtem ko se čas zadrževanja emisij v katalizatorjih bistveno poveča. Masni tok skozi
njih se ob ustavitvi motorja ustavi, zato je na voljo veliko časa, da konverzija poteče. Prav v času
delnih pretvorb NO in NO2 emisij, ima učinek zadrževanja plinov s katalizatorjem največji vpliv
na pretvorbo. Kljub temu je ta vpliv na celotno vrednost emisij zelo majhen, saj je volumen
katalizatorja premajhen, da bi se v njem v času mirovanja nahajala večja količina plina.
Če pogledamo stanje pri hladnem zagonu opazimo, da je procentualna razlika uspešnosti približno
ista kot razlika v toplem zagonu (z in brez uporabe START STOP sistema) in znaša okoli 4%. Iz
tega lahko sklepamo, da je trend zelo podoben kot pri porabi goriva. Kljub START STOP sistemu
v primeru hladnega zagona ne dosegamo želenega merila EURO 6 standarda, če bi le ta zahteval
preizkus v hladnem zagonu.
START STOP sistem zmanjša porabo in delež plinov NOx, vendar na drugi strani kljub temu ni
zmožen doseči dovolj nizke vrednosti v hladnem zagonu.

4.2

Zmanjšanje emisij NOx z višanjem temperature katalizatorja

Karakteristika procesa pretvorbe NOx nam narekuje možnosti izboljšanja pretvorbe emisij. Kot že
rečeno, je stopnja pretvorbe odvisna od koncentracije plinov, temperature katalizatorja in časa
zadrževanja izpušnih plinov v njih. Ideja je, da zvišamo eno izmed teh treh pogojev. Zvišanje
temperature katalizatorja in izpušnih plinov se zdi najbolj optimalna rešitev, saj ne zahteva po
posegih v konstrukcijo. Zavedati se moramo, da pretvorba emisij ne poteka, če ni dosežena
določena temperatura katalizatorja, kar je poglaviten razlog, da imamo pri hladnem zagonu porast
emisij. Vsak sistem ima določeno vztrajnost, zato katalizator rabi nekaj časa za segrevanje do
primerne temperature. Želja je, da dosežemo to mejno temperaturo veliko prej, brez posegov v
konstrukcijo motorja ali izpušnega sistema, temveč le s spremenjeno kontrolno strategijo.

