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ÖSSZEFOGLALÁS 

PhD disszertációm dízelmotorok befecskendezési folyamataival foglalkozik. 

Manapság a motorfejlesztőknek nagyon szigorú előírásokkal kell szembenézniük a 

károsanyag kibocsátás tekintetében. Ezekben az előírásokban már nem csak a 

hagyományosan szennyező anyagként kezelt szénhidrogén (HC), részecske (PM), szén-

monoxid (CO) és nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásának csökkentéséről van szó, hanem 

legújabban az üvegházhatása miatt veszélyesnek azonosított szén-dioxid (CO2) emisszió 

korlátozásáról is. Annak érdekében, hogy a normáknak megfeleljenek, a gyártók és 

fejlesztők több féle megoldást dolgoztak ki. Az egyik legelterjedtebb megoldás a 

különböző kipufogógáz utánkezelő rendszerek fejlesztése és járművekre való installációja 

különböző kombinációkban. Ez a hozzáállás azt eredményezte, hogy a legtöbb modern 

járműben a kipufogórendszerben található beavatkozók és katalizátorok értéke már 

összevethető a motor árával. A másik megközelítés szerint a nyers emisszió csökkentésével 

egyszerűsíteni lehet az utánkezelő rendszeren, így jó esetben olcsóbb, megbízhatóbb, 

kisebb tömegű rendszert lehet kiépíteni. Dízelmotorok esetében az égésfolyamatok egyik 

legmeghatározóbb paramétere a befecskendezési folyamat. Ezen keresztül döntően lehet 

befolyásolni az égéstérben lejátszódó kémiai reakciókat, amivel pedig a kipufogógáz 

összetételét. Érdemes tehát közelebbről megvizsgálni a befecskendezést és a porlasztókat, 

valamint a befecskendezési sugárképet befolyásoló tényezőket. Ha ismerjük a 

porlasztókban lezajló folyamatokat, valamint befolyásolni tudjuk a befecskendezési sugár 

fejlődését, javítani lehet a motorok hatásfokán és csökkenteni a környezetkárosító gázok 

kibocsátását. 

Ennek megfelelően a munka első részében áttekintem a dízelmotorok fejlődését és 

a fejlesztők által megoldandó problémákat, valamint ezeken keresztül kutatásom 

motivációit. Röviden szó esik a jelenleg alkalmazott befecskendező rendszerek 

felépítéséről és működéséről, majd áttekintem a porlasztók működését és azok 

modellezését az eddig publikált irodalom alapján. Ezután taglalom a befecskendezési 

tömegáram mérésére alkalmas metódusok közül a legelterjedtebbeket és szó esik a használt 

módszer kiválasztásáról is. Az irodalomkutatás lezárásaként bemutatom a befecskendező 

fúvókák sajátosságait, a manapság alkalmazott fúvóka geometriákat, illetve egy általam 

kidolgozott újfajta geometriát is. 

 A második részben a dízel porlasztók modellezésével foglalkozok. Mivel az 

irodalomkutatás alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a legtöbb felhasználásnál 

„fekete dobozként” kezelték a porlasztót, vagy annak egyes részegységeit, így a felállított 

modellek nem voltak prediktív jellegűek, ezért pedig alkalmatlanok a befecskendezés-égés 

interakció modellezésére a későbbiekben. Saját modellem megalkotásakor emiatt figyeltem 

arra, hogy annak peremfeltételei megegyezzenek a valós befecskendező vezérlő jeleivel, 

bemeneteivel. Részletesen bemutatom a felépített modell részeit, majd annak validálását. 

A validálást először tűemelésre végeztem el, ezzel bizonyítva a porlasztó belső 

alkatrészeinek működését leíró részek helyességét. A modell végső kimenete azonban a 
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befecskendezett tüzelőanyag tömegáram, ezért az ellenőrzést elvégeztem a befecskendezett 

dózisra is. Ennek bemutatásával ér véget a második rész. 

A harmadik rész a befecskendezési tömegáram mérését tartalmazza, azon belül 

először magának a mérőberendezésnek a modellezésével kezdődik. A felépített modell 

segítségével paraméter érzékenységi vizsgálatot végeztem, hogy a lehető legpontosabb 

mérőberendezést lehessen később megépíteni. A vizsgálatok alapján meghatároztam az 

esetemben vizsgált befecskendező számára legmegfelelőbb paraméter-együttest, mely 

alapján megépítettem a berendezést később. Ezután részletesen leírom a felépített 

mérőrendszert és annak tulajdonságait. A szimulációs vizsgálatból levont következtetések 

szerint megvizsgáltam az elkészült berendezés működését is és arra a következtetésre 

jutottam, hogy az önmagában nem alkalmas a befecskendezési tömegáram mérésére. Ennek 

alapján egy szimulációt és mérést összekapcsoló eljárást javasoltam, mellyel már pontosan 

következtetni lehet a befecskendezési görbékre. Ezt igazolva a mért eredményeket 

összevetettem a szimulált értékekkel és ez alapján validáltam a befecskendező modellt a 

tömegáram görbékre is. 

A negyedik részben a befecskendező fúvókák hatását vizsgálom a befecskendezési 

sugárképre. Az összehasonlításhoz először statikus 3D CFD szimulációkat építettem fel, 

melyekben megvizsgáltam az egyes kialakítások előnyeit és hátrányait, illetve azok hatását 

a porlasztásra maximális tűemelés mellett. Ezek után a mozgó hálós szimulációk 

verifikálása következik, ahol összehasonlítottam a 3D CFD szimuláció segítségével kapott 

sugár jellemzőket a valós injektoron, nagysebességű kamerával felvett képekkel. A 

verifikáció során kiderült, hogy a modell pontosan visszaadta a sugár jellemzőit, 

nevezetesen a sugárkúpszöget és a behatolási mélységet a különböző időpillanatokban. 

Az értekezés ötödik fejezetében az új tudományos eredményeimet fogalmaztam 

meg négy tézisben, valamint felvázoltam az ezzel a kutatási munkával kapcsolatos 

publikációimat. 
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ABSTRACT 

This PhD dissertation deals with the injection processes and reaction kinetics of 

diesel engines. Today, engine developers have to face very strict standards regarding 

emissions. These standards are no longer just about reducing emissions of hydrocarbons 

(HC), particulate matter (PM), carbon-monoxide (CO) and nitrogen-oxides (NOX), which 

have traditionally been treated as pollutants, but also about carbon-dioxide (CO2) 

emissions, which has recently been identified as dangerous, due to its greenhouse effect. In 

order to meet standards, manufacturers and developers have developed several solutions. 

One of the most common solutions is the development and installation of various exhaust 

after-treatment systems on vehicles in various combinations. This attitude has resulted in 

the fact, that the value of the actuators and catalysts in the exhaust system in most modern 

vehicles is comparable to the price of the engine. Another approach is to simplify the after-

treatment system by reducing raw emissions, so that a cheaper, more reliable, overall lower 

weight system can be built. In the case of diesel engines, one of the most defining 

parameters of combustion processes is the injection process. Through this, the chemical 

reactions in the combustion chamber and the composition of the exhaust gas can be 

crucially influenced. Therefore worth taking a closer look at the injection and injectors, as 

well as the factors influencing the injection spray shape and composition. By knowing the 

processes that take place in injectors and by being able to influence the development of the 

spray, it is possible to improve the efficiency of engines and reduce emissions of 

environmentally harmful gases. 

Accordingly, the first part of the work reviews the development of diesel engines 

and the problems to be solved by the developers, and through these the motivations of my 

research. The structure and operation of the currently used injection systems is briefly 

introduced, then the structure and operation of the CR injector under analysis is described, 

and a detailed literature review of injector modeling is presented. After this, the most 

common methods for measuring the injection mass flowrate are described, while the most 

suitable method is selected. In the last chapter of this section, the usual nozzle designs and 

their flow conditions are described. In addition to the nozzle-hole designs prevalent in 

injectors, the structure of a geometry proposed by the author is described so that it can be 

compared to existing state of the art hole designs 

 The second part deals with the modeling of diesel injectors. Based on the literature, 

I concluded that the whole injector or its individual components were treated as “black 

boxes” in most applications, so the models set up were not predictive in nature and therefore 

unsuitable for modeling injection-combustion interactions later. For this reason, when 

creating my own model, I made sure that its boundary conditions were the same as the 

signals and inputs of the real injector. The parts of the constructed model and then its 

validation is presented in detail. The validation was first performed for needle lifts, thus 

proving the correctness of the parts describing the operation of the injector internal 

components. However, the final output of the model is the mass flowrate of the injected 
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fuel, so the injected dosage is also checked. The second part ends with the presentation of 

the dosage validation. 

The third part involves the measurement of the injection mass flow that begins with 

the modeling of the measuring device itself. Using the constructed model, a parameter 

sensitivity test is performed, so that the measuring equipment will be as accurate as 

possible. Based on the tests, I determined the most suitable set of parameters for the injector 

examined in this case, on the basis of which the device was built. After this, the description 

of the measuring system and its properties are given. According to the conclusions drawn 

from the simulation study, I also examined the operation of the completed equipment and 

came to the conclusion that it is not suitable for measuring the accurate injection mass 

flowrate. Based on this, I proposed a procedure combining simulations and measurement, 

with which the injection rate can be inferred. To verify this, I compared the measured 

results with the simulated ones, and based on this I validated the injection model for mass 

flowrate as well. 

In the fourth part, the effect of injection nozzles on the injection spray shape is 

examined. For the comparison, static 3D CFD simulations are built, in which I examined 

the advantages and disadvantages of each design and their effect on the spray shape at 

maximum needle lift. This is followed by a verification of the moving mesh simulations, 

where the beam characteristics obtained using the 3D CFD simulation are compared with 

the images taken on the injector with a high-speed camera. Verification revealed that the 

model accurately reproduced the characteristics of the spray, namely the cone-angle and 

the penetration depth at different time instances. Based on this simulation, moving mesh 

models of the previously studied nozzle geometries were created, with the help of which 

the effect of the geometries on the entire injection process could be analyzed. To conclude 

the fourth part, combustion simulations were performed with different EGR rates in the 

same engine operating points, and the results were compared with values measured on a 

medium commercial vehicle diesel engine. 

In the fifth chapter of the dissertation, the new scientific results were formulated in 

four theses, and publications related to this research work are outlined. 
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JELÖLÉSJEGYZÉK 

p nyomás [Pa] U feszültség [V] 

c hangsebesség [m/s] I áram [A] 

ρ sűrűség [kg/m3] N tekercs menetszáma [db] 

u áramlási sebesség [m/s] R mágneses reluktancia [1/H] 

q folyadék térfogat [m3] µ0 
vákuum abszolút permeabilitása 

[H/m] 

t idő [s] tj j-edik rés radiális vastagsága [m] 

A keresztmetszeti terület [m2] de a rés külső átmérője [m] 

K 
térfogati rugalmassági modulus 

[MPa] 
di és a rés belső átmérője [m] 

Vm mérőkamra térfogata [m3] B mágneses indukció [T] 

P kamranyomás [Pa] H mágneses térerősség [A/m] 

m tüzelőanyag tömege [kg] ti légrés vastagság [m] 

Di beáramlási átmérő [m]   

Do kiáramlási átmérő [m] V térfogat [m3] 

k k-faktor [-] D egyenértékű átmérő [m] 

L fúvóka furat hossza [m] Cf súrlódási együttható [-] 

r lekerekítési sugár [m] Cp nyomásveszteségi együttható [-] 

θ fúvóka furat szöge [°] e belső energia [J] 

NL tűemelés magassága [m] H entalpia [J] 

L1 konfúzor hossza [m] SE energiaforrás [J] 

Dint legkisebb átmérő [m] t idő [s] 

�̇� tömegáram [kg/s] dx infinitezimális hossz 

Cd kontrakciós tényező [-] L furat hossz [m] 

A áramlási keresztmetszet [m2] Kinlet bemeneti veszteségi tényező [-] 

Re Reynolds-szám [-] li, measure mért vezérlődugattyú elmozdulás [m] 

Cc kavitációs együttható [-] li, sim 
szimulált vezérlődugattyú 

elmozdulás [m] 

pi 
nyomás a bemeneti 

keresztmetszetnél [Pa] 
R furat lekerekítési sugár [m] 

p0 
nyomás a kimeneti 

keresztmetszetnél [Pa] 
𝑚𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠 

mért befecskendezési tömegáram 

[kg/s] 

p1 nyomás a fúvókától felfelé [Pa] 𝑚𝑖,𝑠𝑖𝑚 

szimulált nyomásváltozás alapján 

számított befecskendezési 

tömegáram [kg/s] 

p2 nyomás a fúvókától lefelé [Pa] Bt 
időegységre eső tüzelőanyag 

fogyasztás [kg/s] 

pv parciális gőznyomás [Pa] n motorfordulatszám [1/s] 

F mechanikai erő [N] z hengerek száma [db] 
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Dp dugattyú átmérő [m]   

Dr dugattyúrúd átmérő [m]   

Fext külső erő [N]   

J az erő iránya (j = 1 vagy j = -1)   

x elmozdulás [m]   

x0 kiindulási helyzet [m]   

Ds furat átmérő [m]   

α tű fél kúpszöge [°]   

Dc kúp átmérője [m]   

σ szelepülék félkúpszöge [°]   

F2 2. testre ható erő [N]   
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k rugómerevség [N/m]   
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1. MOTIVÁCIÓ 

A járművek egyik legfontosabb rendszereleme az erőátviteli rendszer, amely 

hajtóerőt biztosít egy adott energiaforrásból. Manapság a legelterjedtebb 

energiaforrásoknak még a kőolaj származékok számítanak. A dízelmotor - mióta Rudolf 

Diesel szabadalmaztatta több mint százhúsz évvel ezelőtt, - nagy fejlődésen ment keresztül 

és a kezdetektől szerepelt a járművek hajtóegységei között. Elterjedése felgyorsult a 20. 

század elején, amikor a gyermekbetegségeit megoldották és egyre fejlettebb befecskendező 

rendszerek jelentek meg. Motorja megalkotása során Rudolf Diesel a Carnot-körfolyamat 

megvalósítását tűzte ki célul, így sokkal nagyobb hatásfok jellemezte, mint August Otto 

szabadalmát [1]. Magas hatásfokuk, de nagy méretük okán főként haszonjárművekbe és 

nehézgépekbe építették eleinte, személygépjárművekben csak néhány évtizeddel később 

kezdett elterjedni. Ekkor is a befecskendező rendszerek fejlődése segített, a nagyobb 

befecskendezési nyomás, a pontosabb adagolás, a fúvókák kedvezőbb kialakítása segített a 

- még osztott égésterű - motorok által keltett zajt és rezgést csillapítani.  

A motorfejlesztésben a legfőbb motivációt eleinte a fajlagos teljesítmény és az 

effektív teljesítmény növelése jelentette, emiatt jelentek meg az egyre nagyobb 

hengerszámú és fordulatszámú motorok az 1910-es évektől. Dízelmotorok esetében az 

égésfolyamat sajátosságai miatt a fordulatszám növelést nem lehetett olyan mértékben 

megvalósítani, mint Otto-motorok esetén, ezért feltöltéssel próbálkoztak [2]. A 

turbófeltöltés emiatt erjedt el annyira, hogy manapság szinte kivétel nélkül minden jármű-

dízelmotor ilyennel készül.  

A múlt század 70-es éveiben kezdett a fejlesztések súlypontja a hatásfok növelése 

és a károsanyag kibocsátás növelése felé billenni, bár néhány nagyvárosban természetesen 

már korábban is gondot okozott a szmog. Az olajválság azonban megkérdőjelezhetetlenül 

rámutatott, hogy a kőolaj mértéktelen felhasználása nem folytatható hosszú távon. Miután 

már korábban kimutatták, hogy a városi levegőminőséget döntően befolyásolja a járművek 

kipufogógáza, a nyersanyag ára csak egy okkal többet adott arra, hogy a kutatók tovább 

próbálkozzanak az égésfolyamatok tökéletesítésével. A dízelmotorok hatásfok 

szempontjából ugyan előnyben vannak szikragyújtású társaikkal szemben, viszont a 

nitrogén-oxid (NOX) és szilárd részecske (PM – Particulate Matter) kibocsátásuk jóval 

meghaladja azokét [3]. A ’20-as évektől robbanásszerűen növekvő járműállomány 

levegőszennyezése miatt először Kalifornia Államban, - majd a világ többi részén is a 

fejlett régiókban – szabályozást vezettek be a kipufogógáz összetételére vonatkozóan [1]. 

Az 1990-es évektől kezdődően a széndioxid (CO2) kibocsátást is a veszélyes gázok közé 

kezdték sorolni, mivel üvegház-hatása miatt felelős a Föld átlaghőmérsékletének 

emelkedéséért. Az első – még önkéntes alapú – CO2 kibocsátást korlátozó megállapodások 

az ezredforduló környékén születtek az Európai Bizottság és különböző autógyártók között, 

de 2004-ben Kaliforniában bevezették az első kötelező érvényű előírást is. Az Európai Unió 

az első ilyen szabályozást 2009-ben vezette be, ami 130 g/km CO2 kibocsátást 

engedélyezett egy 1372 kg átlagos tömegű személygépjárműnek 2015-re [4]. Hasonló 
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rendelkezések jelentek meg ezek után közepes és nehéz haszongépjárművek számára is, 

ezek között Japán volt az első, aki már 2006-ban törvényt hozott a nehéz-haszonjárművek 

fogyasztásával kapcsolatban [5]. A mind szigorúbbá váló előírások egyre nagyobb erővel 

sarkallták a járműgyártókat a belsőégésű motorok folyamatos fejlesztésére, melyek 

dízelmotoroknál két terület igen jelentős fejlődéséhez vezetett: az első a befecskendező és 

levegő-előkészítő rendszerek, a második a kipufogógáz-utánkezelő rendszerek. Az előbbi 

adta jelen munka egyik motivációját is, ugyanis a dízel égésfolyamatok mélyebb 

megismeréséhez a befecskendező rendszerek és a befecskendezési folyamat megismerésén 

keresztül vezet az út. Érdemes azonban hozzátenni, hogy a járműrendszerek fejlesztésén 

kívül magát az tüzelőanyagot is lehet „jobbítani”. Kiterjedt irodalma van a különféle 

gázolaj-keverékek hatásának vizsgálatának, itt azonban többek között kulcsfontosságú 

kérdés, hogy megtérül-e a megújuló komponens használata, azaz az externális költségek 

mekkorák [6]. Sok esetben előfordulhat, hogy a bio-tüzelőanyag hozzáadásával a 

károsanyag kibocsátása nő a motornak [7] 

Az olajár-robbanás és emiatt a járművek útvonal-fogyasztás csökkentésének vágya 

a 80-as évektől megnövelte a dízelmotorral ellátott gépjárművek arányát az utakon, melyek 

már minden korábbinál csöndesebbek és finomabb járásúak voltak. Nagy lökést adott a 

dízelmotorral ellátott gépjárművek elterjedésének a Common Rail (CR) befecskendező 

rendszerek bevezetése. Ezzel a lépessel - és modern, jó hatásfokú turbófeltöltők 

segítségével - a dízelmotorral hajtott járművek egyszerre váltak jelentősen nagyobb 

teljesítményűvé, rugalmasabbá és takarékosabbá. Ez végül azt okozta, hogy néhány 

országban a 2000-es évek végére több dízelmotorral hajtott jármű volt az utakon, mint a 

hagyományosan elterjedtebbnek mondható szikragyújtású [8]. A CR rendszerek elterjedése 

is hasonló gyorsasággal ment végbe, személy- és haszongépjárművek esetében ma már 

kizárólagosnak mondhatók. 

A CR rendszerek működésének részletes leírásával azonban ritkán találkozunk a 

szakirodalomban. Modellezésükkel ugyan többen is foglalkoztak, fúvóka áramlási 

viszonyok és a befecskendezési sugár alakulása pedig már régebb óta a kutatások 

célpontjában volt, gyakorlati fontosságához képest azonban nincs még a szükséges 

mértékben feltérképezve ez a terület. A kutatási munkám kezdetén célom reakciókinetikai 

folyamatok feltárása volt, speciális motor üzemállapotokban. Az oda vezető úton azt 

találtam, hogy mind a befecskendező modellezés, mind a befecskendezési folyamatok 

mérésében akadtak nem vizsgált témakörök. Véleményem szerint a nyers kibocsátás 

csökkentése igen fontos terület a belsőégésű motorok tekintetében, melyre legnagyobb 

hatással a befecskendezési folyamat változtatásával lehetünk dízelmotorok esetében. 