4.2.1 Doziranje ogljikovodikov pred DOC za zmanjšanje emisij NOx
Zvišanje temperature SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) katalizatorja je ključnega pomena
pri pretvorbi NOx emisij. Vzamemo na primer redukcijo NO v SCR katalizatorju. Le ta se začne
pri nekaj več kot 410 K, kar je okrog 140 °C. Na drugi strani je za skoraj popolno pretvorbo NO2
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emisij potrebna višja temperatura, nekje 475 K oziroma 200 °C [1]. Ideja je, da katalizator čim
hitreje segrejemo na to stanje, saj le tako omogočimo učinkovito pretvorbo NOx. Ker nekateri
dizelski motorji že uporabljajo sisteme za zviševanje temperature filtra, lahko takšen sistem
izrabljamo tudi za dvigovanje temperature SCR katalizatorja. To storimo z doziranjem
ogljikovodikov pred DOC (ang. Diesel oxidation catalyst) katalizator, kjer poteka oksidacija
nezgorelih ogljikovodikov in ogljikovega monoksida. Ker so to eksotermne reakcije, se sprošča
delež toplote in tak proces lahko izrabljamo za hitrejšo segrevanje SCR katalizatorja, če pred DOC
vbrizgamo nekaj ogljikovodikov (v nadaljevanju HC). Za uporabo takšnega sistema smo omejeni
s temperaturo DOC katalizatorja, saj zadostna oksidacija HC poteka nad 220 °C. Tukaj se vprašamo
o smiselnosti takšnega početja, saj mora biti temperatura DOC katalizatorja višja, kakor želena
temperatura SCR. Vendar zaradi namestitve katalizatorjev po specifičnem vrstnem redu in
vztrajnosti sistema lahko sklepamo, da se bo DOC segrel veliko prej kakor SCR katalizator. Kakor
hitro se DOC segreje nad 220 °C, začnemo vbrizgavat majhne količine ogljikovodikov pred DOC.
Tam se le ti oksidirajo in sprostijo toploto ter omogočijo še dodatno in hitrejše segrevanje SCR
katalizatorja in s tem izboljšamo pretvorbo NOx emisij.
Najprej poglejmo, kaj se dogaja s temperaturo DOC katalizatorja v NEDC ciklu ob hladnem
zagonu, prikazano na sliki 4.3.
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Slika 4.3: Temperatura DOC katalizatorja pri hladnem zagonu.
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Temperatura DOC katalizatorja se dviguje nekoliko hitreje kot temperatura SCR katalizatorja, kar
je posledica njegove pozicije v toku plinov. DOC je nameščen najbližje motorju in se zato segreva
najhitreje. Sedaj si moramo pogledati mesto, na katerega lahko začnemo vbrizgavati HC. Kot že
povedano, je temperatura popolne konverzije HC približno 220 °C. Pred to temperaturo je
vbrizgavanje HC za dvigovanje temperature nesmiselno, saj ogljikovodiki ne bi reagirali na
katalizatorju in bi tako imeli samo več emisij nezgorelih ogljikovodikov na koncu izpušnega
sistema. Kot lahko razberemo iz slike 4.3, lahko začnemo vbrizgavanje nekoliko po 530 sekundah,
vendar je okno vbrizga zelo ozko, saj temperatura po tem času spet pade pod temperaturo reakcije.
V primeru, da pravočasno vbrizgavamo ogljikovodike, bodo ti reagirali in dodatno segreli
katalizator. Poglejmo, kako vbrizg HC vpliva na temperaturo SCR katalizatorja.
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Slika 4.4: Temperatura DOC katalizatorja ob hladnem zagonu, ter čas vbrizgavanja
ogljikovodikov.
Kot lahko opazimo iz slike 4.4, se vbrizg HC začne po 530 sekundah in traja približno 70 sekund.
Odziv temperature SCR katalizatorja je nekoliko počasnejši zaradi vztrajnosti sistema, vendar
lahko opazimo občutno razliko v temperaturi po 600 sekundah, kjer porast le te vpliva na hitrost
pretvorbe, predvsem emisij NO2. Pretvorba NO emisij je v primeru hladnega zagona že skoraj
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popolna po 600 sekundah, vendar s takšno strategijo višamo uspešnost pretvorbe predvsem NO2
emisij, kar bi za posledico imelo nižjo vrednost NOx emisij.
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Slika 4.5: Masa emisij NOx na prevoženo pot v hladnem zagonu brez in z vbrizgom
ogljikovodikov. Opomba: Vrednost v odstotkih prikazuje učinkovitost pretvorbe SCR
katalizatorja.
Razlika med učinkovitostjo pretvorbe NOx emisij v primeru hladnega zagona in hladnega zagona
z uporabo vbrizga je majhna in prikazana na sliki 4.5. Poglaviten razlog je predvsem v prepoznem
segrevanju SCR katalizatorja. Kot opazimo iz slike 4.4 se temperatura dvigne komaj po 600
sekundah cikla, kar bistveno ne vpliva na konverzijo NOx emisij. Možno pa je opaziti, da bi takšen
sistem za namene zmanjševanja tovrstnih emisij bil uporaben zgolj v primeru, če bi DOC
katalizator segreli dovolj hitro.