Emiatt ma és a jövőben is fontos kutatási téma a befecskendezés, a sugárképződés, a 

keveredés, a gyulladás és égés kapcsolata. 
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2. A CR BEFECSKENDEZŐK MODELLEZÉSÉNEK IRODALMI 

ÁTTEKINTÉSE  

2.1 A vizsgált haszonjármű CR befecskendező rendszer 

A közös nyomócsöves dízel befecskendező rendszerek az ezredforduló táján 

kezdtek rohamosan elterjedni olyannyira, hogy mára kizárólagossá váltak a keverékképzés 

terén. A vizsgált rendszer még az első generációs, haszonjárművek számára fejlesztett 

Bosch gyártmányú, CRIN 1 típusú befecskendezőket tartalmaz. A közös nyomócsöves 

rendszer áttörést jelentett a dízel keverékképzés terén, mivel először lehetett szabadon 

megválasztani az előbefecskendezési szögeket, pilot befecskendezést alkalmazni, pontosan 

lehetett kis mennyiségeket befecskendezni és e tulajdonságok nem változását az élettartam 

során szoftveresen kompenzálni lehetett. A befecskendezési nyomás gyakorlatilag 

független lehetett a motor fordulatszámától és a befecskendezett mennyiségtől. A 

legnagyobb gázolajnyomás itt 1400 bar, a későbbi modelleknél ez tovább emelkedett. Ezek 

az előnyös tulajdonságok együttesen azt jelentették, hogy nagyságrendi csökkentést lehetett 

létrehozni a károsanyag kibocsátás terén, csökkenteni lehetett a tüzelőanyag fogyasztást – 

ezzel együtt nagyobb hatásfokot elérni a motor működésében. A motorok járáskultúrája 

javult, sokkal csöndesebbek lehettek, mint a hagyományos befecskendezőkkel.  

A befecskendező rendszer öt főbb komponensből áll (1 ábra): nagynyomású pumpa, 

nyomástartály, befecskendezők, elektronikus vezérlőegység és a szenzorok [9]. A 

nagynyomású pumpa a befecskendezési nyomás előállításáért felelős szabályozott egység, 

mely a tüzelőanyag térfogatáramát is változtatni képes. A nagynyomású pumpa egy 

kisnyomású szivattyútól kapja a tüzelőanyagot, mely a tankból szállítja a gázolajat a 

nagynyomású egység számára. A nagynyomású pumpából a közös nyomócsőbe kerül a 

gázolaj, ahol egy szenzor szolgáltat információt az aktuális nyomásról. A nyomástartály és 

a nyomócsövek vastagfalú acél csövek. A nagytérfogatú közös nyomástartályra részben a 

nyomáslengések csillapítása miatt van szükség, ugyanis a csövekben a pumpa 

működésmódjából adódóan nagymértékű nyomáslengés tapasztalható. Emellett maga a 

befecskendezés is gerjesztésként hat a belső nyomásra. hiszen rövid idő alatt nem 

elhanyagolható tüzelőanyag mennyiség távozik a rail csőből. Az előbb említett 

nyomásszenzor az elektronikus vezérlőegység (ECU) felé továbbítja az információt, amely 

pedig a nagynyomású pumpát szabályozza. Így az ECU, a szenzor és a pumpa zárt hurkú 

irányítási láncot alkotnak. Az ECU folyamatosan összehasonlítja az aktuális csőnyomást a 

kívánttal, - mely természetesen a motorfordulatszám és terhelés függvénye – ezek alapján 

befolyásolja a pumpa szállítását is, hogy a legkisebb eltérést tudja biztosítani az aktuális és 

a kívánt értékek között. A befecskendező szelepek kulcsfontosságúak a rendszerben, ezek 

a nyomástartályból kapják a tüzelőanyagot a rövid nyomócsöveken keresztül. Ezek a 

szelepek elektronikusan vezérelt befecskendező szelepek, ahol a szelepnyitást mágnes 

szelep segítségével lehet létrehozni [9].  
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1 ábra: A CR befecskendező rendszer [9] 

2.2 A CR porlasztó működése 

A vizsgálat tárgyát egy haszongépjárművek számára készült első generációs 

(CRIN1) Bosch típusú CR befecskendő képezi. A 2. ábra mutatja a porlasztó 

keresztmetszetét. 

Az injektor öt fő alkatrészcsoportból áll [10]. Az (1) befecskendezőtest tartja össze 

a (2) 8 lyukú fúvókát a (3) mágnestekercs-egységgel és tartalmazza a 4 szeleptestet. Az (5) 

mágnesszelep armatúrája egy golyóval együtt mozog. A golyós szelep nyitja és zárja az 

úgynevezett A-fojtást. A szeleptest két kalibrált furatot tartalmaz (A- és Z-fojtások), 

amelyek a (6) vezérlőkamrában létrejövő pillanatnyi nyomást befolyásolják, a 

vezérlőkamrát alulról pedig a (7) vezérlődugattyú zárja. A vezérlődugattyú közvetlen 

fizikai kapcsolatban van a fúvóka tűvel (8). A befecskendező szelep nagynyomású oldalát 

piros, míg a résolaj visszavezetést sárga szín jelzi. 

A modellezés részletezése előtt ismertetni kell a befecskendező szelep működési 

elvét. Ez egy egyszerű, de ötletes szervo-mechanizmuson alapszik, amelynek legfontosabb 

része a két kalibrált nyílással rendelkező vezérlőkamra. A rendszer nyugalmi állapotában a 

belső csatornákat és a vezérlőkamrát nagy nyomású olaj tölti fel a közös nyomócső felől. 

A vezérlőkamrában felépülő tüzelőanyag nyomás a becskendező tű rugójának erejével 

együtt lenyomja a porlasztótűt a fészkébe, tehát nincs befecskendezés. Amikor a 

mágnesszelep tekercsét áram gerjeszti, a felépülő mágneses erő felhúzza az armatúrát és 

kinyitja a golyós szelepet a vezérlőkamra felett. Ily módon az A-fojtás kinyílik, a kamrában 

a nyomás csökkenni kezd. A Z-fojtás úgy van méretezve, hogy folyamatos nyomásesést 
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tartson fenn a railnyomáshoz képest, tehát a golyós szelep nyitása után a nyomás a 

vezérlőkamrában alacsonyabb marad, mint a porlasztótű körül. A befecskendező tűnél, a 

fúvókák közelében a railnyomás a tűt a rugóval szemben felnyomja és kinyitja a fúvóka 

furatokat, megkezdődik a befecskendezés. Ha már nem folyik áram a mágnesszelepben, az 

armatúra rugó bezárja a golyós szelepet és a vezérlőkamra ismét feltöltődik nagynyomású 

tüzelőanyaggal, a vezérlődugattyú lenyomja a tűt a helyére, és a befecskendezés 

befejeződik [9]. 

 

2. ábra: A CR befecskendező metszete (Forrás: Bosch) 

2.3 A CR porlasztók modellezése 

Ahogy terjedtek a CR rendszerek a piacon, úgy jelent meg egyre több CR injektor 

modell a szakirodalomban. Csak kevés kísérlet történt a teljes befecskendező rendszer 

modellezésére, beleértve a nagynyomású szivattyút és a railcsöveket is [11] [12], a legtöbb 

modell csak a rendszer kulcsfontosságú elemére, magára a befecskendezőre koncentrált. 

Néhány egyszerűsített modellt alkottak irányítási célzattal [13] [14], de a legtöbb munka 

részletesen leírja a porlasztó belső folyamatait. Ezek a modellek gyakran csak két 

alrendszert tartalmaztak: egy mechanikai és egy hidrodinamikus modellt [15] [16] [17] [18] 

[19] [20] [21]. Kevesebb erőfeszítést fektettek a mágnesszelep elektromágneses 

áramkörének modellezésére. Ezek közül Bianchi és mtsai. munkáját érdemes kiemelni [22] 

[23] [24] [25], mint akik teljes, részletes és validált CR injektor modellt alkottak folyamatos 

fejlesztés alatt. Azok a modellek, amelyek nem tartalmazzák az elektromágneses 

alrendszert, általában az armatúrára ható erők értékeinek interpolációját használják, 

melyeket igyekeznek mérésekkel meghatározni [26] [27]. 
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A porlasztók mechanikai aspektusait szinte minden munkában alaposan vizsgálták, 

ideértve a tű és a vezérlődugattyú rugalmas, tengelyirányú deformációját az injektor testtel 

együtt [28], amely a tű effektív löketét és a tű-ülék közötti áramlási csatornát befolyásolja 

a fúvóka furatok környezetében. Még radiális deformációt is modelleztek a szivárgások 

elemzéséhez [24]. 

A helyes hidrodinamikai leírás a CR injektor modellezésének kulcstényezője. A 

legtöbb porlasztó modell tartalmaz valamilyen kavitációs modellt, mivel ez döntően 

befolyásolja a nyílások kontrakciós tényezőjét és ezért nem hagyható figyelmen kívül. 

Nagyon nagy hangsúlyt fektettek eme jelenség meghatározására és leírására a CR porlasztó 

különböző fúvókáiban [29]. A kavitáció mellett a kontrakciós tényező meghatározása 

kritikus, mivel ez határozza meg a tű dinamikáját és a fúvóka tömegáramát. Catalano és 

mtsai. [30] modellje meglehetősen egyszerű megoldás volt, de bebizonyította, hogy a 

nyomáshullámok terjedésének jelensége felhasználható a nyomás növelésére az injektor tű 

alatti kamrában, ezáltal növelve a befecskendezési nyomást. 

A szimulációs környezetet figyelembe véve a legtöbb modellt Matlab / Simulink-

ben készítették el, [12] és [20] azonban AMESim kódot használt, a rendelkezésre álló 

irodalomnak pedig csak töredéke állított fel modellt a GT-Fuel-ben [31] [32]. 

A fenti leírások alapján azt a következtetést vontam le, hogy a CR porlasztó 

modellje három fő alrendszert kell, hogy tartalmazzon: egy elektromágneses, egy 

hidraulikus és egy mechanikus részt kell megalkotni a befecskendező működését 

szabályozó összes jelenség leírására és kivizsgálására. Mielőtt ez a hibrid architektúra 

felhasználható lenne az adott injektor prediktív modelljeként, alapvető fontosságú a modell 

validálása a lehetséges működési pontok teljes tartományában.  

A következő fejezetekben bemutatom a Bosch CRIN1 haszongépjármű porlasztó 

alapján elkészített, valamennyi alrendszert tartalmazó modellt, valamint részletesen 

elemzem a működési elveket és a paraméterek változtatásának hatását, melyek eddig nem 

szerepeltek a szakirodalomban ilyen formában. Ezzel a munkával célom egy olyan modell 

létrehozása, mely alkalmas a különböző bemeneti feltételek hatásának előre jelzésére a 

befecskendezési folyamat során, hogy ezen keresztül vizsgálni lehessen az égési folyamatra 

gyakorolt hatást is. 

2.4 A befecskendezési tömegáram mérési lehetőségei 

Napjainkban a belsőégésű motorok fejlesztésénél a károsanyag kibocsátás 

csökkentésére, a hatásfok növelésére és a zajkibocsátás csökkentésére összpontosítanak 

leginkább a belsőégésű motorok fejlesztésben. Ezen igények kielégítése dízel motoroknál 

leghatásosabban a dízel égésfolyamatot leginkább befolyásoló tényező, a befecskendezés 

minőségének javításával lehetséges. 

A modern dízel befecskendező rendszereknek a közúti járművekben rendkívül 

nehéz követelményeket kell teljesíteniük az egyre újabb és szigorúbb világszintű 

kibocsátási jogszabályok miatt [33]. A tüzelőanyag mennyiségének, az időzítésnek és a 
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szabályozásnak nagyon pontosnak kell lennie a motor teljes működési tartományában. A 

befecskendezés egy ciklus alatt 2-7 részben történik, - hogy az égési sebesség mindig a 

kívánt érték közelében legyen. Ezen keresztül elérhető, hogy a motor teljesítmény a lehető 

legmagasabb, a nyers emisszió pedig a lehető legalacsonyabb szinten maradjon [34] [35]. 

A befecskendezés(ek) időzítésének és számának, a befecskendezési nyomásnak és 

hossznak ezt a rugalmasságát csak a CR befecskendező rendszerek alkalmazásával lehet 

elérni jelenleg. Ezek szétválasztják a nyomás létrehozását az tüzelőanyag adagolásától [36]. 

Ennek a felépítésnek köszönhetően a befecskendezés minősége független a motor 

fordulatszámától, vagy a pillanatnyi motorterheléstől, így elkerülhető a befecskendezés 

nyomásesése alacsony fordulatszámok és terhelések mellett, ami a hagyományos 

befecskendező rendszerek sajátossága volt [37]. Ez a függetlenség, a többszörös 

befecskendezés lehetőségével párhuzamosan, nagyobb fokú felügyeletet tesz lehetővé az 

égési folyamat felett, mivel az elsősorban a levegő és a tüzelőanyag keveredési 

folyamatától függ a befecskendezés ideje alatt és után [1]. 

Mint minden fejlesztésnél, a befecskendezők területén is szükséges méréssel 

ellenőrizni az elért eredményeket. A befecskendezett dózis azonban közepes 

haszongépjárműveknél néhány tized mg-tól több mint 120 mg-ig változhat 

hengerűrtartalomtól függően, ahol a leghosszabb nyitvatartási idő 2-4 ms. Ez alatt az idő 

alatt a tüzelőanyag nyomás a fúvókában mérhető 1400 bárról (újabb befecskendezőknél 

2500 bar) a hengernyomásra (30-60 bar) változik. Kihívást jelent egy olyan folyamat 

megfigyelése és mérése amely ennyire gyors, mégis ilyen kis tömegű és ennyire széles 

határok között változik.  

A befecskendezési tömegáram görbét az idő vagy a főtengely szögelfordulás 

függvényében ábrázolva befecskendezési tömegáram lefutást. Ha integráljuk eme görbét, 

akkor megkapjuk az egy ciklus alatt befecskendezett dózist, amely pedig meghatározza a 

motor teljesítményét. A befecskendezés pillanatnyi tömegárama a folyamat során döntően 

befolyásolja az égést, emiatt manapság megannyi kutatás foglalkozik ennek befolyásolási 

lehetőségeivel [38] [39] [40]. Ha pedig a befecskendező rendszer már képes befolyásolni 

vagy szabályozni a tömegáramot egy befecskendezési esemény során akkor igazán fontos, 

hogy pontosan és megbízhatóan lehessen mérni a tömegáram lefutását. 

A porlasztó fúvóka tömegáram mérésének első kísérletei forgó mérőedények és 

stroboszkópos technikák alkalmazásával történt, így a befecskendezést több szakaszra 

lehetett osztani, a tüzelőanyagot pedig ennek megfelelően külön kalibrált edényekbe 

gyűjtötték. Később további módszereket tettek közzé, ideértve az tüzelőanyag részecskék 

által közvetített elektromos töltések mérésének alkalmazását [41] és Zeuch módszerét [42] 

is. Ezek alkalmazása azonban nehézkes és körülményes volt, így nem terjedtek el 

számottevően.  

Wilhelm Bosch egy új rendszert javasolt [43], amely a folyadékokban keletkező 

nyomáshullám mérésén alapszik, melyet egy folyadékoszlopba fecskendezett tüzelőanyag 

kelt. A kísérletek azt mutatták, hogy mind a Bosch, mind a Zeuch módszer pontossága 

kielégítő; a befecskendezési tömegáram hasonló nagyságát és alakját mutatják [44] [45], 
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habár Bosch módszerét könnyebben lehet használni kutatási területen. Más munkák is 

nyomásváltozáson alapuló befecskendezési tömegáram méréssel foglalkoztak [46] [47], itt 

a befecskendezés egy kamrában okozott nyomásnövekedést, nem pedig egy csőben. A 

nyomásváltozás rögzítéséhez nyúlásmérő bélyeggel ellátott membránt használtak, ezért 

ebből a szempontból hasonló elrendezésű volt Bosch rendszeréhez. Az egyes fúvókák 

tömegáram görbéit külön is tudta mérni, mivel minden fúvóka számára külön kamra volt 

kialakítva. Érdemes megemlíteni, hogy Marcic először egy olyan mérőeszközön dolgozott, 

amely a tüzelőanyag-áramlás és a mérőelektródák hőmérsékleti változása által előidézett 

elektromos töltés-változáson alapult [48]. Ez utóbbi készüléket is egy Bosch 

mérőberendezéssel hasonlították össze, mint etalonnal. Egy másik nagyon hasonló 

módszert javasolt Blevins és Wagner [49], a különbség az eredeti Bosch módszerhez képest 

egy nyílás elhelyezése volt az injektor fúvókáinak közelében, melynek pozícióját 

kísérletileg határozták meg. Noha a Bosch-módszert megbízható mérőeszközként fogadták 

el, mégis problémák merültek fel használata közben. Arcoumanis és Baniasad [50] 

rámutatott, hogy a Bosch-módszer nagyobb befecskendezési tüzelőanyag mennyiséget ad 

befecskendezésenként, mint a Zeuch, míg [51] módszertant dolgozott ki az úgynevezett 

„kumulatív jelenség” kezelésére. Mások, például [52], a Zeuch módszert használták a CR 

befecskendező rendszer elemzésére és a befecskendezés pontos kezdési idejének 

meghatározására. 

2.4.1 A Bosch pillanatnyi befecskendezett tömegáram mérési módszer 

Wilhelm Bosch már 1966-ban publikálta [43] a befecskendezés tömegáram 

lefutásának vizsgálatára szolgáló berendezésének működési elvét és tapasztalatait, a 

kutatás-fejlesztésben mégis máig ez a legelterjedtebb módszer erre a mérésre. A mérési elv 

a nyomáslefutás felvételén alapul, miközben befecskendezés történik egy adott hosszúságú 

összenyomható folyadékoszlopba. Befecskendezéskor nyomáshullám keletkezik, amely 

tovaterjed a folyadékban, a nyomásváltozás értéke pedig összefügg a pillanatnyi 

befecskendezett térfogatárammal. A fizikai alapját ennek a jelenségnek a nyomás-sebesség 

összefüggés írja le, amely egy nyomáshullámra vonatkozik instacionárius áramlásban [43]: 

𝑝 = 𝑐 𝜌 𝑢 (1) 

Ha az (1) egyenletbe behelyettesítjük a kontinuitás törvényét, megkapjuk a Bosch-

módszer mérési elvét leíró egyenletet [44]: 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
=
𝐴𝑝

𝑐𝜌
 (2) 

A (2) egyenlet azt mutatja, hogy a befecskendezés térfogatárama kiszámolható a 

nyomás pillanatnyi értékéből és a folyadék keresztmetszeti területéből, valamint a közeg 
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ismert fizikai jellemzőiből. A (2) egyenletből könnyen megkaphatjuk a tömegáramot, ha a 

sűrűséggel szorzunk: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=
𝐴𝑝

𝑐
 (3) 

A (3) egyenletből kiolvasható, hogy a pillanatnyi tömegáram egyenesen arányos a 

mért pillanatnyi nyomásértékkel és a folyadékoszlop keresztmetszetével, a hangsebesség 

változásával pedig fordítottan arányos. Mivel a hangsebesség a folyadékokban csak a 

térfogati rugalmassági modulustól és a sűrűségtől függ [30], 

𝑐 = √
𝐾

𝜌
, (4) 

a nyomás pedig csak korlátozottan változik a mérőberendezés működése során, 

ezért utóbbi tényezők változása méréskor elhanyagolható [43]. 

Azért, hogy ezt a mérési elvet ki tudjuk használni, egy megfelelő hosszúságú 

folyadékoszlopot kell kialakítani. Tehát egy meghatározott átmérőjű csőbe szükséges 

befecskendezést végrehajtani, amely légmentesen fel van töltve a méréshez használt 

gázolajjal, a porlasztó működtetését pedig ugyanilyen minőségű gázolajjal kell biztosítani. 

Ezek alapján a mérőberendezés sematikus felépítését a 3. ábra lehet végig követni. 

 

3. ábra: A Bosch-féle mérőberendezés sematikus felépítése 

A befecskendezőt egy speciális készülékbe kell befogatni, mely képes a porlasztó 

légmentes illesztésére, ki van rajta alakítva a tüzelőanyag táp és a résolaj elvezetés 
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csatlakozója, valamint tartalmazza a mérés elvégzéséhez szükséges nyomásérzékelőt is. Ez 

a nyomásérzékelő kifejezeten alacsony válaszidővel és magas érzékenységgel, lineáris 

jelátvitellel kell, hogy rendelkezzen. Emiatt piezo-érzékelők, esetleg a befogó vagy cső 

falára ragasztott nyúlásmérő bélyeg (ahogy Bosch eredetileg használta) lehet alkalmas a 

feladatra, természetesen a hozzájuk tartozó mérőerősítővel és a mérési adatgyűjtő 

rendszerrel együtt. A befecskendező állvány koncentrikusan tartja a befecskendezőt a 

mérőcsőhöz, amelybe a befecskendezés történik. A mérőcső a rendszer egyik legfontosabb 

része. A cső belső átmérője fogja meghatározni a folyadékban fellépő nyomásnövekedést, 

a hossza pedig azt az időtartamot, amelyben a visszavert nyomáshullám eléri a 

nyomásérzékelőt. A geometriai paraméterek együttesen határozzák meg a cső belső 

térfogatát, amely befolyásolja a nyomáshullámok csillapítását (a fal és a folyadék belső 

súrlódása). 

A nyomáshullámok oda-vissza verődnek a befecskendező fúvóka és a mérőcső vége 

között. A mérőfolyadék mozgása és a nyomáshullámok leginkább a csővég kialakításától 

függenek. Ha a mérőcső végétől depresszióhullám verődik vissza, akkor fennáll az esélye 

annak, hogy több folyadék hagyja el a mérőcsövet, mint a befecskendezett térfogat, így 

instabil körülményeket okozva a rendszerben (negatív befecskendezett tömegáram a mérés 

végeredménye). Ezért van szükség a mérőcső végén egy kis keresztmetszetű fojtásra vagy 

állítható csapra, így a nyílás méretét a befecskendezés nagysága szerint lehet beállítani. A 

nyílás az úgynevezett követő csőhöz, valamint egy állítható nyomáskorlátozó szelephez 

van csatlakoztatva. A követő cső hossza nem kritikus, bár van némi hatása a mért 

tömegáram lefutás alakjára, emellett a további csillapításért felel, mert a nyomáskorlátozó 

szelep rugós mechanizmusa könnyen lengésbe jöhet a befecskendezés gerjesztésétől. Az 

állítható nyomáskorlátozó szelep teszi lehetővé a befecskendező működését olyan 

körülmények között, amelyek szinte azonosak a belsőégésű motorban létrejövő 

nyomásviszonyokhoz. Ha az ellennyomást a motor égésterében létrejövő kompresszió 

végnyomásnak megfelelően állítják be a rendszerben, emellett a mérőcső belső átmérőjét 

úgy választják meg, hogy a csőben a nyomás úgy emelkedjen, mint a valós motorban 

történne, akkor a befecskendezési folyamatnak ugyanolyannak kell lennie, mint a valós 

motorban. 

2.4.2 Zeuch módszere a pillanatnyi tömegáram meghatározására 

1961-ben, tehát öt évvel W. Bosch előtt publikálta W. Zeuch [42] és szintén 

nyomásmérésen alapszik. A különbség a Bosch-módszerhez képest, hogy itt a 

befecskendezés egy állandó térfogatú kamrába történik, melyet a befecskendezés után le 

kell üríteni az előre beállított mérési nyomásra. A pillanatnyi tömegáram a mérésre használt 

gázolaj (pontosabban a mérőrendszer) rugalmassági modulusán keresztül határozható meg 

[42]: 
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𝐾 = 𝑉 
𝑑𝑝

𝑑𝑉
 (5) 

A rugalmassági modulus ebben az esetben nagyon hasonló a fémek rugalmassági 

modulusához és egzakt ismerete elengedhetetlen a pontos méréshez. Mivel méréskor nem 

csak a tüzelőanyag nyomódik össze, hanem a kamra is tágul, ezért ezt minden felépített 

mérőrendszerre külön le kell mérni és meghatározni. Ha (3) egyenletet a 

tömegmegmaradással kombináljuk, megkapjuk a Zeuch-módszer alapegyenletét [44]: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝜌 

𝑉

𝐾
 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
 (6) 

Ahogy azt a (6) egyenlet mutatja, a tömegáram meghatározásához itt a nyomás idő 

szerinti deriváltja szükséges, tehát ebben az esetben is a nyomásváltozásból lehet számolni 

a tömegáram lefutást. Mivel a hőmérséklet folyamatos befecskendezés mellett jelentősen 

változik (nő), a rugalmassági modulust és a sűrűséget is ismerni kell ennek függvényében. 

Emiatt nem csak a nyomást kell mérni a kamrában, hanem a hőmérsékletet is, különben 

pontatlan lesz a mérés. Takamura és mtsai [53] ezt a paramétert egy elektromos motor által 

hajtott alternáló dugattyús mechanizmus segítségével határozta meg. A berendezés 

sematikus rajzát a 4. ábra mutatja. 

 

4. ábra: Zeuch-féle mérőberendezés sematikus felépítése 

A befecskendező a hengeres mérőkamrával koncentrikusan helyezkedik el, a vele 

átellenes oldalon kúpos letörés található. Ennek szerepe a mérésben a nyomáshullámokból 
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képződő mérési zaj csökkentése, mely az oda-vissza verődő hullámokból származik. A 

kúpos felület a henger palástjára veri vissza ezeket, ezzel csillapítva a belső 

nyomáslengéseket. A kamra térfogata kritikus a mérés szempontjából, azt körültekintő 

módon kell megválasztani a mérni kívánt dózisok figyelembevételével. A nyomás és 

hőmérő eszközök szintén a mérőtérfogatban vannak elhelyezve, közel a befecskendezőhez. 

A mérőkamrát egy leeresztő 2/2-es mágnes szelep zárja le, amely a befecskendezés alatt 

zárva van, de rögtön utána kinyit, hogy a nyomást csökkentse. Emiatt természetesen a 

befecskendező működtetésével megfelelő fázisban kell nyitni és zárni a szelepet, össze kell 

hangolni a két rendszert. Ez kis reakció idejű szelepet igényel (tipikusan 0,6 ms válaszidő), 

mivel a mérések 500-1000Hz-es befecskendezési frekvenciával is zajlódhatnak [44]. A 

leeresztő szelepet a nyomáskorlátozó szelep követi, melynek szerepe itt is az, hogy a 

befecskendezés a megfelelő nyomású közegbe történjen. Ez azért szükséges, mert a 

tüzelőanyag átáramlása a fúvókákon a tüzelőanyag (gyűjtő) cső és - ez esetben - a 

mérőtérfogat nyomáskülönbségétől függ. Ha atmoszférikus nyomásba fecskendeznénk, 

akkor eltérő tüzelőanyag tömegáram lefutást kapnánk, mint ami üzemi körülmények között 

fennáll a motorban. 

2.4.3 A mérési módszer kiválasztása 

Összefoglalva tehát, Zeuch módszere bonyolultabb, összetettebb mérési 

körülményeket igényel, drágább alkatrészekkel. Egy gyors reakciójú és pontos mágnes 

szelep, amely kibírja az 50 bar körüli gázolajnyomást ritka alkatrész, ráadásul azt egy külön 

elektronika segítségével össze is kell hangolni a befecskendezővel. Mindezek előtt azonban 

a teljes rendszer rugalmassági modulusát szükséges meghatározni a hőmérséklet 

függvényében, ehhez pedig általában külön berendezéseket szükséges építeni, amely 

jelentősen megbonyolítja a mérési előkészületeket. Annak érdekében, hogy ezeket el 

lehessen kerülni, a Bosch-módszer került kiválasztásra. 

2.5 Befecskendező fúvókák geometriai kialakításai 

Dízelmotoroknál az egyik legfontosabb folyamat, amely az égés lefutását 

befolyásolja, az a tüzelőanyag és a levegő keveredése, mely a károsanyagok keletkezésére 

is jelentős hatással van. Ismert tény, hogy a reakciókinetikai folyamatok lezajlásához 

szükséges idő nagyságrendekkel kisebb, mint ami a keveredéshez szükséges [1], emiatt az 

égés jelentős részében a tüzelőanyag-levegő keveredése kontrollálja a folyamat sebességét. 

A keveredés leginkább a befecskendezési nyomástól, a befecskendező fúvókáinak 

geometriai kialakításától és a fúvókák számától függ [54] [55]. Emiatt intenzív kutatási 

munkák folynak különböző fúvóka geometriák megalkotására és vizsgálatára, amelyek 

elősegítenék a tüzelőanyag és levegő gyorsabb és jobb hatásfokú keveredését, ezáltal az 

égésfolyamat javulását, végeredményben pedig a tüzelőanyag fogyasztás és a károsanyag 
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kibocsátás csökkenését [56] [57]. Részben ilyen céllal készült a bemutatásra kerülő 

áramlástani (Computational Fluid Dynamics, CFD) szimuláció is. 

Mivel kísérletileg nehézkes meghatározni a befecskendező fúvókákban lezajló 

folyamatokat, a numerikus szimuláció [58] kézenfekvőnek tűnik annak érdekében, hogy 

mélyebben megismerhessük ezeket a jelenségeket. A kis átmérőjű fúvóka furaton nagy 

nyomással – esetenként 1400-2000 bar-ral – jut keresztül a tüzelőanyag, melynek 

következménye erőteljes örvénylés, kavitáció, illetve a fúvóka furat kijáratánál a 

tüzelőanyag sugár cseppekre szakadása. Ha csak egy befecskendezést szeretnénk 

megfigyelni, akkor a helyzet még jobban bonyolódik, hiszen az csak 1-2 ms ideig tart és az 

ilyen gyors folyamatok kísérleti megfigyelése általában akadályokba ütközik. 

Egy sikeres égés szimuláció lefuttatásához elengedhetetlen a befecskendezési 

tömegáram és a fúvóka kimenetén lévő áramlási állapotok ismerete, hiszen a keveredés, 

párolgás, gyulladás, égés és károsanyag képződés folyamatai mind ezektől függenek [59]. 

Annak érdekében, hogy a geometriai részletek hatása kimutatható legyen a befecskendezés 

tranziens folyamatai során, egy több dimenziós, háromfázisú (folyadék és gőz illetve gáz) 

áramlástani modellre van szükség a pontos információk kinyeréséhez és későbbi 

felhasználásához.  

Az alábbi szimulációkban három geometria vizsgálata fog részletezésre kerülni, 

ezek közül az első egy létező befecskendező fúvókája (Bosch CRIN1). Ez a lehető 

legegyszerűbb felépítést mutatja, kialakítása hengeres és a beáramlási keresztmetszetnél a 

lekerekítési sugár kicsi (5. ábra, (a) eset). Ezt a felépítést ma már egyre ritkábban 

használják, geometriájából kifolyólag nagymértékben hajlamos kavitációra. Mivel a 

fúvókába beáramló tüzelőanyag nagy iránytörést szenved belépéskor, a beáramlási 

keresztmetszet felső íve mentén a tüzelőanyag sebessége az átlagos érték többszörösére 

nőhet. A nagy sebesség és az irányváltoztatás miatt örvénylés és nyomásesés keletkezik, 

amely gőzbuborékok képződését idézi elő, melyek csak a kilépő keresztmetszet közelében 

omlanak össze [60]. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezek a fúvókák szinte minden 

munkapontban kavitálnak, ami gátolja a stabil tüzelőanyag fáklya létrejöttét. Mi több, 

ahogy a kavitáció létrejön, az effektív áramlási keresztmetszet lecsökken és drasztikusan 

csökken a kontrakciós tényező. Ezután már hiába emelik a befecskendezési nyomást, a 

befecskendezett tüzelőanyag tömegárama nem nő a várható mértékben. Az egyetlen 

pozitívuma ennek a jelenségnek, hogy az áramlási sebesség a lecsökkent kontrakciós 

tényező miatt jelentősen nő, ami kedvez a porlasztásnak és az elpárolgásnak. Ennél a 

befecskendezőnél annak érdekében, hogy az emissziót tovább csökkentsék, a fúvókatű 

kúpja a fúvóka furatra záródik rá, így nincs a klasszikus értelemben vett zsákfurat – ezt az 

irodalomban VCO (Valve Covered Orifice) fúvókának nevezik. Ez azért szükséges, hogy 

a befecskendező zárása után a zsákfuratból ne tudjon még plusz tüzelőanyag az égéstérbe 

„csöpögni”, növelve ezzel a szénhidrogén és füst emissziót. Egy fontos hátrány azonban 

adódik ezzel a fúvókatípussal kapcsolatban, mégpedig az, hogy nagyon érzékeny a 

fúvókatű excentricitására [61]. Azon az oldalon, ahol a tű közelebb kerül a fúvóka testhez, 
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a fáklya penetrációs hossza jelentősen csökken, aszimmetrikus befecskendezési képhez 

vezetve. 

A közelmúltban a kutatók nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a fent 

részletezett kavitációs jelenséget megszüntessék, vagy legalább elfogadható szintre 

csökkentsék. Ehhez két geometriai méretet kellett megváltoztatni, nevezetesen a belépési 

keresztmetszet lekerekítési sugarát, valamint a belépési keresztmetszet átmérőjét. Azzal, 

hogy nagyobbra munkálták a belépési átmérőt, a fúvókát konfúzorossá tették, amely 

nagyban hozzájárult az áramlás stabilizálásához a furatban, miközben a beáramlási 

iránytörést csökkentette. Ezeket a szakirodalomban ún. K-fúvókáknak (a német konisch 

szóból) hívják (5. ábra, (b) eset).  

A lekerekítési sugarat egy speciális eljárással, hidro-köszörüléssel (hydro-grinding, 

HG) tudták megnövelni. Ez az eljárás a fúvókák hitelesítésénél használt olaj abrazív 

anyaggal való keverését jelenti - ezt a keveréket juttatják keresztül a fúvókán, hogy minden 

legyártott befecskendező névleges tömegárama a gyári tolerancián belül legyen. Az abrazív 

anyag a furat beáramlási oldalán az éles ívet roncsolja, növelve ezzel a lekerekítési sugár 

méretét. Azt a fúvókát, ahol konfúzoros furat mellett a HG eljárást is használják Ks-

fúvókának nevezik (a német konisch strömungsoptimiert szavakból) és egy ilyen típus 

képezi a második szimulációs geometriát (5. ábra, (c) eset). A Ks-fúvókák áramlása 

rendezettebb, kavitáció nem jellemző a működési tartományban, vagy csak nagyon kis 

mértékben. Hátrányuk viszont, hogy a konfúzoros felépítés miatt a tüzelőanyag sugarat 

jobban összpontosítják, amely így nagyobb sebességgel és ebből kifolyólag nagyobb 

behatolási mélységgel is rendelkezni fog. Ez lassítja a párolgást és a keveredést, továbbá 

az égéstér falak nedvesítéséhez vezet. 

A fent felsorolt fúvókatípusokat mutatja a 5. ábra. Az ábrán jól megfigyelhető, hogy 

beáramláskor sokkal élesebb szögben kell befordulnia a tüzelőanyag oszlopnak a hengeres, 

HG eljárás nélkül gyártott fúvókánál.  

 

 

5. ábra: Dízel befecskendezők különböző fúvókatípusai 
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A fúvókák kúposságát a befecskendezőknél nem a géptervezésben szokásos módon 

szokták jelölni, hanem az ún. k-faktorral. A be- és kimeneti átmérőkből a következőképpen 

határozható meg a k-faktor: 

𝑘 =
𝐷𝑖 − 𝐷𝑜
10

 (43) 

Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb a k-faktor, annál nagyobb a különbség a be és 

kiáramlási átmérők között, tehát annál nagyobb kúpszögű a fúvóka furat azonos hossz 

mellett. Az irodalomban jellemzően 0-2 közötti k-faktorú fúvókák szerepelnek, tehát a be 

és kimeneti átmérők közötti különbség 0-20 µm. Ha hozzá tesszük, hogy a 

járműmotoroknál használt befecskendezők furatátmérője kb. 130-180 µm, akkor már 

látható, hogy ezek a fúvókák csak nagyon enyhén kúposak [56] [62] [63].  

A hengeres és Ks-fúvóka geometriák mellett egy harmadik fúvóka is vizsgálva lett. 

Ez a fajta fúvóka nem található meg a szakirodalomban, ezért érdemesnek tűnt megfigyelni 

a viselkedését az első kettővel azonos körülmények között. Ahogy említésre került, a Ks-

fúvókák esetében a tüzelőanyag sugár kúpszöge sokkal kisebb tartományokban mozog, 

mint a hengeres fúvókáknál, emiatt a porlasztási sugárkép sokkal elnyúltabb, a behatolási 

mélysége a sugárnak jelentősen megnő. Ez káros hatással van a keveredésre, bár azt 

érdemes megemlíteni, hogy a nagyobb kiáramlási sebesség miatt a tüzelőanyag és a levegő 

közötti interakció sokkal erősebb a sugár palástfelülete mentén. Tehát a sebességkülönbség 

miatt sokkal több tüzelőanyag szakad le a sugár palástjáról és ez kedvez a levegő 

bekeveredésének, de nem ellensúlyozza a kisebb kúpszög hatását. 

Ahhoz, hogy a sugár kúpszögét növelhessük – és így nagyobb területre, 

homogénebb formában juttassuk el a tüzelőanyagot – diffúzoros fúvóka kialakítás 

szükséges. A hengeres és Ks-fúvókák fent említett előnyeinek ötvözésére a harmadik 

fúvóka hosszának első 2/3 részében konfúzoros kialakítású és nagy lekerekítési sugárral 

rendelkezik, a külső 1/3 részben pedig enyhén nő az átmérő. Ezzel elméletileg elérhető az, 

hogy a kavitáció csak nagyon kis mértékben jöjjön létre a fúvókában, de emellett a 

kiáramlási sebesség csökkenthető és a sugár kúpszöge növelhető. A harmadik vizsgált 

geometria tehát először konfúzoros, majd a végén diffúzoros kialakítású, emiatt a Ks-

fúvóka nevéből KsD-fúvóka névvel lesz jelölve.  
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3. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSE 

Kutatásaim során dízelmotorok CR porlasztóinak modellezésével, a 

befecskendezési folyamat lefutásával és mérésével, valamint a befecskendezési sugár, 

valamint az azt befolyásoló tényezők feltárásával foglalkoztam. Munkám eredményeként 

előállt egy olyan modellezési és mérési eszköztár, melyeket felhasználva pontosan 

megjósolható egy befecskendezési folyamat lefutása adott peremfeltételek esetén.  

A dízel befecskendezés már régóta kutatott téma Magyarországon is [2] [64], de a 

CR befecskendező rendszerek modellezésével és a nagynyomású befecskendezéssel, 

valamint a fúvókageometriák hatásával még nem találkoztam magyar szakirodalomban, 

illetve ez utóbbival a nemzetközi porondon is csak kevesebben foglalkoztak. A 

rendelkezésre álló információk alapján, azok tovább fejlesztésével létrehoztam saját 

befecskendező modellemet, melynek ellenőrzése során hiányosságokat találtam a mérési 

eljárásban. A hiányosságok feltárása után új módszert dolgoztam ki a befecskendező 

modellek validálására, melynek segítségével már megbízható bemenet állítható elő egy 

égés szimuláció számára.  

Egy lépéssel közelítve az égésfolyamatokhoz, a befecskendezési sugár kialakulását 

tanulmányoztam 3D szimulációk segítségével. A modellezési eljárás során kiderült 

mekkora hatással van a felépített geometria a sugárképre, így felvetődött a kérdés, hogy 

különböző geometria változtatásokkal hogyan lehet befolyásolni a befecskendezési 

sugarat, ezen keresztül pedig a cseppbomlást és keveredést. Ennek megfelelően 

módszeresen összehasonlítottam már meglévő és általam kidolgozott, újfajta fúvóka 

geometriák hatását a sugárképre és ezekből következtetéseket vontam le az egyes 

geometriai elemek hatásait illetően. 