4.2.2 Zamik začetka vbrizga goriva za zmanjšanje emisij NOx
Pri dizelskem motorju obremenitev določamo s kontrolno enoto motorja in sicer z vbrizgom goriva
v zgorevalno komoro. To nam omogoča, da v vsaki obratovalni točki izberemo optimalno količino
in optimalni čas vbrizga goriva. S tem dosegamo želene karakteristike in učinkovitost zgorevanja.
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Po drugi strani nam pa daje tudi možnost, da krmilno enoto motorja prilagodimo drugim zahtevam,
če je to potrebno. V ta namen lahko spreminjamo čas, oziroma začetek vbrizga goriva. Če je gorivo
vbrizgano prehitro v zgorevalno komoro in se zgorevanje začne veliko pred zgornjo mrtvo lego,
lahko dosegamo previsoke tlake, neučinkovito zgorevanje, poškodbe motorja, povečan hrup in
tresljaje. V primeru prepoznega vbrizga goriva se zgorevanje začne veliko po zgornji mrtvi legi,
porast tlaka in temperature se pomakne k spodnji mrtvi legi, kar povzroči povišane temperature v
času odpiranja izpušnega ventila. Povišana temperatura v spodnji mrtvi legi povzroči tudi očiten
porast temperature v izpušnem sistemu. Takšen proces ni zaželen, saj zmanjšuje termodinamični
izkoristek procesa, hkrati pa povzroča konstrukcijske težave turbine, ki morda ne prenaša visokih
temperatur, še posebej pri polni obremenitvi motorja. Kljub temu lahko takšno obnašanje sistema
koristimo za zmanjševanje emisij NOx na podlagi zviševanja temperatur katalizatorja. Ideja je, da
za določen čas zanemarimo učinkovitost procesa in s pomočjo zamika vbrizga goriva omogočimo,
da se bo SCR katalizator ogrel hitreje, kar bo povzročilo učinkovitejšo pretvorbo emisij NOx v
hladnem zagonu.
Na tem mestu se je potrebno vprašati, kakšne so vrednosti drugih emisij zaradi spremembe
obratovanja. Pri zamiku vbrizga se zmanjša vrednost maksimalne temperature v valju in s tem tudi
manjša produkcija NOx emisije, hkrati pa gre pričakovati za porast saj [8]. To dodatno otežuje
opazovanje vpliva zamika vbrizga na emisije, saj model zgorevanja v programu CRUISE M ne
omogoča napovedi emisij ob različnem načinu obratovanja. Zato bo produkcija emisij NOx enaka
kot v normalnem načinu obratovanja, hkrati pa bo zanemarjen delež saj. Takšna predpostavka je
opravičena z razlogom, da filter saj, ki je nameščen v izpušnem sistemu, deluje tudi v hladnem
načinu obratovanja.
V nadaljevanju bo uporabljen način zakasnitve vbrizga. Oblika in količina vbrizganega goriva
bosta ostali enaki, krivulja sproščene toplote bo zamaknjena proti spodnji mrtvi legi, njena oblika
pa skoraj identična. Idealno bi bilo, če bi model zgorevanja omogočal napoved oblike sproščene
toplote zgolj s spreminjanjem signala odprtja igle vbrizgalne šobe. Na ta način bi lahko proces
zgorevanja poljubno prilagodili tako, da bi šele pozno po ZML vbrizgali še dodatno količino (ang.
Post Injection) goriva in s tem zvišali temperaturo izpušnih plinov. S tem bi lahko vplivali tudi na
pretvorbo saj tvorjenih v glavnem vbrizgu. Vpliv naknadnega vbrizga goriva ima pozitivne vplive
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na zmanjšanje emisij saj. Natančen fizikalni proces ni znan, literatura pa navaja enega izmed
naslednjih možnosti [9]:
-

Naknaden vbrizg goriva vpliva na povišano turbulenco v zgorevalni komori in s tem prinaša
nezgorel kisik v okolico saj, nastalih iz glavnega vbrizga, kar poveča oksidacijo teh emisij.

-

Naknaden vbrizg poviša temperaturo zgorevalne komore in pospeši proces oksidacije saj,
nastalih pri glavnem vbrizgu.

-

Razporeditev goriva po širšem območju obratovanja ima pozitivne učinke na produkcijo
emisij, saj krajša čas posameznega vbrizga, kar ugodno vpliva na produkcijo emisij.

V modelu je uporabljena zakasnitev vbrizga, ki je od referenčnega vbrizga za 20° ročične gredi
prestavljena proti spodnji mrtvi legi v prvem delu NEDC cikla. Pričakovati je višjo temperaturo
izpušnih plinov v času zakasnitve vbrizga ter slabši izkoristek in večjo porabo goriva v tem
obdobju. Višjo temperaturo izpušnih plinov v času obratovanja z zamikom vbrizga je moč opaziti
na sliki 4.6.