A kutatási munka elején a következő kérdések jártak a szemem előtt: 

 Hogyan lehet vizsgálni és modellezni dízel égésfolyamatokat? 

 Mi a dízel égésfolyamat legmeghatározóbb eleme? 

Rövid kutatás után világossá vált, hogy az égésfolyamatok leírását a 

befecskendezésen keresztül érdemes kezdeni. Miután erre irányítottam figyelmemet a 

célom következő kérdések megválaszolása volt: 

 Mi és hogyan befolyásolja a befecskendezési folyamatot? 

 Hogyan határozható meg előre egy befecskendezési folyamat? 

 Milyen folyamatok zajlanak le egy CR porlasztóban a befecskendezés során 

és ezek hogyan befolyásolják a befecskendezést magát? 

 Hogyan lehet pontosan mérni a befecskendezés lefolyását? 

 Hogyan alakul ki a befecskendezési sugár és milyen változók befolyásolják 

alakját, összetételét? 

Ezen kérdéseket próbálva megválaszolni alakultak ki új tudományos eredményeim, 

melyeket összefoglalva az alábbi értekezésben mutatok be.  
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4. A CR PORLASZTÓ RÉSZLETES, KAPCSOLT MODELLJE 

A dízel égésfolyamatok kutatása a befecskendezési folyamat leírásával kezdődik. 

Annak érdekében, hogy ez a bemeneti változó megfelelő pontossággal álljon 

rendelkezésünkre, részletes modellt kell készíteni a porlasztó működéséről. Egy ilyen 

modell segítségével prediktív módon lehet különböző befecskendezési peremfeltételek 

hatását vizsgálni a befecskendezésre, ezen keresztül pedig az égésre. Ehhez először meg 

kell ismerni a befecskendező felépítését és működését, majd a különböző folyamatok 

matematikai leírását összegezve modellt alkotni. A modell működésének ellenőrzésére 

különböző vizsgálati lehetőségek állnak rendelkezésünkre, ezekkel a modellt validálni 

szükséges. Az alábbi fejezetekben tehát részletesen bemutatásra kerül a validálási folyamat. 

4.1 A szimulációs modell áttekintése 

Elektro-hidro-mechanikus hibrid modellt alkottam egy első generációs 

haszongépjármű CR befecskendezőjének tanulmányozására. A modellt egy GT-Suite nevű 

szimulációs szoftverben, annak GT-Fuel moduljában építettem fel. A szoftver képes 

különféle fizikai tudományágak kezelésére, mint például az elektromechanikai, termikus, 

hidrodinamikai és mechanikai problémák modellezése [65]. Az irányadó egyenletek és a 

modell felépítése az alábbiakban részletesebben tárgyalásra kerül. 

4.1.1 Az elektromágneses modell 

A mágnesszelep részletes modelljének felállítása előtt meg kell vizsgálni a tekercs 

és az armatúra mágneses körének felépítését. A vizsgált CR befecskendező 

mágnesszelepének vázlata és a mágneses fluxus terjedése az 6. ábra láthatók, figyelmen 

kívül hagyva a szekunder szivárgást. 

Az elektromágneses alrendszer kimenetének a mágnesszelep armatúrájára ható 

mágneses erőnek kell lennie. Ezt az erőt a mechanikus alrendszer veszi figyelembe és az 

armatúra dinamikáját az értékének megfelelően számítja. A mágneses erő kiszámítása az 

áramkör reluktanciája alapján történik, tehát a légréseket és a tekercs egyéb paramétereit 

ismerni kell. Az injektorban a réztekercset porkohászati úton előállított ötvözet veszi körül. 

Amikor áram folyik a tekercsben, mágneses fluxus kezd áramlani az elemeken és 

elektromágneses erő jön létre a légrések felületei között. 
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6. ábra: Mágneses fluxus és a szivárgások a porlasztó mágnesszelepében (Forrás: Bosch) 

Ha az energia megmaradás elvét alkalmazzuk a rendszerre, az FEa mágneses 

meghatározható. Általános esetben ez a következőképpen néz ki [25]: 

𝑈 𝐼 𝑑𝑡 = 𝐹𝐸𝑎𝑑𝑥𝑎 + 𝑑𝑊𝑚 (7) 

Itt az egyenlet bal oldala rendszerbe táplált villamos energiát jelöli, az (FEa dxa) tag 

az armatúrán végzett mechanikai, dWm pedig a mágneses energia által végzett munkát írja 

le. Faraday törvényének alkalmazásával (7) első része átírható a dΦ mágneses fluxus 

változásának függvényében [25]: 

𝑁 𝐼 𝑑𝛷 = 𝐹𝐸𝑎𝑑𝑥𝑎 + 𝑑𝑊𝑚, (8) 

ahol N I a mágneses erő az Amper-fordulatokban. Amint azt [66] [67] mutatja, ha 

Φ és xa független változónak tekinthető, a (6) egyenlet redukálható: 

𝐹𝐸𝑎 = −
𝜕𝑊𝑚
𝜕𝑥𝑎

 (9) 

Amikor a tekercs gerjesztett állapotban van, a Wm mágneses energia a 

működtetőben tárolódik, de ennek csak egy része lesz elérhető az armatúra és a 

mágnestekercs közötti résen. Ha a nem ferromágneses komponensek (a hézagokban lévő 

gázolaj) mágnesezési görbéjét lineárisnak tekintjük, a (9) egyenletet át lehet írni a 

következő formába [68]: 

𝐹𝐸𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑥𝑎

𝛷2

2
 (10) 
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A (10) egyenlet azt állítja, hogy a mágneses erő a légrés változása miatti reluktancia 

változástól, illetve a résen átfolyó fluxus nagyságától függ. Az armatúrára ható erő 

meghatározásához ezért elengedhetetlen, hogy meghatározzuk a mágnesszelep ekvivalens 

mágneses áramkörét, amelyet az 6. ábra bemutatott fluxuspályák alapján lehet megtenni. A 

fő mágneses kört Φ1 és Φ2 fluxusok alkotják, ami azt jelenti, hogy az R1 és az R2 

reluktanciák sorosan kapcsolódnak egymáshoz. A többi reluktancia az R2-vel 

párhuzamosan kapcsolódik, melyeket a 7. ábra szemléltet. 

 

7. ábra: Az ekvivalens mágneses kör 

A 7. ábra szereplő reluktanciák értéke a mágneses fluxus áramlási irányát 

figyelembe véve írható fel. Ha a fluxus tengelyirányban áramlik Aa keresztmetszet és l 

úthossz mentén, akkor a j-edik mágneses ellenállás értéke [68]: 

𝑅𝑗 =
𝑙𝑗

µ0𝐴𝑎𝑗
 (𝑗 = 1,2) (11) 

Ha a fluxus sugárirányban halad át egy elemen, akkor a reluktanciát a (10) 

egyenlettel lehet meghatározni [25]: 

𝑅𝑗 =
1

2πµ0𝑡𝑗
ln (
𝑑𝑒
𝑑𝑖
) 𝑗  (𝑗 = 3,4,5) (12) 

Az előbbi egyenletben figyelmen kívül hagyjuk a ferromágneses alkatrészek 

mágneses ellenállását, mivel ezek nagysága több nagyságrenddel kisebb, mint a légrések 

reluktanciája. 

A (9) és (10) egyenlet birtokában a mágneses kör modellje már felépíthető, ha 

rendelkezésre állnak a szükséges geometriai paraméterek és a ferromágneses anyagok 

mágnesezési görbéi. A mágnesezési görbére a mágneses telítettség elérése miatt van 

szükség, ami azt jelenti, hogy anyag mágneses fluxussűrűsége a mágneses térerősség 

növekedésével egy bizonyos pont után már nem növekszik. Az anyag viselkedését leíró 

B(H) -görbét mágnesezési görbének nevezik. A szimulációkban alkalmazott mágnesezési 

görbe a 8. ábra látható, a mágnesszelepen mért geometriai paramétereket az 1. táblázat 

mutatja. A mágnesezési görbe meghatározásánál a görbe alakját a GT-Suite szoftverben 

lévő „Stator” elnevezésű mágnesezési görbe adta, míg értékeit a szakirodalomban talált 
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értékekhez igazítottam [22]. Az első táblázatban szereplő geometriai értékeket pedig a 

Robert Bosch Kft. adta meg érdeklődésemre. 

1. táblázat: Az elektromágneses modell paraméterei 

N 𝑡1 = 𝑡2[mm] 𝑡3[mm] 𝑡4[mm] 𝑡5[mm] 

32 0,05 1,25 3,38 0,1 

 

 

8. ábra: A szimulációk során használt mágnesezési görbe [65] 

A GT-Suite modellben felépített mágneses áramkör a 7. ábra által leírt szerkezetet 

követi, a szimulációs környezetben az előre definiált primitív és magas szintű 

komponensek pedig felhasználhatók a rendszer különböző részeinek megvalósítására [32]. 

Ebben az esetben a mágneses mező által létrehozott mechanikai erőt a „légrés” elemek 

számítják, a mágnesezési görbét egy „anyag” elem reprezentálja, míg a reluktanciákat a 

„mágneses ellenállások” reprezentálják. A tekercs tulajdonságait „szolenoid”-on keresztül 

adjuk meg, míg a teljes összeállítás bemenete a befecskendező mért vezérlőárama egy 

„áramforrásból”. 
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9. ábra: Az elektromágneses modell felépítése 

(Current source – áramforrás, Solenoid – tekercs, Air Gap – légrés, csak számozott elemek – 

kapcsolódást jelölnek) 

4.1.2 A hidraulikus modell 

A felépített hidraulikus modell a befecskendező belső elrendezését követi. A 

modellezett részek a nyomócső (a railcső és a porlasztó között), illetve a befecskendező 

belső csatornái; a railcső és a nagynyomású szivattyú járatai ezen munka keretein kívül 

esnek. Ez utóbbi részek hiánya kiküszöbölhető a befecskendezés során mért railnyomással, 

mint instacioner bemeneti peremfeltétellel. A porlasztó nyílásokkal összekötött csövek és 

kamrák hálózataként került modellezésre. A résolaj-szivárgás, a kamrák nyomásából 

származó mechanikai erőket és a tű kúpos végén lévő áramlás számításához a modell 

alkatrész-könyvtár magasabb szintű elemei lettek felhasználva. 

A számítás egydimenziós, instacioner, összenyomható folyadékáramláson alapul és 

figyelembe veszi a csatlakoztatott mechanikai alkatrészek dinamikáját és a szerkezeti 

hőátadást [32]. A modell leírásához az irányadó egyenletek a közismert Navier-Stokes, a 

folytonosság és az energia megmaradási egyenletek: 

𝑑(𝜌𝑉)

𝑑𝑡
=∑(𝜌𝑢𝐴) (13) 

 

𝑑(𝜌𝑢𝐴)

𝑑𝑡
= 𝐴

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+
∑ (𝜌𝑢2𝐴)

𝑑𝑥
− 4𝐶𝑓

𝜌𝑢2

2

𝐴

𝐷
−
𝐶𝑝 (

𝜌𝑢2

2 )𝐴

𝑑𝑥
) 

(14) 
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𝑑 [𝜌𝑉 (𝑒 +
𝑢
2)]

𝑑𝑡
= 𝑝

𝑑𝑉

𝑑𝑡
+∑(𝜌𝑢𝐴𝐻) + 𝑆𝐸  (15) 

Mint az korábban említésre került, a tüzelőanyag útját az injektorhoz vezető 

nyomócső kezdetétől modelleztem, ahonnan a porlasztóba érkezve a különböző átmérőjű 

furatokban az egyik oldalon a Z-fojtásra, a másik oldalon pedig a porlasztótű hegyéhez 

áramlik a gázolaj. A teljes tüzelőanyag-út eddig „cső” és „elágazás” elemek 

kombinációjából áll, mely utóbbiak ebben az esetben a különféle kamrákat képviselik. A 

Z- és A-fojtások kavitációs modellt is tartalmazó „peremmel” vannak modellezve. Mivel 

ezekben a furatokban a kavitáció mértéke döntő szerepet játszik [68], ezt ezért 

mindenképpen figyelembe kell venni. Itt a kavitáció kialakulásának prediktív módszerét 

alkalmazzák, melyhez a bemeneti paramétereket a furatok geometriái adják. [29] munkája 

alapján, ha nincs kavitáció, akkor a kontrakciós tényezőt a következő módon lehet 

számolni: 

𝐶𝑑,𝑛−𝑐 =
1

√𝐾𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 + 𝑓
𝐿
𝐷 + 1

, 
(16) 

ahol Kinlet a bemeneti veszteségeket jelzi a bemeneti sugár, valamint a furat 

keresztmetszetének és a szűkítés előtti keresztmetszet viszonyítási arányától függően [69]. 

Az f súrlódási tényezőt a következőképpen lehet számítani [29]: 

𝑓 = 𝑚𝑎𝑥 (0.316𝑅𝑒−
1
4;  
64

𝑅𝑒
). (17) 

Ha kavitáció jön létre az áramlási térben, a kontrakciós tényezőt a K kavitációs szám 

segítségével adhatjuk meg [29]: 

𝑓𝐶𝑑,𝑐𝑎𝑣 = 𝐶𝑐√𝐾, (18) 

ahol a Cc kavitációs együtthatót a következőképpen határozhatjuk meg [29]: 

𝐶𝑐 = [(
1

0.61
)
2

− 11.4
𝑅

𝐷
]

−
1
2

 
(19) 

A K-kavitációs számot pedig a következőképpen számolhatjuk ki [29]: 

𝐾 =
𝑝1 − 𝑝𝑣
𝑝1 − 𝑝2

 (20) 



 

- 26 - 

 

A fent leírt két számítási módszer eredményeként a kontrakciós tényezőt a 

következőképpen kell meghatározni [29]: 

𝐶𝑑 = {

𝐶𝑑,𝑛−𝑐 𝑖𝑓 𝐾 > 𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡, 𝑁𝑖𝑛𝑐𝑠 𝑘𝑎𝑣𝑖𝑡á𝑐𝑖ó,

𝐶𝑑,𝑐𝑎𝑣 𝑖𝑓 𝐾 < 𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡, 𝐾𝑎𝑣𝑖𝑡á𝑐𝑖ó,
 (21) 

ahol Kcrit a kritikus kavitációs szám, amely meghatározza a kavitációs számításra 

való áttérés pontját. Ezt úgy kell kiszámítani, hogy a nem kavitáló és a kavitációs 

kontrakciós tényezőket egyenlővé tesszük [29]: 

𝐶𝑐√𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 =
1

√𝐾𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 + 𝑓
𝐿
𝐷 + 1

. 
(22) 

Amiből Kcrit már kifejezhető a következő formában [29]: 

𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 =
1

𝐶𝑐2 (𝐾𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 + 𝑓
𝐿
𝐷 + 1)

. (23) 

A vezérlő dugattyú és az injektor tű is dugattyúként működik, így ezek a pillanatnyi 

nyomásviszonyok által meghatározott tényleges erőegyensúly szerint mozdulnak el. Mivel 

a folyadéknyomást mechanikai erővé alakítják, itt kapcsolatnak kell lennie a hidraulikus és 

a mechanikus modellrész között. Ezek a „hidraulikus dugattyú” elemek a következő módon 

számítják ki a mechanikus elemekre átvitt erőt [65]: 

𝐹 = 𝑗𝑝 [
𝜋(𝐷𝑝

2 − 𝐷𝑟
2)

4
] + 𝐹𝑒𝑥𝑡, (24) 

ahol j-vel beállítható az erő iránya (j = 1 vagy j = -1). 

Ahogy a dugattyúk mozognak, a felettük lévő kamra térfogata megváltozik. Ezt a 

térfogatváltozás a következő egyenlettel van számolva [65]: 

∆𝑉 = 𝑗 [
𝜋(𝐷𝑝

2 − 𝐷𝑟
2)

4
(𝑥 − 𝑥0)]. (25) 

A tüzelőanyag-áramlást a befecskendező szelep fúvókáin keresztül egy kettős 

kúpos tű változtatja, melynek üléke szintén kúpos. A szakirodalomban [65] általában ezt 

használják a befecskendezőtű ülékének közelében lévő régió modellezésére. Ennek 

megfelelően az a célja, hogy kiszámítsa az áramlási keresztmetszet változását a tűemelés 

függvényében és a tűre ható erőket a hidraulikus nyomás függvényében. Az így kiszámított 

keresztmetszetet ezután össze kell hasonlítani a kúptól felfelé és lefelé eső áramlási 

keresztmetszetekkel és a legszigorúbbat választani a tényleges áramlási 

keresztmetszetként. A kúpos áramlási keresztmetszet számítási módszere tehát a következő 

[65]: 
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A =
𝜋𝐷𝑠(𝑥 sin 𝛼 + 𝑆0)

cos 𝛽
[1 −

(𝑥 sin 𝛼 + 𝑆0)

𝐷𝑠
(cos 𝛼 + sin 𝛼 tan𝛽)], (26) 

ahol β a következő egyenlettel kapható [65]: 

tan𝛽 = 𝑀 −√𝑀2 −
1

2
, (27) 

amiből pedig M-et a következő képpen kell kiszámítani [65]: 

𝑀 =
1

4
[
𝐷𝑆 sin 𝛼

x sin 𝛼 + 𝑆0
(

1

tan2 𝛼
+ 1) −

1

tan𝛼
], (28) 

és végül [65]: 

𝑆0 =
(𝐷𝑐 − 𝐷𝑠) cos 𝛼

2 tan𝜎
(tan𝛼 − tan 𝜎). (29) 

A hidraulikus kapcsolás felső oldalán a golyós szelep határozza meg a tüzelőanyag 

áramlását és szabályozza a vezérlőkamra nyomását. Ennek az elemnek a viselkedése 

hasonló a kúpos-tűs szelephez, mivel a tényleges áramlási keresztmetszet értéket a 

pillanatnyi golyótól felfelé, lefelé és a golyó körüli áramlási keresztmetszetek közül 

választják ki, a pillanatnyi golyóemeléstől függően. Az elem a következőképpen számítja 

ki a szelepülés és a golyó közötti csonka kúp keresztmetszetét [65]: 

𝐴 = 𝜋𝑥(𝐷𝑏 + 𝑥 sin 𝜃) cos 𝜃 sin 𝜃 (30) 

A 11. ábraés 12. ábra mutatják az injektor hidraulikus és mechanikus részeit. A 11. 

ábra az injektor test látható, míg a 12. ábra a szolenoidban elhelyezett alkatrészeket mutatja. 

A fenti egyenletekben szükséges tömegeket egy nagy pontosságú (0,001 g) mérleg 

segítségével lemértem. A belső járatok, a dugattyúk és kamrák átmérőjét egyszerű tolómérő 

segítségével mértem meg, míg a kisebb furatokat, - mint az A- és Z-fojtásokat - mikroszkóp 

és hozzá tartozó skála segítségével határoztam meg. A fúvókák geometriai méreteit 

roncsolásos módszerrel mértem, ahol - egy a modellezett porlasztóval egyező - fúvókatestet 

kettévágtam egy fúvóka középvonala mentén, így meghatározható volt a furat hossza, 

átmérője és alakja (10. ábra). A hengeres fúvóka három főbb geometriai jellemzőjét a 2. 

táblázatban lehet megtekinteni. 
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2. táblázat Fúvókák geometriai jellemzői a porlasztóban 

 

Dh 

[µm] 

L 

[mm] 

r 

[µm] 

befecskendező fúvóka 152 1 20 

“A” fojtás 268 0,6 65 

“Z” fojtás 220 0,47 55 

 

 

10. ábra: A fúvókageometria meghatározása 

Mivel a nyomás és a hőmérséklet rendkívüli mértékben változhat a CR 

rendszerekben, fontos a közeg pontos tulajdonságok ismerete. Ezekben a szimulációkban 

ISO4113 kalibrációs olajat használtam. A folyadék sűrűsége, kompressziós modulusa és 

dinamikai viszkozitási görbéje meg volt határozva a szimulációs szoftverben a nyomás és 

hőmérséklet függvényében, a pontok közötti interpolációra pedig a legkisebb négyzetek 

módszerén alapuló analitikai függvények lettek felhasználva. 
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11. ábra: Hidraulikai és mechanikus modell részek a porlasztó testben 
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12. ábra: Hidraulikai és mechanikus modell részek a mágnesszelepben 

4.1.3 A mechanikai modell 

A befecskendező szelep működése közben mozgó mechanikus alkatrészek (azaz a 

golyós szelep, a vezérlődugattyú és a tű) az ismert tömeg-rugó-lengéscsillapító sémával 

kerültek modellezésre. A szimulációs környezetben levő tömegek elmozdulhatnak és 

sebességgel rendelkezhetnek a koordináta rendszer x és y irányában, valamint bármilyen 

szögirányban. Az egyenletek Newton második törvényén alapulnak, és minden irányban 

számítandóak, x irányban például a következő képpen [65]: 

�̇� =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 (31) 

𝑑�̇�

𝑑𝑡
=
∑𝐹𝑥
𝑚

 (32) 

ahol ∑Fx a testre x irányban ható erők összege. Az erők összege tartalmazhat 

viszkózus, rugalmas és más testektől származó erőket, vagy definiálni is lehet a különböző 

tömegekre ható külső erőket. 
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Amint azt a 11. ábra mutatja, a modellben az injektor tűt merev testként kezeltem, 

annak ellenére, hogy a befecskendező rendszer magas üzemi nyomása az alkatrészek 

jelentős deformációját okozza. Ennek a jelenségnek a modellezése kritikus jelentőséggel 

bír a szimuláció pontosságára, amint az az alábbiakban látható lesz. A gázolaj-nyomás 

növekedésének hatására mind a tű, mind a vezérlődugattyú és a porlasztó test is 

deformálódik axiálisan, melynek következtében a befecskendező tű lökete jelentősen 

változik üzem közben. Az egyszerűsítés és a kezelhetőség érdekében e három elem 

rugómerevségét a vezérlődugattyúba redukáltam. Ennek megfelelően a vezérlő dugattyú 

tömegét két részre osztottam és egy rugó, illetve egy csillapítás blokkal kapcsoltam össze. 

A rendszer rugómerevségét a tűemelés érzékelő és a railnyomás szenzor segítségével lehet 

meghatározni. A tűemelés érzékelő mutatja a vezérlő dugattyú löketének változását a 

deformáció miatt, míg a dugattyúra ható erő a mért nyomásból és a dugattyú átmérőjéből 

számolható. Ez a módszer kiküszöböli a különféle alkatrészmerevségek egyenként történő 

meghatározását és pontos eredményeket ad. 

A szoftver két test közötti rugóerőt az ismert módon számítja ki [65]: 

𝐹2 = 𝑘(𝑥1 − 𝑥2) − 𝐹𝑝  (33) 

𝐹1 = −𝐹2 (34) 

Az alkatrész tömegek és a rendszerben található rugók (pl. tű-előfeszítő, armatúra-

leszorító) rugóállandójának mérése a rendszerben viszonylag egyszerű, de a csillapítási 

tényezők meghatározása lényegesen nehezebb. Ha a vezérlődugattyút vagy a fúvókatűt 

vesszük például figyelembe, akkor a csillapítási tényezőnek tartalmaznia kell az olaj 

viszkozitásának és a dugattyú és a henger közötti súrlódás csillapító hatásait. Sajnos a 

kísérletek azt mutatják, hogy a csillapítás súrlódási komponense sokkal relevánsabb és 

számítással nem meghatározható. Ennek oka, hogy a súrlódást főként csak a megmunkálási 

tűrések befolyásolják, ezért a csillapítási tényezőt becsülni kell a modell hangolási 

fázisában. A csillapító erő kiszámítása a következő módon történik [65]: 

𝐹2 = 𝑐(𝑣1 − 𝑣2) (35) 

𝐹1 = −𝐹2 (36) 
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4.2 A CR porlasztó részletes modelljének validációja tűemelésre 

A validáció során a mért és számított tűemelések kerülnek összehasonlításra a CR 

rendszer teljes működési tartományát lefedő munkapontokban, tehát a legrövidebb 

alapjárati dózistól és railnyomástól a teljes terhelésig. 

4.2.1 A mérőrendszer felépítése 

A mérések egy négyhengeres, turbófeltöltésű dízelmotorral, motorfékpadon lettek 

végrehajtva [P2]. Ahogy azt a 13. ábra is mutatja, egy a motoron lévő hengerfejjel 

megegyező hengerfej lett felhasználva a porlasztó beszerelésére. 

 

13. ábra: A mérőrendszer felépítése 

A motor négyes hengerének porlasztója leválasztásra került a railcsőről és a 

motorvezérlőről. Egy flexibilis nagynyomású cső lett felszerelve a railcső csatlakozáshoz, 

hogy a tüzelőanyag tápellátás biztosítva legyen a vizsgált porlasztó számára, a motorról 

felszabadult elektromos csatlakozás szintén ide lett vezetve. Ily módon a motor három 

hengerrel járt, a negyedik henger csatlakozói a vizsgált injektort hajtották. Ez az eljárás 

nem befolyásolta sem a motor működését, sem a szimulációs eredményeket. A flexibilis 

nyomócső ugyan megnöveli a rail térfogatát, de ez az állandósult működésű motor 

munkapontban nem hat a mérésre, a szimuláció pedig a nyomásszenzor jelét használja 

bemenetnek, nem modellezi külön a railcsövet.  

A porlasztót működtető áram áramerősségének méréséhez lakatfogót alkalmaztam, 

míg a railcsőre pedig egy nyomásszenzort szereltem a tápnyomás mérésére. Az injektor 

egy tűemelésmérővel volt ellátva, melyet az AVL GmbH. szerelt bele. A szenzor a 

vezérlődugattyú helyzetét méri örvényáramú elven, fizikai kontaktus nélkül. Az elv 

lényege, hogy a mért alkatrész körül egy tekercsben nagyfrekvenciás váltakozó áramot 

hoznak létre, a belül elmozduló alkatrész (jelen esetben a vezérlő dugattyú) pedig 
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megváltoztatja a tekercs váltakozó áramú ellenállását. Az impedancia változás lineárisan 

arányos az elmozdulással és mérhető. Ez az alapjel kompenzációval (pl. hőmérséklet 

kompenzáció) felhasználható mérésre. Mint később látható, a szenzor jele nagymértékben 

zajtalan (kb. 2 µm jel-variancia állandó löket pozíciónál), a mért jellel semmilyen utó 

munkálatot nem volt szükséges végezni. A szenzorról beépítési ábra sajnos nem áll 

rendelkezésre, kalibrációs lapja a 14. ábra látható. 

 

14. ábra: AVL tűemelés mérő kalibrációs lapja 

Különböző befecskendezési nyomások és nyitvatartási idők úgy voltak elérhetők, 

hogy a fékpadon a motort különböző munkapontokba állítottam a teljes terheléstől 

alapjáratig. 

A befecskendezések egy rozsdamentes acélcsőbe történtek, melynek nyomása egy 

állandó 5 bar értékre lett beállítva. 

4.2.2 Munkapontok és peremfeltételek 

Ebben a fejezetben négy teszteset kerül bemutatásra négy különböző motor 

munkaponttal. A motor fordulatszámát, terhelését, valamint a hozzájuk 

tartozóbefecskendezési nyomást és nyitási időket a 3. táblázatban lehet követni. 
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3. táblázat: A mérési pontok paraméterei. 

Mérési pont 
Fordulatszám 

[1/min] 

Motor nyomaték 

[Nm] 

Railnyomás 

[bar] 

Befecskendező 

nyitvatartási idő [ms] 

1 1400 400 890 2,7 

2 1500 300 680 2,55 

3 1500 200 540 1,9 

4 1500 100 450 1,15 

 

Az 1. teszteset a motor teljes terhelését, a 2–4. eset a különböző részterhelési 

állapotokat jelképezi. 

A szimulációk bemeneteként a mért injektor áramerősség és railnyomás adatok 

lettek felhasználva, így a railnyomás nem állandó érték a számítás során. Így lehetett 

figyelembe venni a modellben a nagynyomású szivattyú és a többi injektor által okozott 

nyomásingadozást. A mért injektoráramok a 15. ábra láthatóak. 

 

15. ábra: Injektor áramok a különböző tesztesetekben 

4.2.3 Validáció és eredmények 

Ebben a fejezetben a szimulációs modell által számolt és a mérésekből nyert 

vezérlődugattyú mozgások kerülnek összehasonlításra. A tű emelését közvetlenül nem 

lehetett megmérni, a tű löket jeladó a vezérlődugattyú helyzetét rögzítette. 

A négy mérési pont a befecskendező szelep működési tartományának széles skáláját 

lefedte, különböző railnyomásokkal és nyitási időkkel. Az négy eset közül mindegyiknél 

egyszeres befecskendezés volt megfigyelhető elő- vagy utó-befecskendezési fázis nélkül. 
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A négy munkapont vezérlődugattyúinak mozgása a 16. ábra látható, itt a kék vonal a mért, 

a zöld vonal pedig a szimulált görbéket ábrázolja. 

 

16. ábra: Mért és szimulált vezérlődugattyú mozgások az 1-4. tesztesetekben 

A vezérlődugattyú és a tű tengelyirányú deformációjának hatása nyilvánvaló ezeken 

a görbéken. Az 1. esetben látható a legnagyobb löket, hiszen a railnyomás itt a legnagyobb, 

nyomás növekedésének hatására pedig az axiális erő is növekszik. Érdemes megjegyezni, 

hogy a legnagyobb és legkisebb löket különbsége eléri a 40 µm-t az 1. és a 4. eset között. 

Megfigyelhető továbbá egy „domb” minden tűemelés elején: ezt a vezérlőkamra hirtelen 

nyomásesése okozza akkor, amikor a golyós szelep kinyit és a vezérlődugattyú 

tengelyirányban kirugózik. A tényleges tűmozgás csak ezután kezdődik. Ez a mechanizmus 

megerősítést nyer, ha megvizsgáljuk a 19. ábra szereplő vezérlőkamra nyomásgörbét, a 20. 

ábra pedig a vezérlődugattyú- és tűemeléseket. Ez a rugószerű viselkedés enyhe késleltetést 

is okoz a vezérlődugattyú és a tűemelések között. 

Minden tesztesetnél bizonyos mennyiségű zajt észlelhetünk a mért értékeknél, de 

mivel ez még az elfogadható tartományban marad, ezért szűrést nem használtam. Ily módon 

elkerülhető volt a szűrő fázistolása, tehát pontosabb eredményeket lehetett 

összehasonlítani. 

Minden szimulációs eset pontosan követi a mért görbéket. A pontosság 

kiszámításához minden esetben a következő egyenlet alapján számítottam a négyzetes 

közép (RMS) hibákat [70]: 

휀𝑖 = √
1

𝑇
∫(

𝑙𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠 − 𝑙𝑖,𝑠𝑖𝑚
𝑙𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠

)

2𝑇

0

 (37) 

Az RMS értékeket a 4. táblázat tartalmazza. 



 

- 36 - 

 

 

4. táblázat: A szimulált vezérlődugattyú löketek RMS hibái 

Mérési pont RMS hiba 

1 0,0053 

2 0,0054 

3 0,0054 

4 0,0054 

 

Minden RMS hibaérték kevesebb, mint 1%, tehát a 16. ábra valamint a 4. 

táblázatban szereplő eredmények alapján megállapítható, hogy a szimuláció nagyon 

pontosan visszaadja a porlasztótű emelést. 

Ugyanezt a következtetést lehet levonni az elektromágneses modellről is. A 17. ábra 

a szolenoidban az áram hatására létrejövő mechanikai erő látható. Sajnos ezt nem lehetett 

közvetlenül mérni a rendelkezésre álló felszerelésekkel, de az eredmények jó egyezést 

mutatnak az irodalomban talált értékekkel [23] [24] [28]. Mivel a mágneses erő nem 

növekszik az áram növekedésével lineárisan, a mágnesszelep a telítési mezőben működik. 

 

17. ábra: Mechanikai erő a porlasztó mágnestekercsében 

A várható armatúra és csap-emeléseket a 18. ábra mutatja. Itt, mint 

vezérlődugattyúnál is látható, a csap is kis tengelyirányú deformációt szenved a csaprugó 

előfeszítő ereje miatt. Valójában ez nagyon kicsiny, de ha az armatúra teljes lökete 50 μm, 

akkor összehasonlítható a nagyságrend. 
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18. ábra: Az 1. teszteset armatúra és csap elmozdulásai 

A deformáción kívül az elemek lengése is vizsgálható. Az armatúra és a csap a 

porlasztó prototípusainál először nem voltak különválasztva, egy darabból voltak, de ennek 

az elrendezésnek a tömeg és csillapítások aránya miatt a sajátfrekvenciája a működési 

tartományba esett. Ez instabil működéshez és a dózis ingadozásához vezetett, a jelentős 

lengések és a vezérlőkamra újbóli nyitását okozták [27]. Ezt a hibát az armatúra és a csap 

különválasztásával oldották meg a fejlesztés során, rögzítő rugót használtak, hogy az 

alkatrészeket a helyükön tartsák, amely lehetővé teszi azt is, hogy a két rész külön-külön 

mozogjon. Ezt a 18. ábra lehet követni, ahol a mágneses erő nyitja a golyós szelepet és az 

armatúra eléri teljes löketét, de a csap tovább mozdul, majd a rugóerő visszalöki. Amikor 

a szelep bezárul, a golyó eléri az üléket, de az armatúra tovább mozdul, majd visszapattan, 

egy pillanatra kinyitva az A fojtást. Ez a folyamat a 19. ábra is követhető, ahol 3,5 és 4 ms 

között egy második, kisebb nyomásesés jelentkezik. 

 

19. ábra: Vezérlőkamra nyomáslefutás az 1. tesztesetben 

Megvizsgálva az ábrázolt vezérlőkamra nyomáslefutási görbéjét, a nyitásnál és 

zárásnál megfigyelhető két átmeneti folyamatot mélyebben is elemezni szükséges. Amikor 
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a golyó elemelkedik az ülékről, a kamra nyomása gyorsan csökken, és a vezérlődugattyú a 

tűvel együtt axiálisan kirugózik. Ezzel a folyamattal párhuzamosan a dugattyú felfelé kezd 

mozogni, kinyitva a fúvóka furatokat. Ezen mozgások hatására a vezérlőkamra térfogata 

hirtelen csökken, a benne lévő nyomás újra nő. Ezt a folyamatot nevezzük a nyitófázis 

pumpáló hatásának, és itt az A furat fojtásként működik, lelassítja az elmozdulást. A záró 

szakaszban az előbb leírt lengési jelenség másodjára is kinyitja a szelepet, ami miatt a tű 

zárási folyamata lelassul. 

A 20. ábra a tű-vezérlődugattyú rendszer deformációja követhető. A rugalmas 

deformáció miatt a tű nyitása kissé késik a vezérlődugattyú elmozdulástól, amint az már 

említésre került. A dugattyú teljes lökethossza körülbelül 250 µm, de a tű hegye kevesebbet 

mozog. A folyamat fordítva is megfigyelhető a záró szakaszban. A tű először eléri az üléket 

és ahogy a nyomás újra növekedni kezd a vezérlőkamrában a railnyomás értékéhez, a 

deformáció további löketet szolgáltat a vezérlődugattyú felső végénél. 

 

20. ábra: Szimulált szeleptű és vezérlő dugattyú elmozdulások 

4.2.4 Konklúzió 

Ebben a fejezetben bemutatásra került a részletes elektro-hidro-mechanikus 

modellje egy első generációs, haszongépjárművek számára gyártott CR-befecskendezőnek, 

amelyet validáltam tűemelési adatok alapján. Négy vizsgálati eset került kiválasztásra, 

hogy a működési pontok széles skáláját ellenőrizni lehessen a teljes terheléstől alacsony 

részterhelésig. A szimulált vezérlődugattyú-mozgás kiemelkedően pontosan illeszkedett a 

mért görbékhez minden tesztesetben. 

Az elektromechanikus, a hidrodinamikus és a mechanikus alrendszereket 

részletesen ismertettem az injektor belső működésének alapos vizsgálata céljából. Leírtam 

és elemeztem az injektor belső működésének főbb jellemzőit. 

A következő lépés a modell ellenőrzése a befecskendezett dózis pontosságát illetően 

is, hogy ne csak a tűmozgás legyen megfelelő, hanem a fúvókákon átáramló tüzelőanyag 

tömege is. 
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4.3 A CR porlasztó modelljének validációja befecskendezési dózisra 

4.3.1 A mérőrendszer felépítése 

A méréseket ugyanazzal a négyhengeres, turbófeltöltéses dízelmotorral hajtottam 

végre, amelyet a tűemelés mérésnél is használtam [P2]. A befecskendező szelep 

befogásához szintén a hengerfejet használtam, a tüzelőanyag tápnyomás és az elektromos 

vezérlőjel szintén a railcsőtől és az ECU-ból érkezett. Így a motor ugyanúgy három 

hengerrel járt, míg a negyedik csatlakozói a vizsgált befecskendezőt hajtották (21. ábra). 

Az befecskendezett tüzelőanyagot mérőpohárban fogtam fel a befecskendezett 

össztérfogat és tömeg mérésére, amelyből később a befecskendezett dózist ki lehetett 

számítani. 

 

21. ábra: A mérőrendszer felépítése 

4.3.2 Munkapontok és peremfeltételek 

Három különféle teszteset lesz taglalva ebben a munkában, három különböző motor 

működési ponttal. A motor fordulatszámát, terhelését, valamint a hozzájuk tartozó mért 

befecskendezési nyomást és nyitási időket az 5. táblázatban lehet nyomon követni. 

 

5. táblázat: A mérési pontok paraméterei 

Mérési pont 
Motor fordulatszám 

[1/min] 

Motor nyomaték 

[Nm] 

Railnyomás 

[bar] 

Befecskendezési 

idő [ms] 

1 1500 300 680 2,55 

2 1500 200 540 1,9 

3 1500 100 450 1,15 
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Három kísérleti esetet vizsgáltam különböző railnyomással és nyitási idővel. 

Mindegyik eset egyszeri befecskendezést jelent elő- vagy utófázis nélkül, mivel ez a motor 

nem használja a pilot- vagy utóbefecskendezést a fő működési tartományban. A mérési 

idők úgy lettek megválasztva, hogy egy elég nagy kumulált tömegértéket és 

befecskendezési ciklusszámot kapjuk, így növelhető volt a mérési pontosság. Az összes 

mérés háromszor lett megismételve, hogy kiküszöbölhetők legyenek a mérési hibák vagy 

pontatlanságok. 

4.3.3 Validáció és eredmények 

A modell validálása a szimulált dózis mérésekkel történő összehasonlításával 

történt. Az egy ciklus alatt befecskendezett tüzelőanyag tömeget úgy lehetett meghatározni, 

hogy egy hosszabb mérés alatt a mérőpohárban összegyűlt tömeget elosztottam a 

befecskendezések számával. 

A 6. táblázat tartalmazza a mérési körülményeket, a mért és a szimulált dózis 

értékeket. 

Az 7. táblázat a szimulált dózis abszolút és relatív eltéréseit mutatja. Az eltéréseket 

tekintve egyértelműen kijelenthető, hogy a modell pontosan reprodukálja a mért adagot a 

vizsgált működési pontokban. Az összes eltérés értéke 2% alatt van, vagy azzal egyenlő. 

6. táblázat: A mért és szimulált ciklusadagok 

Teszteset 
Mérési idő 

[s] 

Mért tömeg 

[g] 

Befecskendezések 

száma [db] 

Mért dózis 

[mg] 

Szimulált 

dózis [mg] 

1 120 140,41 1500 93,60 91,38 

2 120 90,32 1500 60,21 59,40 

3 120 48,88 1500 32,59 33,25 

7. táblázat: A mért és szimulált ciklusadagok eltérése 

Teszteset Eltérés [mg] Eltérés [%] 

1 2,22 2,03 

2 0,81 0,48 

3 0,66 0,22 

4.3.4 Konklúzió 

Ebben a fejezetben a felépített elektro-hidro-mechanikus befecskendező modell 

validációja került bemutatásra a befecskendezett ciklusadag szerint. Három tesztesetet lett 

kiértékelve, hogy reprezentálják a működési pontokat a leggyakrabban használt rész- és 

teljes terhelési tartományban. A befecskendezett tömeg pontosan illeszkedett a mért 

értékekhez mindhárom esetben.  
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III. Rész 
 

 

A befecskendezés lefolyásának mérése  
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5. A BOSCH-FÉLE BEFECSKENDEZÉSI TÖMEGÁRAM MÉRŐ 

BERENDEZÉS MODELLEZÉSE ÉS VIZSGÁLATA 

Ahhoz, hogy a befecskendező vizsgáló berendezés modellje pontos és megbízható 

legyen, részletesen le kell írni minden alkatrész működését a megfelelő módon és megfelelő 

kapcsolatokkal. Jelen esetben a geometriai méreteket is hozzá kell igazítani az általunk 

vizsgált befecskendező dózisaihoz. Ehhez egy hatásvizsgálat elvégzésére van szükség, 

hogy a megépítendő berendezés a lehető legpontosabb eredményeket adja. 