Temperatura izpušnih plinov na vstopu v DOC katalizator

Temperatura izpušnih plinov [°C]
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Slika 4.6: Temperatura izpušnih plinov ob vstopu v DOC katalizator brez in z zakasnitve vbrizga.
Ugotovljeno je bilo, da je za optimalno segrevanje SCR katalizatorja potrebno približno 350 sekund
delovanja z zakasnitvijo vbrizga 20° zasuka ročične gredi, kar je vidno na sliki 4.6. V tem intervalu
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se temperaturi ne ujemata in je razvidno, da je temperatura z zakasnitvijo vbrizga višja. V tem času
delovanju motorja pod omenjenim režimom se bo SCR katalizator segrel na želenih 200 °C, kar je
meja, kjer se bosta skoraj popolnoma pretvarjala NO in NO2.
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Slika 4.7: Temperatura SCR katalizatorja brez in z uporabo zakasnitve vbrizga
Temperatura katalizatorja SCR se v primeru zakasnitve vbrizga občutno hitreje dviguje v
primerjavi s temperaturo pri normalnem obratovanju iz hladnega zagona, kar je razvidno is slike
4.7. Ponovno je možno videti vztrajnost sistema, saj se temperatura SCR katalizatorja dviguje tudi
po 350 sekundah in doseže vrh pri 450 sekundah ter se nato počasi ohlaja. Da bi videli ali je
zakasnitev vbrizga dobra metoda za doseganje nižjih emisij NOx, moremo pogledati integrirane
vrednosti masnih tokov NO in NO2 plinov za katalizatorjem ter jih primerjati z osnovnimi
vrednostmi pri hladnem zagonu.
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Emisije NOx v NEDC ciklu
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Slika 4.8: Masa emisij na prevoženo pot z uporabo zakasnitve vbrizga. Opomba: Vrednost
odstotkov prikazuje uspešnost pretvorbe SCR katalizatorja.
Na sliki 4.8 je moč opaziti, da je vrednost emisij pri hladnem zagonu v kombinaciji z zakasnelim
vbrizgom padla pod mejo EURO 6 standarda. Iz tega lahko trdimo, da je metoda učinkovita, vendar
moramo pogledati situacijo tudi s stališča porabe goriva. Zavedati se moramo, da je izkoristek
samega procesa pri zakasnelem vbrizgu veliko slabši, kar bi se moralo poznati pri porabi goriva.
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Slika 4.9: Poraba goriva v NEDC ciklu pri normalnem obratovanju in uporabi zakasnitve
vbrizga. Opomba: Vrednost v odstotkih prikazuje delež porasta goriva v primeru zakasnitve
vbrizga glede na normalno obratovanje.

Na sliki 4.9 lahko vidimo, da se pri takem postopku poraba goriva zviša za okoli 3%, vendar je
učinkovitost procesa pretvorbe emisij veliko boljša. Iz tega lahko sklepamo, da je moč doseči
ugodne emisije tudi v hladnem zagonu z nekoliko višjo porabo goriva.