5.1 A szimulációs modell áttekintése 

A befecskendezési tömegáram mérő modellje a 22. ábra bemutatott felépítést követi. A 

tüzelőanyagot a mérőcsőbe {1} fecskendezik, melynek átmérője és hossza a szimulációban 

állítható az érzékenységi elemzés végrehajtásához. A mérő és a következő csövek közötti 

fojtást egy perem jelöli {2}, az átmérő itt is változtatható a tesztesetnek megfelelően. A 

követőcső {3} átmérője és hossza szintén állítható, ám a végét nem egy nyomástartó 

visszacsapó szelep zárja. Ezt az elemet egy adott nyomású, végtelen térfogatú kamra {4} 

helyettesíti, így kiküszöbölhető a rugóerővel működtetett szelep gerjesztett rezgése. 

 

22. ábra: A pillanatnyi tömegáram mérő berendezés szimulációs modellje 

A térfogatáram számítása a (2) egyenlet alapján történik. A nyomásérzékelőt 20 mm 

távolságra kell elhelyeznünk az injektor fúvókájától, hogy elkerüljük a kavitáció által 

okozott nyomásingadozást. A pillanatnyi nyomásértéket megszorozzuk azután a cső 

keresztmetszetének állandójával, a tényleges hangsebesség- és sűrűségértékek pedig 

táblázatokból vehetők. 

A vizsgált paraméterek a mérő- és azt követő cső átmérője és hossza, az állítható 

nyílás átmérője és a nyomásmérő pont távolsága a fúvóka lyukaitól. 
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5.2 A mérőberendezés paramétereinek érzékenységi vizsgálata 

Az érzékenységi elemzést egy referencia-befecskendezéssel végeztem, amelyet a 

gyártó ugyanilyen típusú injektoron mért. Ez a referencia befecskendezési szekvencia 

került felhasználásra az injektor modelljének hangolására is. A befecskendezés nem 

tartalmaz elő-vagy utóbefecskendezést, csak egy fő befecskendezési fázist (nincs pilot és 

post adag). A befecskendezés pillanatnyi maximális térfogatárama 38,4 cm3/s, a 

befecskendezés hossza 3,7 ms, a befecskendezett tüzelőanyag mennyisége pedig 102 mg. 

Először egy kiindulási geometriai paraméterkészlet került kiválasztásra az 

érzékenységi elemzéshez, hogy egy összehasonlítási alapot szolgáltasson a szimulációk 

számára. Az alapparaméterek zárójelben találhatóak az alábbi felsorolásban. 

A vizsgált paraméterek a következők voltak: 

• nyomásérzékelő távolsága az injektor fúvókájától (20 mm), 

• mérőcső hossz (1500 mm), 

• mérőcső átmérő (7 mm), 

• a fojtás átmérője (1,55 mm), 

• a csövekben lévő statikus nyomás (50 bar), 

• követőcső hossza (1000 mm). 

 

Egy paraméter vizsgálatakor az összes többi paramétert állandó értéken tartottam, 

kivéve a mérőcső hosszának esetében, ahol a fojtás átmérőjét minden esetben újra be kellett 

hangolni. Erre azért volt szükség, hogy az eredmények összehasonlíthatók legyenek, a 

befecskendezési görbék alakjai nem mutatnák a hosszváltozás valódi hatását másképpen. 

Ez azt is mutatja, hogy a paraméterek egymástól erősen függenek, a legjobb 

paraméterkészlet kiválasztása iterációt igényel. 

5.2.1 A nyomásérzékelő távolságának hatása 

Az első kérdés ami felvetődhet az az, hogy hol lehet mérni a nyomáshullám 

terjedését a mérőcsőben. A nyomás lengése és a kavitáció befolyásolhatja a befecskendező 

fúvókához közeli mérést, ezt a területet kerülni kell. Amint a 2. egyenlet kijelenti, a 

térfogatáram közvetlenül arányos a nyomással, ezért ahol kialakul kavitáció és a mért 

nyomás hirtelen esik, a számított térfogatáram görbe alakja is ezt a folyamatot követi. Ez a 

befecskendezés végén is igaz, ahol az áramlási sebesség és a nyomás gyorsan csökken. 

A 23. ábra azt mutatja, hogy 10 mm távolságra a befecskendező fúvótától ez a 

nyomásingadozás megszűnik és nincs további hatással a nyomásértékekre és ezen keresztül 

a térfogatáram alakjára. 
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23. ábra: A nyomásérzékelő és a porlasztócsúcs távolságának hatása a mért térfogatáramra 

5.2.2 A mérőcső hosszának hatása 

A mérőcső hossza egy fontos paraméter. A gyakorlatban megvalósított mérőcsövek 

hossza sokszor több tíz méter, de ezeket általában nagyobb dízelmotorok, nehéz 

tehergépjárművek és hajómotorok befecskendezőinek mérésére építik. A modellezett 

injektor egy közepes teherbírású haszongépjárműbe van beépítve, így rövidebb csőre lesz 

szükség. 

A csőhossz alapvetően befolyásolja a kialakuló nyomáshullámokat, mert 

megváltoztatja a mérőcső térfogatát. Ha az összenyomható gázolajat nagyobb térfogatba 

injektálják, akkor a nyomásnövekedés kisebb, mivel a folyadékoszlop merevsége is kisebb. 

A hosszúság növekedésével a csillapítás is növekszik, így a magas frekvenciájú zaj 

nem befolyásolja a mérést, de a kiszámított áramlási sebességek el fognak maradni a valós 

befecskendezési sebességtől, mint egy túlcsillapított rendszernél. Összefoglalva, ha rövid 

válaszidőre van szükség, akkor rövidebb mérőcsövet kell választani, de a nagyfrekvenciás 

zaj hatását nem szabad elhanyagolni. 

A 24. ábra azt mutatja, hogy a legrövidebb, 1 m hosszú mérőcső eredménye közelíti 

meg legjobban a tényleges eredményeket. Meglepő, hogy még ez sem éri el a 

befecskendező fúvókánál szimulált 38,4 cm3/s befecskendezési térfogatáramot, az eltérés 

több mint 20%. A másik véglet esetében, a 20 m hosszú cső nem képes elérni egyensúlyi 

állapotát ezen befecskendezési esemény során és a maximális számított befecskendezési 

térfogatáram a fúvóka térfogatáramának körülbelül fele marad. 
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24. ábra: A mérőcső hosszának hatása a mért tömegáram lefutásra 

5.2.3 A mérőcső átmérőjének hatása 

A mérőcső átmérőjének hatása nagyon hasonló a hossz változtatásához, hiszen 

ezzel is a cső térfogatát változtatjuk. A nagyobb átmérők kisebb nyomásnövekedést 

eredményeznek, de a csillapítás nem változik. Esetünkben egy geometriai korlát is van, 

mivel a fúvóka külső átmérője 7 mm, tehát nem fér bele kisebb átmérőjű csövekbe. Ennek 

ellenére egy 5 mm belső átmérőjű csövet is szimuláltam, hogy a hatását ábrázolni lehessen. 

 

25. ábra: A mérőcső átmérőjének hatása a mért térfogatáram lefutásra 
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A számított térfogatáram lefutás alakjait a 25. ábra mutatja. A 10 mm átmérőjű cső 

esik a legközelebb a tényleges befecskendezési áramláshoz. A (2) egyenletben a nyomás 

mellett a cső keresztmetszeti területe áll, amely lineáris arányosságot mutat a 

térfogatárammal. 

5.2.4 A fojtás átmérőjének hatása 

A fojtás szerepe a rendszerben a visszaverődő nyomáshullámok változtatása, 

befolyásolása, melyet érdemes egy változtatható keresztmetszetű csappal megvalósítani. 

Ennek hiányában a befecskendezett tüzelőanyag nagyobb arányban „tolná” a 

folyadékoszlopot, a nyomásnövekedés pedig kisebb mértékű és oszcilláló lenne. Ezt a 

hatást mutatja a 26. ábra, ahol a nyílás átmérője nagyobb, mint 1,6 mm. A fojtószelep 

átmérőjét különböző befecskendezési alakok és dózis-mennyiséggel változtatni szükséges, 

így azt a mérés során minden működési pontban be kell állítani. 

A 26. ábra szerint a nyílás átmérője 1,5 és 1,6 mm között megfelelő. Kisebb 

értékeknél, - mint például az 1,2 mm átmérőjű - a fojtás túl nagy, a nyomásnövekedés a 

mérőcsőből kiáramló kevés tüzelőanyag miatt túl nagy. Ellenkező esetben – túl nagy 

átmérő esetén – a kezdeti nyomásnövekedés hamar letörik és egy visszaverődő 

depresszióhullám hatására több gázolaj távozik a mérőcsőből, mint amennyi beáramlik, 

tehát negatív tömegáramot mérhetünk. 

 

26. ábra: A fojtás átmérőjének hatása a mért térfogatáram lefutásra 
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5.2.5 A mérőcső statikus nyomásának hatása 

A cső statikus nyomását a gyakorlatban egy nyomáskorlátozó visszacsapó szelep 

tartja fenn. Kettős célja van, melyek közül az egyik az, hogy biztosítsa befecskendezés 

közben a befecskendező és a környezet közötti nyomáskülönbséget. A motorban a 

befecskendezés során a dugattyú közel tartózkodik a gyújtásin felső holtponthoz, az 

égéstérben a nyomás feltöltött dízelmotorokban 40-50 bar között van. Ezt a paramétert ezért 

úgy kell beállítani, hogy mérés közben is lehetőleg ekkora környezeti nyomás legyen. 

 

 

27. ábra: A mérőcső statikus nyomásának hatása a mért térfogatáram lefutásra 

A második célja a mérőcső nyomásbeállításának az, hogy a kavitációt elkerüljük. 

Mint ahogy a 23. ábra azt mutatta, a fúvóka körül kavitáció történhet 50 bar ellennyomás 

mellett is, ezért szükséges volt elemezni a statikus nyomás változásának hatását. 

A 27. ábra megfigyelve látható, hogy a nyomásszint 1-50 bar-ra történő 

megváltoztatása nem változtatja meg jelentősen az eredményeket. Megállapítható, hogy az 

ellennyomás szintjének gyakorlatilag nincs hatása a befecskendezési térfogatáram alakjára. 

5.2.6 A követőcső hosszának hatása 

A követő csőre azért van szükség, hogy a visszacsapó szelep előtt még növeljük a 

rendszer csillapítását, ezáltal a nyomáskorlátozó szelepet védjük a káros nagyfrekvenciás 

nyomásingadozásoktól. 

A 28. ábra azt mutatja, hogy a csőhossz változása hasonló hatással van a 

befecskendezési térfogatáram alakjára, mint a mérőcső hossza, de a mértéke kisebb. 20 
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méteres hossz esetében túlcsillapított lenne a rendszer, 1 méter gyors választ ad, de az 

említett nagyfrekvenciás rezgések a befecskendezés alatt és után fellépnek. 

 

28. ábra: A követőcső hosszának hatása a mért térfogatáram lefutásra 

 

 

29. ábra: Alapjárati befecskendezés és a mért térfogatáram 
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5.2.7 Üresjárati befecskendezés mérése 

Közepes haszonjármű dízelmotorok esetében az eddig vizsgált befecskendezés 

közel esik a teljes terheléshez (kb. egy literes hengertérfogat esetén). Érdemes tehát némi 

figyelmet fordítani a másféle dózisokra is. Ésszerű lenne a terhelési tartomány ellentétes 

végét, azaz az alapjáratot látni. 

A 29. ábra egy alapjárati befecskendezés látható, ahol a pilot-befecskendezés 

összehasonlítható mértékű a fő fázissal. A kiszámított áramlási sebesség követi a valós 

értéket a már korábban is látott csillapítással, mindkét fázis megjelenik a kiszámított 

görbén, de késéssel és kisebb értékben. 

5.2.8 A legpontosabb mért értéket adó paraméterkészlet 

Noha a szimulációkat az 5.2. fejezetben felsorolt geometriai paraméterekkel 

kezdtem el, a valós befecskendezési alakhoz legközelebbi számított befecskendezési 

térfogatáramot a következő paraméterkészlet adta: 

• nyomásérzékelő távolsága az injektor fúvókájától: 20 mm, 

• mérőcső hossz: 1500 mm, 

• mérőcső átmérő: 16 mm, 

• fojtás átmérő: 2 mm, 

• a mérőcső statikus nyomása: 50 bar, 

• a követőcső hossza: 1000 mm. 

 

30. ábra: A kezdeti és a legpontosabb számított térfogatáram értéket adó paraméterkészlet görbéi 

A valós befecskendezési térfogatáram-forma és az alap paraméterkészlet 

összehasonlítása a legjobb paraméter-együttessel a 30. ábra látható. Itt legnagyobb 

számított térfogatáram közelebb áll a fúvóka valós áramlási sebességéhez, mint az 

alapparaméterek esetében. 
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5.2.9 Konklúzió 

Az érzékenységi vizsgálat alapján levont fő következtetés az, hogy a 

befecskendezési tömegárammérő berendezés nem adja vissza a pontos áramlási értékeket, 

csak a befecskendezés lefolyásának alakját követi. Ezt a kérdést a jövőben további 

megfontolás tárgyává kell tenni, mert a szakirodalomban nem találtam utalást erre a 

jelenségre. 

Ezek alapján kétféle módszert lehet felhasználni az injektor modell validálásához. 

Az (1) módszer a legjobb paraméterkészleten alapszik, a befecskendezési térfogatáram 

meghatározását közvetlenül a mért térfogatáram alakjával kell elvégezni. Ezzel a 

módszerrel az injektor modellje tartalmazza a befecskendező mérő pontatlanságát és a 

mérési zajt. 

Az injektor modell validálása azonban a szimulációs modell segítségével más 

módon is megvalósítható. A (2) módszer célja az, hogy a modellt úgy kell beállítani, hogy 

illeszkedjen a mért nyomáslefutáshoz, még akkor is, ha a mért térfogatáram nem egyezik a 

valós értékekkel. Ha a modellben a nyomásváltozás alakja megfelel a mért nyomásnak, 

akkor a keresett térfogatáramot a részletes injektormodell segítségével szimulációval meg 

lehet meghatározni. Ez egy speciális modellalapú módszer lenne, ahol a pontos 

befecskendezési térfogatáram alakját a szimulációs modell segítségével fogom 

meghatározni. Ily módon használható kimenetet fogok kapni a későbbi 

égésszimulációkhoz. 
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5.3 Az elkészült berendezés vizsgálata 

A Bosch-módszerrel kapcsolatos széles körű irodalom alapján ezt a készüléket 

választottam megépítésre. A mérés célja egy CR injektor részletes modelljének validálása 

volt a befecskendezett tömegáram lefutásra. A tényleges mérési rendszer felépítése előtt 

szimulációs eszközök segítségével a fentiek szerint (5.2 fejezet) érzékenységi elemzést 

végeztem a mérési módszer belső folyamatainak jobb megértése érdekében [P1]. Ebben a 

munkában kimutattam, hogy az eszköz geometriai paramétereinek megváltoztatásával a 

mért befecskendezési tömegáram is megváltozik, bár a gerjesztés (a befecskendezés) 

változatlan marad. Ennek eredményeként egy paraméterkészletet határoztam meg a 

szimulációk alapján, hogy a mérések pontos eredményeket adjanak. Ez alapján került 

megépítésre a mérőberendezés, melyen a méréseket különböző peremfeltételek között 

végeztem el. Ily módon meg lehetett vizsgálni a mérőrendszer képességeit és validálható 

volt a CR injektor részletes szimulációs modellje. Kiderült, hogy nemcsak a geometriai, 

hanem a peremfeltételek is döntően befolyásolják a mért befecskendezési tömegáram 

lefutást. 

Alább a peremfeltételek változtatásának hatásait fogom vizsgálni a mért értékekre, 

melyeket később össze lehet hasonlítani szimulációs adatokkal. A szimulált 

befecskendezési tömegáram értékékek és a mérési adatok összehasonlításával 

meghatározható a fúvókáknál létrejövő pontos pillanatnyi tömegáram. 

5.3.1 A mérőrendszer felállítása 

[P1]–ben a legpontosabb mért görbét adó paraméterkészletet szimulációk alapján 

határoztam meg, a mérőberendezés pedig ezen értékek alapján került felépítésre. A 8. 

táblázat a rendszerelemek geometriai méretét mutatja, a nyomásmérőt 20 mm-rel az 

injektor fúvóka után helyeztem el. 

8. táblázat: A rendszerelemek geometriai mérete 

Alkatrész Belső átmérő (mm) Hossz (mm) 
Nyomás 

(MPa) 

Mérőcső 16 1500 5 

Változtatható fojtás Állítható - 5 

Követőcső 7 1000 5 

A méréshez használt injektor a Bosch CRIN1 haszonjárművekben használt CR 

befecskendező volt, a befecskendező szelepről és működéséről [P1]-ben és [P6]-ban lehet 

bővebben olvasni. A táp oldal és a résolaj visszavezetés szerkezete haszongépjárművek 

esetén bonyolultabb, mint a személygépjárművek esetében megszokott. Mind a bemenet, 

mind a visszavezetés csatlakoztatása a hengerfejen belül valósul meg, speciális csatlakozó 

tömítő felületek kialakításával, hogy a szivárgást megakadályozzák. Egy ilyen 
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befecskendező szerelvény gyártása kisipari körülmények között rendkívül bonyolult lenne, 

ezért egy a vizsgált motorral azonos hengerfejet használtam az injektor beszereléséhez. 

A befecskendező szelep egy négyhengeres, turbófeltöltős dízelmotor nagynyomású 

rendszeréhez csatlakozott, a motor egy motorfékpadon üzemelt, a befecskendező pedig egy 

rugalmas nagynyomású tömlőn keresztül csatlakozott a rail csőhöz. Ez azt jelentette, hogy 

a mérés során a motor három hengerrel járt, míg a 4. henger elektromos és hidraulikus 

csatlakozásai a Bosch-mérőberendezés porlasztóját hajtották. Ezért a mérőcsőbe 

periodikusan történt a befecskendezés, amely így folyamatosan gerjesztette a rendszer 

belsejében lévő gázolaj oszlopot. A porlasztó működtető áramának méréséhez lakatfogót 

használtam, a CR csőre pedig nyomásjeladót rögzítettem a befecskendezési nyomás 

mérésére. A porlasztó tűemelés érzékelővel volt felszerelve, amely a vezérlődugattyú 

mozgását mérte. A 31. ábra a próbapad elrendezését mutatja. 

 

31. ábra: A mérőrendszer kialakítása 

A hengerfejet módosítani kellett, hogy az égéstér felőli részén fogadni tudja a 

mérőcsövet. A mérőcső csatlakoztatására szolgáló szerelvény tartalmazta a nyomásjeladót, 

amely egy AVL SL-31D-200 típusú, hídkapcsolású nyúlásmérős érzékelő volt 0-20 MPa 

mérési tartományban és 100 kHz sajátfrekvenciával, kalibráltan érkezett hozzánk. A 

tömegáram számításhoz elengedhetetlen paraméter volt a hangsebesség meghatározása a 

folyadékoszlopban. Ennek megállapításához szükséges volt még a hőmérséklet mérése, 

melyet minden egyes mérési pont regisztrálása előtt, tapintóhőmérővel mértem.  

A mérő és a követő csövek 316 SS rozsdamentes acélból készült vastagfalú csövek 

voltak. Az alkatrészek csatlakoztatására szolgáló szerelvények úgy kerültek kiválasztásra, 

hogy elkerüljük a belső átmérő változást. Változtatható fojtásként egy negyedfordulatú 

hengeres csapot használtam, míg a visszacsapó szelep egy 316 SS típusú ellennyomás-

szabályozó, 0-13,7 MPa szabályozási tartományban, glicerinnel töltött manométerrel a 

működés közben keletkező oszcilláció csillapítása érdekében. 

A különböző befecskendezési nyomások és gerjesztési idők megvalósítására a 

tesztpadon különböző motor munkapontokat állítottam be. A 9. táblázat mutatja a 
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vizsgálathoz használt négy munkapontot, amelyek lefedik a befecskendezett dózist 

alacsony részterheléstől egészen teljes terhelésig, hogy a mérőrendszert többféle gerjesztés 

mellett lehessen vizsgálni. Minden mérés 1500 1/perc motorfordulatszámon lett elvégezve, 

kivéve a teljes terhelési pontot, ahol a motor nem volt képes tartani a 400 Nm nyomatékot 

ezen a fordulatszámon. A terhelési lépcsők konzisztenciája érdekében a fordulatszámot 

1400 1/perc-re csökkentettem, de ez nem változtatja meg az eredményeket, mivel az adatok 

az idő függvényében, nem pedig főtengely elfordulás szerint lettek rögzítve. 

9. táblázat: A befecskendezési tömegáram mérés munkapontjai 

Munkapont 
Motor fordulatszám 

(1/min) 

Motor nyomaték 

(Nm) 

Rail nyomás 

(MPa) 

Befecskendezési idő 

(ms) 

1. 1400 400 89 2,7 

2. 1500 300 68 2,55 

3. 1500 200 54 1,9 

4. 1500 100 45 1,15 

 

A különböző munkapontok a befecskendezési tömegáram mérő különböző 

peremfeltételeinek hatásának kimutatására lettek felhasználva. Két értéket lehetett 

változtatni: a mérő és a következő csövek közötti nyílás méretét a hengeres csap 

elforgatásával és a csövekben beállított ellennyomást. Az egyes paraméterek hatásának 

megfigyeléséhez három különféle ellennyomást és a nyílás keresztmetszetet vizsgáltam 

minden egyes működési pontnál. Ez azt jelenti, hogy minden egyes működési pontot három 

ellennyomással és minden ellennyomást három nyílás keresztmetszettel mértem. Így 

összesen 36 mérést végeztem, a rövidség érdekében minden peremfeltétel szemléltetésére 

csak a legjellemzőbb adatok kerülnek megjelenítésre. 

10. táblázat: A rendszerelemek beállításai a különböző peremfeltételeknél 

Alkatrész Beállítás 

Hengeres csap 

(elfordítás) 
0° 45° 60° 

Nyomásszabályozó 0,1 MPa 3 MPa 6 MPa 

5.3.2 A peremfeltételek hatása a mért befecskendezési tömegáramra 

Mindegyik mérés, egy 10 másodperces felvett időszakaszt jelentett. Először a motor 

munkapontját állítottam be, ezután a peremfeltételeket is a kívánt értékre igazítottam. A 

felvett adatok jelentős mennyiségű zajt tartalmaztak, amely lehetetlenné tette egy adott 

befecskendezés kiválasztását a felvett időintervallumon belül. Próbáltam különböző típusú 

szűrőket az adatsor tisztítására, de az eredmények nem voltak kielégítők a fázistolás és a 

simító hatások miatt. A problémát végül úgy sikerült megoldani, hogy a felvett tűemelések 
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alapján egy programkód segítségével adott időablakot vágtam ki minden 

befecskendezésnél. Tehát, amikor a tű emelése elért egy adott értéket, egy 3,5 ms-os ablak 

lett kimásolva a nyomás-idő diagramból, az így létrehozott szegmenseket pedig egymásra 

vetítettem. Ily módon minden egyes időpillanatra számítható volt egy átlag nyomásérték, 

amely végül kiadta az átlag nyomásgörbét. Ezt már fel lehetett használni a befecskendezési 

tömegáram lefolyás kiszámításához. A 32. ábra 100 tűemelést és mért nyomáslefutást 

ábrázol, ezeket használtam az átlag kiszámításához is. 

 

32. ábra: 100 db egymást követő tűemelési és nyomáslefutási görbe egymásra vetítve 

A 32. ábra látható eltérés a különböző tűemelési görbék között jól szemlélteti az 

egyes befecskendezések közötti eltérést, a tűemelések kezdete körülbelül 0,2 ms-os szórást 

mutat. Az érzékelő „drift”-je szintén jelen van, egy 10 másodperces mérés során a tűemelés 

nulla szintje megközelítőleg 30 um-t változott. Probléma volt a nyomás adatok zajával, de 

a fent leírt módszer kielégítő eredményeket adott. 

A mintanagyság elegendőségének igazolására ezekben a mérésekben a központi 

határeloszlás tételét lehet alkalmazni. Ez azt állítja, hogy amint az n minta méret egyre 

nagyobb lesz, az rn/n minta átlag és a hozzá tartozó ε határ közötti különbség eloszlása a 

√n tényezővel szorozva a standard normális eloszlást közelíti. Matematikailag kifejezve 

[71]: 

(|
𝑟𝑛
𝑛
− 𝑝| ≥ 휀) = 𝑃 (|

𝑟𝑛 − 𝑛𝑝

𝑛
| ≥ 휀) = 𝑃 (|

𝑟𝑛 − 𝑛𝑝

√𝑛𝑝𝑞
| ≥

√𝑛

√𝑝𝑞
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√𝑛

√𝑝𝑞
휀) ≤ 𝑃

(

 |𝑁(0,1)| ≥
√𝑛

√1
4

휀

)

 = 2(1 − Φ(2√𝑛휀) = 𝛿. (39) 
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Ha azt szeretnénk, hogy az átlagolt befecskendezési tömegáram görbe pontos 

legyen, akkor az ε hibának 10% -nál kisebbnek kell lennie (ε = 0,1). Annak érdekében, 

hogy a valószínűség is magas legyen, δ = 0,05-ot választottam. Ezen értékeket 

behelyettesítve a (39) egyenletbe: 

  

Φ(2√𝑛휀) = 1 −
𝛿

2
= 0.975. (40) 

Ezek alapján az n minta méret számítható: 

2√𝑛휀 = 1.96,→ 𝑛 = 96. (41) 

Ezek alapján, ha több mint 96 mintát használunk a kiértékeléshez, akkor legalább 90%-os 

pontosságot érünk el 95%-os megbízhatóság mellett. 

5.3.2.1 A statikus nyomás hatása 

[43] szerint az ellennyomás értékének változtatásával lehet a mérőrendszerben 

beállítani az égéstérhez hasonló körülményeket. Ha a statikus nyomás ugyanakkora, mint 

a befecskendezéskori hengernyomás, akkor a befecskendező szelep fúvókáinak két oldala 

közötti nyomáskülönbség megegyezik az eredetivel, tehát a befecskendezés lefolyása is 

megegyezik a motorban mért értékkel. A 33. ábra36. ábra mutatják a mérőcsőben lévő 

nyomásszint hatását a befecskendezési térfogatáram mérésére a négy teszteset során. A 33. 

ábra és a 34. ábra a teljes- és a nagy terhelést szemlélteti. Ugyanazok a hatások figyelhetők 

meg mindkettő esetben: a 0,5–1 ms közötti időintervallumban a mért befecskendezési 

tömegáram 0,1 MPa ellennyomás esetén jelentősen elmarad a magasabb nyomásszintekkel 

mért értékek mögött. Ez azt jelenti, hogy a rendszer nyugalmi nyomása jelentősen 

befolyásolja a nyomásnövekedési gradienst a befecskendezés első szakaszában. Magasabb 

nyomásnál a folyadékoszlop „előfeszített”, nagyobb kompressziós modulusa van, így a 

nyomásnövekedés ugyanakkora befecskendezett tüzelőanyag térfogat mellett is 

meredekebb. A nyomáskorlátozó szelep rugójának előfeszítése további hatást gyakorolhat 

erre a folyamatra. Mivel 0,1 MPa-nál a rugó előfeszítése majdnem zérus, míg a 3 MPa és 

főleg a 6 MPa-os értéknél már jelentős, a folyadékba juttatott energia egy része arra 

fordítódik, hogy kinyissa a visszacsapó szelepet és a záródugattyút a rugóval szemben 

mozgassa. 

Érdemes megjegyezni, hogy az összes mért befecskendezési tömegáram lefutásnak 

nagyon hasonló értéke van az egyensúlyi állapot elérése után, tehát ahol a maximális 

befecskendezési tömegáramot már elérte. Ez azt jelenti, hogy az ellennyomás egyensúlyi 

állapotban nem, csak a tranziensekben befolyásolja a mért tömegáram értékét. 
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33. ábra: A befecskendezési tömegáram és a tűemelés 1400 1/perc, 400 Nm, 0°-os zárószelep 

állásnál, különböző ellennyomás értékeknél 

 

34. ábra: A befecskendezési tömegáram és a tűemelés 1500 1/perc, 300 Nm, 0°-os zárószelep 

állásnál, különböző ellennyomás értékeknél 

A különféle nyomások közötti legjelentősebb különbségek a befecskendezési 

görbék végén jelentkeznek. Itt 0,1 MPa-nál a mérés szorosan követi a porlasztó 

vezérlődugattyújának mozgását, de nagyobb nyomáson a tű becsukásakor a mért 

befecskendezési tömegáram nem csökken. Ez ismét a rendszer kompressziós modulusának 

és a visszacsapó szelep rugójának tudható be. Ahogy a szeleprugó előfeszítése egyre 

nagyobb és nagyobb, úgy egyre nagyobb és nagyobb fojtásként hat a folyadék áramlására 

a nyitási (nyugalmi értékre csökkentő) fázis során. Az ábrákon nem szerepel, de a nyugalmi 

értékre történő nyomáscsökkenés körülbelül 100 ms volt a befecskendezések között, mely 

két nagyságrenddel nagyobb, mint a befecskendezés teljes hossza. Ez azt sugallja, hogy 

ezzel az adott visszacsapó szeleppel a rendszer nem képes a tömegáram pontos mérésre 

magasabb befecskendezett dózis mellett. Ez a pontatlanság megváltozik közepes és 

alacsony terhelés esetén. A 35. ábra a közepes terhelést mutatja (200 Nm), ahol továbbra is 

észlelhető különbség van a különböző nyomások esetében a befecskendezés első, növekvő 

része között, ám alacsony terhelésnél (100 Nm) ez teljesen eltűnik és minden görbe 

ugyanazt a befecskendezési tömegáramot mutatja. 
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35. ábra: A befecskendezési tömegáram és a tűemelés 1500 1/perc, 200 Nm, 0°-os zárószelep 

állásnál, különböző ellennyomás értékeknél 

 

36. ábra: A befecskendezési tömegáram és a tűemelés 1500 1/perc, 100 Nm, 0°-os zárószelep 

állásnál, különböző ellennyomás értékeknél 

Minden esetet egybevetve egyedül a 0,1 MPa (környezeti) ellennyomás volt képes 

minden terhelés esetén pontosan mutatni a tömegáramot, ám azon az áron, hogy a görbék 

kezdeténél a gradiens nem elég magas. 

5.3.2.2 A változtatható fojtás hatása 

W. Bosch a mérőcsövet eredetileg egy fojtással választotta el a követő csőtől, amely 

az átfolyási keresztmetszetet egy 1-2 mm-es kalibrált furatra csökkentette. Elméletileg 

szükség volt a csőben lévő nyomáshullámok stabilizálására és a negatív visszaverődések 

kiküszöbölésére, mivel ezek zavarhatják a mérési folyamatot. Ebben az esetben egy 

állítható hengeres zárószelepet használtunk, amelyet az eredeti műben is javasoltak [43]. 

A 37. ábra 38. ábra három különféle keresztmetszet hatását szemléltetik. 0° esetében 

a szelep teljesen nyitva volt, tehát keresztmetszete a cső belső átmérőjét követve 7 mm volt. 

45° esetében a felére csökkent, míg a 60°-os a legkisebb olyan keresztmetszet volt, ahol a 

rendszer továbbra is stabil maradt a legnagyobb dózis esetében is. A szelep további zárása 

túl nagy nyomásnövekedést eredményezett a nyílás keresztmetszetének fojtóhatása miatt 

és két befecskendezés között a csőben nem csökkent vissza a beállított értékre. 

A 37. ábra azt mutatja, hogy a nyílás méretének gyakorlatilag nincs hatása a mért 

befecskendezési tömegáramokra. Mind a három görbe együtt fut a teljes terhelésű 

munkapontban, csak a befecskendezési tömegáram degresszív növekedése figyelhető meg 
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[51], amely a 0,1 MPa ellennyomás eredménye. Ugyanez mondható el a 38. ábra, ahol a 

közepes motorterhelést láthatjuk a zárószelep összes pozíciójában. 

 

37. ábra: Mért befecskendezések és a tűemelés 1400 1/perc, 400 Nm, 0.1 MPa munkapontban, 

különböző szelep beállításoknál 

 

38. ábra: Mért befecskendezések és a tűemelés 1500 1/perc, 200 Nm, 3 MPa munkapontban, 

különböző szelep beállításoknál 

 

Összegzésként kijelenthető, hogy a nyílásméretnek nincs jelentős hatása a mért 

nyomásgörbékre, egészen addig a pontig, amikor a kis keresztmetszeti terület annyira 

csökkenti a csőben a tömegáramot, hogy az lefojtja a rendszert és ellehetetleníti a 

méréseket. 

5.3.2.3 A motor munkapontjainak hatása 

A mérések során a motor fordulatszáma 1400 és 1500 1/perc volt, tehát a gerjesztési 

frekvencia sorrendben 11,6, Hz illetve 12,5 Hz volt. Ezek a viszonylag magas frekvenciák 

nem befolyásolták negatív irányban a mérési adatokat, az összes befecskendezés jól 

elválasztható volt egymástól, a visszaverődések hatása és a mérőrendszer zaja pedig 

kiküszöbölhető a 5.3.2. fejezetben részletezett átlagérték kiszámításával. Itt érdemes 

megemlíteni, hogy a mérési adatokban szereplő zaj nem a csőben kialakuló 

nyomáslengések hatása, hanem a nyomásszenzor és az adatgyűjtő rendszer hibája volt. 

A 39. ábra 40. ábra lehet figyelemmel kísérni a különböző befecskendezési hosszok 

hatását a mért tömegáramokra. A 39. ábraán látható, hogy a befecskendezési nyomás 
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növekedésével a mért nyomásgradiens is növekszik, míg a nagy és a teljes terhelés (300, 

illetve 400 Nm) esetében a görbék már szinte csak a befecskendezés hosszában 

különböznek. Noha a mért befecskendezési tömegáram nem olyan meredeken emelkedik, 

mint a 40. ábra, ahol a 6 MPa ellennyomás látható, minden befecskendezés eléri az 

egyensúlyi értéket. A 3 és 6 MPa ellennyomások nem alkalmazhatóak nagyobb dózisok 

esetében, mert ott a tüzelőanyag kiáramlása és a nyomás kiegyenlítése nagyon lassúvá válik 

a rendszerben. 

Egy másik jelenség észlelhető a 39. ábraés 40. ábra: a 100 Nm-es terhelési esetben 

negatív tömegáram jelenik meg a mért értékeknél, mivel depresszió hullámok verődnek 

vissza a mérő- és a követőcső közötti keresztmetszet-változásról. Ez még egy oka annak, 

hogy kerüljük a magasabb nyomásokat ebben a mérőrendszerben. 

 

39. ábra: A mért befecskendezési tömegáramok 0°-os zárószelep helyzetben, 0,1 MPa ellennyomás 

mellett mind a négy tesztesetben 

 

40. ábra: A mért befecskendezési tömegáramok 0°-os zárószelep helyzetben, 6 MPa ellennyomás 

mellett mind a négy tesztesetben 

5.3.2.4 Konklúzió 

Különböző peremfeltételek hatását vizsgáltam egy Bosch típusú befecskendezési 

tömegárammérő esetében. A mért nyomás és ezen keresztül a számolt befecskendezési 

tömegáram lefutás alakjai hasznos információkat szolgáltatnak a befecskendezésről, bár az 

ellennyomás és a nyílás méretének hatása jelentős hatással van a mért görbékre. 
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A nyomásérzékelő és adatgyűjtő rendszer zaját kiküszöböltem legalább 112 

egymást követő befecskendezés átlagértékének kiszámításával minden befecskendezési 

időpillanatra. Ez a módszer összehasonlíthatóvá tette a mérési eseteket és ezzel a 

befecskendezési tömegárammérőt alkalmassá egy részletes CR-injektor modell 

validálásához. 

Bosch eredeti munkájában azt állította, hogy az ellennyomás szintje a 

befecskendező és a környezeti közeg közötti nyomáskülönbség beállításához és a normál 

működési körülmények reprodukálására szolgál. A kutatás egyik fő megállapítása, hogy 

ebben a mérőrendszerben a nyomásszint jelentősen befolyásolja a mért befecskendezési 

görbéket: ha alacsony a nyomás, a befecskendezési tömegáram emelkedésénél a gradiens 

alacsonyabb, míg ha a nyomás összehasonlítható az égéstér kompresszió végnyomásával, 

a nagyobb adagok mérése ellehetetlenül a befecskendezések befejezése utáni hosszú 

nyomáscsökkenési idők miatt. 

Az itt bemutatott eredmények szerint a mérő- és követőcső közötti nyílás méretének 

nem volt észrevehető hatása a mért adatokra, míg az eredeti munkában azt állították, hogy 

erre szükség van a mérőcső lezárásához, a stabilitás megőrzésének érdekében.  

A vizsgálat eredményei alapján új módszert kell kidolgozni a befecskendezési 

tömegáram meghatározására, mivel a mért görbék a peremfeltételekkel együtt változnak, 

tehát nem világos, hogy melyik feltétel adja a megbízhatóbb információt a befecskendezés 

lefolyásáról. Ebben az új módszerben a pontos befecskendezési tömegáramot szimulációs 

eszközök segítségével lehet meghatározni, ahol a teljes befecskendezési tömegárammérőt 

a porlasztóval együtt kell szimulálni. Ilyen módszer esetén csak a szimulált 

befecskendezési sebességmérő értékeinek kellene megegyeznie a mérési eredményekkel, 

míg a pontos befecskendezési tömegáramot maga az injektor szimulált befecskendezési 

tömegárama alapján lehetne meghatározni. 
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5.3.3 Porlasztó modelljének validációja befecskendezett tömegáramra 

A korábbiakban a befecskendező modellt ellenőriztem a tűemelésre és a 

befecskendezett dózisra is. A mérőberendezés viselkedésének vizsgálata után a következő 

cél a porlasztó modelljének validálása volt a befecskendezett tömegáramra is. Az új 

módszer szerint nem a modellezett fúvóka tömegáramnak kellett megegyeznie a mért 

értékekkel, hanem a modellezett tömegárammérő berendezésnek. Az így kapott 

eredmények összehasonlításával lehet csak megbízható módon eldönteni a modellről, hogy 

a teljes munkapont tartományban megfelelőlen tudja-e előre jelezni a befecskendezési 

folyamatok alakulását. 

5.3.3.1 A mérés leírása 

A mérést a 5.3.1-ben leírtaknak megfelelően végeztem. A vizsgált munkapontok a 

9. táblázat szerint, alacsony részterheléstől a teljes terhelésig terjedtek 1500 1/perc és 1400 

1/perc fordulatszámokon. A mérőberendezés és a mért adatok feldolgozása teljesen 

megegyezett a 5.3.1-ben leírtakkal. A mérést gázolajjal végeztem, míg a szimulációs 

eredményeket ISO4113 szabványos vizsgálóolajjal végeztem. Mivel a vizsgálóolaj 

feladata, hogy a gázolaj tulajdonságait „utánozza”, csak szabványosított értékek között, 

kisebb eltérésekkel az egyes tulajdonságok esetén, ezért az eltérés az 

összehasonlíthatóságot nem befolyásolta. Ezt bizonyítják az alábbi táblázatok is, ahol a 

gázolaj és a vizsgálóolaj között a különböző fizikai értékek 10%-nál nagyobb eltérést nem 

mutatnak. 