4.2.3 Kombinacija zakasnitve vbrizga in vbrizgavanja HC
Zakasnitev vbrizga je lahko uspešna metoda za manjšanje emisij NOx, pri doziranju HC pred DOC
katalizator pa je potrebna primerna temperatura, preden je postopek sploh mogoč. Ideja je, da
združimo oba postopka. Najprej uporabimo zakasnitev vbrizga, da se DOC katalizator segreje do
primerne temperature, nato nadaljujemo z normalnim obratovanjem motorja z notranjim
zgorevanjem in začnemo z vbrizgavanjem HC pred DOC katalizator. S tem dosežemo, da
uporabljamo zakasnitev vbrizga krajši čas, kar bi lahko povečalo izkoristek procesa in s tem
zmanjšalo porabo goriva. Doziranje HC namreč porablja občutno manj goriva za enako spremembo
temperature izpušnega sistema, kakor sistem z zakasnitvijo vbrizga.
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Slika 4.10: Temperatura DOC katalizatorja ob kombinaciji zakasnitve vbrizga in vbrizga
ogljikovodikov pred DOC.
Na sliki 4.10 je prikazan primer, ko v prvih 150 sekundah motor obratuje z zamikom vbrizga goriva
v zgorevalno komoro, da segreje katalizator. In že po dobrih 80 sekundah lahko začnemo
vbrizgavati HC pred DOC katalizator. Ker je le ta ogret na dovolj visoko temperaturo, poteče
oksidacija ogljikovodikov, ki zaradi eksotermnega značaja povzroči še dodaten porast temperature.
DOC segrevamo s HC tako dolgo, dokler SCR ne doseže 175 °C, kjer NO in NO2 redukciji potekata
zelo učinkovito. Ko dosežemo želeno temperaturo, pa vbrizg HC izklopimo. Morda se pojavlja
vprašanje, zakaj zamik vbrizga ne bi ugasnili že po 80 sekundah, ko segrevanje nadaljujemo s HC
vbrizgom, saj bi s tem bistveno zmanjšali porabo goriva. Razlog je v procesu oksidacije
ogljikovodikov, ki poleg ustrezne temperature katalizatorja potrebuje tudi dovolj veliko
temperaturo plina. Če je plin prehladen, reakcija ne poteče kljub ustrezni temperaturi katalizatorja.
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Slika 4.11: Temperature SCR katalizatorjev pri različnih načinih obratovanja.
Na sliki 4.11 vidimo različne hitrosti ogrevanja SCR katalizatorja. Normalen hladen zagon ima
karakteristiko počasnega segrevanja, sledi mu doziranje ogljikovodikov, kjer je vidna sprememba
šele v drugem delu NEDC cikla. Bistveno hitrejše segrevanje je opazno pri nastavitvi zamika
vbrizga goriva v zgorevalno komoro in najhitrejša sprememba temperature je pri uporabi obeh
postopkov hkrati. Takšna karakteristika bi morala izboljšati pretvorbo NOx plinov, kar lahko
pogledamo z integriranimi veličinami na koncu izpušnega sistema.
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Slika 4.12: Masa emisije NOx na prevoženo razdaljo ob različnih načinih obratovanja. Opomba:
Vrednost v odstotkih prikazuje uspešnost pretvorbe SCR katalizatorja.
Na sliki 4.12 vidimo celoten pregled nad vrednostmi emisij NOx pri uporabi različnih načinov
krmilne enote v hladnem zagonu NEDC cikla. Bilo je pričakovati, da bo sistem s kombinacijo
zakasnitve vbrizga in vbrizga HC najbolj učinkovit. Ker je bilo v prejšnjih primerih tudi govora o
porabi goriva, še poglejmo kako uspešna je kombinirana metoda v NEDC ciklu. Ker pri
kombinaciji z doziranjem HC delujemo z zakasnitvijo vbrizga le 150 sekund, bo s tem tudi ustrezno
manjša poraba goriva, kakor pri 350 sekundah takšnega obratovanja. Seveda bo poraba goriva še
vedno višja od osnovnega načina obratovanja v hladnem zagonu, vendar zgolj za 1.8 % več in ne
za 3 %, kakor je to bilo v primeru, ko je bila uporabljena zgolj zakasnitev vbrizga. Ta postopek je
zmanjšal emisije NOx, pri tem pa je porabil manj goriva kot prejšnji sistemi, kar prikazuje slika
4.13.
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Slika 4.13: Poraba goriva v NEDC ciklu pri različnih obratovanjih ob hladnem zagonu.
Opomba: Vrednost v odstotkih prikazuje povišan delež porabe glede na referenčno obratovanje.
Pri uporabi vbrizga HC pred katalizator potrebujemo tudi nekaj goriva. Vbrizgano je 50
miligramov goriva na sekundo, kar skupno znese zgolj 8,85 gramov v tem načinu obratovanja.
Opazimo lahko, da je ta prispevek na povišano porabo goriva manjši, saj dovajamo toploto na
mestu, kjer jo potrebujemo. V primeru zakasnitve vbrizga dodatno segrevamo celoten motor, kjer
toplota iz plinov preide na stene motorja, oljni in vodni tokokrog in iz izpušnega sistema ter turbine
na okolico. Zato je izkoristek goriva, ki je namenjen segrevanju katalizatorja veliko višji pri vbrizgu
ogljikovodikov.
Poglejmo še pretvorbo NO in NO2 emisij po celotnem ciklu, emisija NO je prikazana na sliki 4.14,
emisija NO2 pa na sliki 4.15.
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Pretvorba NO v NEDC ciklu pri uporabi zakasnitve vbrizga in
dodajanju HC
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Slika 4.14: Količina emisij NO pred in za SCR katalizatorjem v primeru obratovanja z
zakasnitvijo vbrizga in dovajanja ogljikovodikov pred DOC.

Pretvorba NO2 v NEDC ciklu pri uporabi zakasnitve vbrizga in
dodajanju HC
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Slika 4.15: Količina emisij NO2 pred in za SCR katalizatorjem v primeru obratovanja z
zakasnitvijo vbrizga in dovajanja ogljikovodikov pred DOC.
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Na slikah 4.14 in 4.15 je razvidno, da lahko boljšo pretvorbo NO dosežemo zgolj s hitrejšim
višanjem temperature katalizatorja. Pri pretvorbi NO2 pa ugotovimo, da se v zadnji tretjini NEDC
cikla pojavi določena količina dušikovega dioksida, ki zapušča SCR katalizator, kar je zagotovo
posledica njegove temperature. V tem času namreč le ta pade v območje, kjer pretvorba ni popolna.
Nadaljnjo izboljšanje sistema bi lahko dosegli z dodatno kontrolno strategijo, ki bi pokrila celotno
območje delovanja in bi zagotavljala dovolj visoko temperaturo. Problem dobre zasnove kontrolne
strategije je, da bi ta morala upoštevati vztrajnost sistema. V primeru premajhne temperature SCR
katalizatorja, je potrebno dodatno vbrizgavanje ogljikovodikov, vendar je za povišanje temperature
potreben čas. Idealno bi bilo, da bi kontrolna enota zaznala, da se temperatura SCR bliža vrednosti,
kjer pretvorba ne bi bila več dobra in bi odreagirala pravočasno. Razvoj takšne kontrolne enote za
samo en cikel (na primer NEDC cikel) je lahko zelo enostaven, vendar je za doseganje optimalne
temperature v vsakem neustaljenem režimu potrebno veliko več truda.
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5 SKLEP
Računalniška simulacija nam daje moč, da preverimo obnašanje motorja tudi zunaj območja
normalnega delovanja. To lahko izkoristimo pri optimiranju emisij in porabe goriva v
avtomobilskih motorjih.
Glavni cilj magistrskega dela je prikaz možnosti zmanjšanja emisij NOx dizelskega motorja, ki
obratuje v hladnem zagonu z zgolj spreminjanjem krmilne enote motorja. S pomočjo programskega
paketa CRUISE M je bilo preverjeno, kako zamik vbrizga dizelskega goriva in vbrizgavanje
ogljikovodikov pred DOC vpliva na temperaturo katalizatorja in posledično na uspešnost pretvorbe
NOx emisij. Pri tem je bilo uporabljeno veliko poenostavitev, saj sta bili podrobno opazovani zgolj
dve veličini, emisije NOx in poraba goriva. Saje, nezgoreli ogljikovodiki in emisije ogljikovega
monoksida niso bili obravnavani, saj je motor z notranjim zgorevanjem zapleten sistem, kjer
sprememba določenega dela sistema vpliva na veliko preostalih veličin. Ugotovljeno je bilo, da je
za uspešnost pretvorbe NOx emisij potrebna dovolj visoka temperatura katalizatorja in izpušnih
plinov. To nas privede do spoznanja, da moramo za zadovoljivo pretvorbo emisij čim prej zvišati
temperaturo izpušnega sistema. Ena izmed možnosti je z zamikom vbrizga goriva, druga pa z
vbrizgom ogljikovodikov pred DOC katalizator, ki se navadno uporablja za regeneracijo filtra saj.
Oba sistema imata pomanjkljivosti, prvi poslabša izkoristek procesa, kar se pozna v povišani porabi
goriva, druga možnost pa ima omejitev uporabe, kajti oksidacija ogljikovodikov ne bo potekla,
dokler DOC ni dovolj ogret. Tako se je za idealno možnost pokazala kombinacija obeh sistemov,
kjer lahko z 1,8% višjo porabo dosežemo optimalne emisije NOx (znotraj dovoljenih mej v EURO
VI standardu) tudi ob hladnem zagonu.
Druga pomanjkljivost celotne obravnave je model zgorevanja, ki ni fizikalen, temveč zgolj
tabelaričen, pridobljen z meritvam na merilni stezi. Takšen pristop je idealen za točke v ustaljenem
načinu obratovanja, medtem ko pa v neustaljenem režimu ne upošteva določenih efektov. Ideja za
nadaljnje delo je implementacija fizikalnega modela zgorevanja, ki nudi tudi dobro napoved emisij,
saj bi le na takšen način dobili realne rezultate. Kljub pomanjkljivosti modela zgorevanja pa lahko
pričakujemo podobne trende in obnašanje realnega sistema.
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