 

11. táblázat: Gázolaj és ISO 4113 összehasonlítása I. (forráspont és nyomás) [65] 

 
Forráspont Referencia nyomás 

Gázolaj 613,15 1,01325 

ISO 4113 613,15 1,01325 

 

 

12. táblázat: Gázolaj és ISO 4113 összehasonlítása II. (polinom együtthatók) [65] 

Sűrűségi 

együttható 
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

Gázolaj 955 -3,8 1700 -0,38 3,00E-06 1,41 -0,032 -11 

ISO 4113 932 -3,7 1650 -0,39 1,00E-04 0,8 -0,0285 -11 
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13. táblázat: Gázolaj és ISO 4113 összehasonlítása III. (viszkozitás és hővezetés) [65] 

Hőmérséklet Nyomás 

ISO 4113 

dinamikai 

viszkozitás 

Gázolaj 

dinamikai 

viszkozitás 

ISO 4113 

hővezetési 

együttható 

Gázolaj 

hővezetési 

együttható 

K bar kg/m-s kg/m-s W/m-K W/m-K 

273 1 0,00743 0,00614 0,1278072 0,110725 

303 1 0,00286 0,00256 0,1193302 0,106085 

373 1 8,67E-04 7,88E-04 0,0988 0,096325 

5.3.3.2 Mérési eredmények és kiértékelés 

Habár a korábbi munkáimban a modellt sikerült pontos eredményekkel hitelesíteni 

a tűemelés és befecskendezett dózis szerint [P6] [P7], de a teljes modell validálásához még 

mindig szükség volt az befecskendezési tömegáram lefutás mérésére. A vizsgált tesztesetek 

lefedik a teljes munkapont tartományt részterheléstől teljes terhelésig, különböző Rail-

nyomással és nyitási időkkel. A mért és a szimulált befecskendezési tömegáramok a 41. 

ábra 44. ábra követhetők nyomon. Mindegyik ábra három görbét ábrázol: a befecskendezési 

tömegáramok esetében a kékkel jelölt görbe a mért nyomásváltozás alapján volt számolva, 

a piros ugyanezt mutatja, de a szimulációs eredményekből számolva, a szimulált porlasztó 

fúvóka áramlás pedig zöld színű. 

 

41. ábra: A mért és szimulált befecskendezési az 1. tesztesetben (1400 1/perc, 400 Nm) 

 

42. ábra: A mért és szimulált befecskendezési a 2. tesztesetben (1500 1/perc, 300 Nm) 



 

- 63 - 

 

 

43. ábra: A mért és szimulált befecskendezési a 3. tesztesetben (1500 1/perc, 200 Nm) 

 

44. ábra: A mért és szimulált befecskendezési a 4. tesztesetben (1500 1/perc, 100 Nm) 

A 41. ábra44. ábra alapján két fő következtetés vonható le. A modell validálása 

szempontjából nagyon fontos, hogy a mért és szimulált-számított befecskendezési 

tömegáram görbék jó megfelelőséget mutatnak. A 14. táblázat szerint az összes teszt 

esetében a négyzetes közép hibák (RMS) 10% alatt maradnak, tehát a szimulációs 

eredmények pontosak és pontosan leírják az injektor és az befecskendezési 

tömegárammérő folyamatait. Az RMS hibákat a (37)-hez hasonlóan, a következő egyenlet 

szerint számítottam: 

휀𝑖 = √
1

𝑇
∫(

𝑚𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠 −𝑚𝑖,𝑠𝑖𝑚
𝑚𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠

)

2𝑇

0

. (42) 

 

14. táblázat: Különböző tesztesetek RMS hibái a mért és a szimulált görbék között 

Teszteset RMS hiba 

1. 0,087 

2. 0,093 

3. 0,078 

4. 0,080 
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A második fő következtetés pedig az, hogy a „valós” és „mért” görbék szembe 

ötlően különböznek egy ilyen mérőrendszerben. A Bosch típusú befecskendező 

mérőrendszert a kutatók eddig úgy kezelték, hogy az pontosan visszaadja a befecskendezési 

tömegáramot, de a mostani eredmények azt mutatják, hogy az „ok” (a befecskendező 

fúvóka tömegárama) és a „hatás” (az azt követő nyomásváltozás), minden egyes 

tesztesetben eltérő. Ennek fő oka a rendszer kompressziós modulusa valamint csillapítása, 

ideértve a gázolaj összenyomhatóságát, a csövek deformációját stb. Ha a görbéket 

figyelmesen megvizsgálom, akkor arra a következtetésre jutok, hogy sem a változás 

dinamikája, sem a kvázi egyensúlyi állapot értékei nem egyeznek a fúvóka tömegáramával. 

Amikor a befecskendezés áramlási sebessége növekszik, a mérhető befecskendezési 

tömegáram jelentősen lemarad, és amikor a befecskendezés már elérte egyensúlyi értékét, 

a mért-számított görbe még továbbra is változik. A 2. és a 3. tesztesetben a számított érték 

eléri a fúvóka áramlási sebességét még a befecskendezés befejezése előtt, de az 1. és a 4. 

esetben ezek nem egyeznek meg. A 4. tesztesetben ennek fő oka a nyomás változásának 

alacsonyabb dinamikája lehet. Ez azt jelenti, hogy a számított-mért befecskendezési 

tömegáramnak nincs ideje egyensúlyi érték elérésére, de az 1. teszteset más. Itt a 

kiszámított befecskendezési sebesség eléri az egyensúlyi állapotot, de több, mint 10% -os 

különbséget mutat a fúvóka áramlásához képest. Ennek okai lehetnek a folyadékdinamika 

és a csövek deformációjának nemlinearitása, és ez az amiért a Bosch típusú 

befecskendezési tömegárammérő csak egy bizonyos dózis-intervallumban ad a pontos 

értékeket, a különböző méretű porlasztókhoz pedig különféle paraméterű 

mérőkészülékeket kell készíteni. 

Végül kijelenthető, hogy a Bosch típusú befecskendezési tömegárammérő 

önmagában nem alkalmas a szimuláció közvetlen validálására. Ám amennyiben a 

szimuláció a befecskendezési tömegárammérő eredményei szerint van hangolva, akkor 

meghatározható a fúvóka tényleges befecskendezési tömegárama, amely magát a nyomás 

növekedését okozza a mérőcsőben. Tudomásom szerint nincs más módszer, amely 

kielégítő eredményt adhatna a Bosch típusú mérőrendszer használatával. 

5.3.3.3 Konklúzió 

Bemutatásra került egy CR porlasztó részletes modelljének validálása tömegáram 

lefutás szerint. A számításon alapuló szimulált és mért tömegáram görbék jó illeszkedést 

mutattak, de figyelemre méltó különbség jelentkezett a befecskendezési tömegáram mért 

és az injektor fúvókák szimulált áramlása között. Ezen eltérés miatt a Bosch-módszer nem 

volt megfelelő a modell közvetlen validálásához, de ha a tömegárammérő szintén része a 

szimulációnak, akkor az injektor modelljét ellenőrizni lehet a számított tömegáram alapján. 

Tehát, ha a mért és szimulált tömegáram értékek megegyeznek, akkor a fúvóka áramlása is 

pontos a szimulációban.  



 

- 65 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Rész 
 

 

A befecskendező fúvókák geometriájának hatásai  
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6. BEFECSKENDEZŐ FÚVÓKA FURATOK GEOMETRIAI 

KIALAKÍTÁSÁNAK HATÁSA A PORLASZTÁSI SUGÁRKÉPRE 

Az alábbi munkában három különböző fúvóka geometria kerül összehasonlításra 

állandósult állapotban, maximális tűemelés és különböző befecskendezési nyomások 

mellett. Azért, hogy a vizsgálat minél átfogóbb legyen, a lehető legtöbb irányból össze kell 

vetni a fúvókák teljesítményét: fontosak az áramlási viszonyok magában a fúvókában is, 

de legalább ugyanakkora súllyal szerepel a keletkező sugárkép és a tüzelőanyag 

elporladásának módja is. 

A geometriai háló, a szimulációs modell és annak számítása az AVL Fire 

programjával történt [72]. Áramlástani szimulációk mellett a program alkalmas égés 

szimulációk futtatására is, természetesen mozgó hálóval. A programcsoport 

motorfolyamatok szimulációjára lett optimalizálva. 

Az alább részletezett szimulációk célja három különböző fúvóka geometria 

összehasonlítása mind a tüzelőanyag sugár alakja, mind pedig a fúvókában lezajló 

folyamatok szempontjából, különböző befecskendezési nyomások mellett. A három 

geometriából kettő fajta elterjedten van jelen a ma sorozatgyártásban lévő CR porlasztók 

piacán, a harmadik pedig egy új kialakítás. A geometriák alakja a következő fejezetben 

részletesen ismertetésre kerül. 

 

45. ábra: A fúvókák méreteinek jelölése 

L – fúvóka furat hossza; Di – bemeneti furatátmérő; Do – kimeneti furatátmérő; r – lekerekítési 

sugár; θ – fúvóka furat szöge; NL – tűemelés magassága; L1 – konfúzor hossza; Dint – legkisebb átmérő 

A három vizsgált fúvóka geometriai méreteit az 15. táblázat tartalmazza. A méretek 

leírásánál fontos a már többször említett ki és beáramlási átmérő, a fúvóka furat hossza, a 

lekerekítési sugár és végül, de nem utolsó sorban a furat tengelyének szöge a porlasztó 

tengelyéhez képest. A porlasztók leírásánál fontos a maximális tűemelés is, - és mivel az 

alábbiakban stacioner állapotokban vizsgáljuk a fúvókákat – ezeknél a geometriáknál ez 

lesz a fúvóka tű távolsága a testtől a szimulációk során. A geometria jelölések jelentését a 

45. ábra lehet figyelemmel kísérni. A méreteket az szakirodalomban talált k-faktorok 
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szerint határoztam meg, a legkisebb átmérő mindhárom esetben megegyező, hogy a 

szimuláció során kapott értékek összehasonlíthatók legyenek. 

15. táblázat: A fúvókák főbb paraméterei 

 Di [µm] 
Dint 

[µm] 
Do [µm] 

L 

[mm] 

L1 

[mm] 

r 

[µm] 
θ [°] 

NL 

[µm] 

hengeres fúvóka 152 - 152 1 - 20 72,5 250 

Ks-fúvóka 165 - 152 1 - 40 72,5 250 

KsD-fúvóka 165 152 165 1 0,66 40 72,5 250 

6.1 Statikus szimulációs modellek 

6.1.1 A modellek kialakítása, kezdeti- és peremfeltételek 

A szimulációs háló előkészítése a geometria modellezésével kezdődik, tehát egy 3D 

CAD programban el kell készíteni a vizsgálni kívánt testet. Ehhez a befecskendező belső 

geometriájának ismerete szükséges, ez alapján lehet meghatározni az áramlási tér alakját. 

Ez történhet roncsolásmentes módon, például szilikon formavétellel [73], vagy roncsolásos 

úton: a fúvóka test elmetszésével. Jelen geometriánál roncsolásos úton kerültek 

meghatározásra a belső méretek [P3]. Ehhez a test elvágásakor különösen ügyelni kell a 

helyes befogásra, hogy a vágás pontosan az egyik fúvóka síkjában, a test hossztengelyében 

történjen. Ezután a metszeti síkról nagy felbontású képek készítésével meghatározhatók a 

szükséges méretek. 

A lekerekítési sugár roncsolásos úton történő meghatározásában bizonytalanságot 

okoz a vágás és a felületi utómunkálatok hatása, de a szakirodalomban található méretekkel 

összevetve [57] [73] [62] [63] tovább pontosítható. 

A 3D geometria alapján már létre lehet hozni a szimulációs hálót. A speciális 

igények miatt nem a program valamelyik beépített hálózó modulja lett használva, hanem 

lépésről lépésre egyenként lett felépítve a különböző hálódarabok egymáshoz illesztésével, 

manuálisan. Nem szükséges a teljes porlasztó csúcsot modellezni mind a nyolc fúvókával, 

hiszen ezekben a szimulációkban nem a geometriai pontatlanságok vagy tű excentricitás 

hatásai vannak vizsgálva. Az eredmények szempontjából kielégítő csak egy fúvóka furat 

hálójának létrehozása a porlasztó áramlási terének 45°-os szeletével, hiszen a 

befecskendező 8db fúvóka furata szimmetrikus kiosztásban helyezkedik el a porlasztó 

csúcson. Ahhoz, hogy a fúvókák tüzelőanyag sugárra gyakorolt hatásából is le tudjunk 

vonni következtetéseket, szükség van egy kiáramlási térfogatra is. Ez a hengeres háló 

jelképezi a környezetet, amelybe a befecskendezés történik és segít a minél reálisabb 

peremfeltételek megadásában is. Az égéstér geometriai modellezése itt szükségtelen, 

hiszen a falak a fúvókától távol helyezkednek el, a nagy kiáramlási térfogat pedig csak a 
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szimulációs elemszámot növelné, pontosabb adatokkal nem szolgálna. A tüzelőanyag 

fáklya alakjának vizsgálatát egy külön spray-szimulációval lenne célszerű elvégezni. 

 A hálózási folyamat eredményeként sikerült a Bosch CRIN1 porlasztó fúvókáját 

létrehozni, ez képviseli jelen szimulációk között a hengeres fúvóka variánst. A Ks- és a 

KsD-fúvókák hálója analóg módon lett létrehozva. A fúvóka test és a kiáramlási térfogat 

hálója ugyanaz mindhárom esetben, csak a fúvókák alakja különbözik a fent leírtaknak 

megfelelően.  

A hálók három fő részből állnak, ezek sorrendben a porlasztó test és a fúvóka 

áramlási terei, valamint a kiáramlási térfogat, amelyben a tüzelőanyag sugár fúvókához 

közeli területét lehet megfigyelni. A szimulációs háló felépítését a 46. ábra lehet 

megfigyelni, a fúvókák környezetében a háló alakját a 47. ábra mutatja. Ez utóbbin érdemes 

megfigyelni a lekerekítési sugarak és a fúvóka furat alakjának változását. 

 

46. ábra: A szimulációs háló felépítése 

 

47. ábra: Háló a fúvókák közelében, sorrendben: hengeres, Ks- és KsD-fúvóka 
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Mindhárom háló hexa-elemekből épül fel, a megfelelő felbontás érdekében az 

elemszám a hálóérzékenységi vizsgálatot követően az alábbiak szerint alakult: 

 hengeres fúvóka szimulációs hálója: 606536 cella, 

 Ks-fúvóka szimulációs hálója: 583338 cella, 

 KsD-fúvóka szimulációs hálója: 578812 cella. 

 

Az 5% körüli elemszám eltérés főként a fúvóka furatok geometriai 

különbözőségéből adódik. A kiáramlási térfogat hossza 5mm minden esetben, ez már 

elengedő ahhoz, hogy a tüzelőanyag sugár kezdeti alakját meg lehessen vizsgálni. 

Mivel ezekben a szimulációban a legnagyobb tűemelés melletti állandósult 

állapotok megfigyelése volt a kitűzött cél, ezért mozgó háló definiálására nincs szükség. A 

ki és beáramlási felületek, a szimmetria felületek, valamint a falfelületek meghatározása 

után a kezdeti feltételek megadása következik. A szimulációkban a gázolaj a porlasztó 

áramlási terének felső vízszintes felületéről érkezik – ahogy a valóságban is ez a forrás. A 

gázolaj folyadék, gőz és a levegő gáz fázisok a kiáramlási térfogat külső felületein 

hagyhatják el a számítási teret. Ebből már látszik, hogy három fázis szükséges a 

szimulációban, ezek sorrendben a gázolaj folyadék, gázolaj gőz és a levegő gáz fázisai. 

Kezdeti feltételnek a porlasztó áramlási terében és a fúvóka furatban mindenütt gázolaj 

folyadék, a kiáramlási térfogatban pedig levegő volt megadva. Mivel a porlasztó 

körszimmetrikus, az áramlási tér két oldalsó függőleges felületére szimmetria peremfeltétel 

volt megadva, az összes eddig nem említett felület falként volt definiálva. Ezek mellett meg 

kell még határozni a számszerű peremfeltételeket. A szimulációk három, az első generációs 

CR porlasztókra jellemző befecskendezési nyomással lettek futtatva. Ezek közül egy az 

alapjárati tartományra (350bar), egy a részterhelésre (800bar) és egy pedig teljes terhelésre 

(1350bar) jellemző. A környezeti nyomást 1 bar jelképezi. A hengerben jellemzően több 

tízszerese jön létre ennek az értéknek, de korábbi mozgó hálós modellek erre a 

nyomáskülönbségre lettek verifikálva [P3]. A peremfeltételeket a 48. ábra mutatja. A 

három szimulációs hálóval a három nyomáskülönbség összesen kilenc futtatást jelent, ezek 

kerülnek elemzésre az alábbiakban. 

Természetesen a fent felsorolt perem- és kezdeti feltételek korántsem tartalmazzák 

az összes beállított paramétert, de összes beállított paraméter felsorolása és jelentésének 

leírása meghaladja jelen tanulmány kereteit. 
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48. ábra: Szimulációs háló a kezdeti és peremfeltételekkel 

A megoldó algoritmusban a számítási modellek közül a k-ε turbulencia modell 

került kiválasztásra megbízhatósága és könnyű konfigurálhatósága miatt. Ezt a modellt az 

elmúlt több mint 3 évtizedben számos alkalmazásban használták és bizonyította 

alkalmasságát és mérsékelt számítási igényét. A k-ε turbulencia modell a következő 

alakban írható fel [72]: 
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(43) 

Az átláthatóság kedvéért az alábbiakban leírom a különböző tagok jelentését: 

A 𝜌
𝐷𝑘

𝐷𝑡
 tag a turbulens kinetikai energia dinamikus változást írja le, 𝐿 a lokális idő 

változás, 𝐶 a konvektív transzport, 𝐺 pedig 𝑘 keletkezése (vagy elnyelődése) testi 

kölcsönhatás miatt, 𝑃 a fő áramlás által termelt 𝑘 (turbulencia) leírása, 𝜖 a 𝑘 hővé való 

disszipációját jelenti a viszkózitás miatt, 𝐷 pedig 𝑘 diffúz transzportját jelenti (sorrendben 

a tagon belül: viszkózus, a sebesség fluktuációja és a nyomás fluktuációja által). 

L C 

ρG 
ρP ρε D 
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Ezen kívül aktiválásra került az Euler-féle többfázisú algoritmus [P3] három fázis 

definiálásával, lineáris kavitációs modellel. A fázisváltozás modellje a következő 

egyenlettel írható le [72]: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑦𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌(𝑈𝑖 − 𝑈𝛿𝑖)𝑦𝑘) =

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝛤𝑦𝑘

𝜕𝑦𝑘
𝜕𝑥𝑖
) + 𝑆𝑦𝑘 , 𝑘 = 1. . 𝐾𝑠𝑝𝑒𝑐 (44) 

 

(44) egyenletben a 𝛤𝑦𝑘a következő képpen van meghatározva [72]: 

𝛤𝑦𝑘 = (𝜌𝐷𝑘,𝑚 +
𝜇𝑡
𝑆𝑐𝑡
) (45) 

 

(45)-ben a tömegforrás pedig a következő képpen írható le: 

𝑆𝑦𝑘 = 𝑟�̇� ∙ 𝑀𝑘 

 
(45) 

Természetesen mindhárom geometriára ugyanazok a futtatási beállítások 

vonatkoznak. Az eddig leírt beállítások és a hálóérzékenységi vizsgálatok után el lehet 

indítani a megoldó algoritmust. 

6.1.2 Hálóérzékenységi vizsgálat 

A végeselemes számítási eredmények tendenciájának ellenőrzéséhez 

hálóérzékenységi vizsgálatot végeztem. Szimulációkat futtattam három különböző 

elemszámú és felosztású hálóval, melyek ugyanannak az áramlási térnek a reprezentációját 

képezték. A kiválasztott fúvóka típus a KsD típus volt, mivel – mint később látni fogjuk – 

ennek konvergenciája meghatározó volt a hálóméret szempontjából. A legdurvább 

felosztású háló is több mint 570000 db elemből állt, továbbá a cellák mérete is több iterációt 

követően került beállításra az áramlási tér különböző részein. Ezt az „alap” kivitelű hálót 

finomítottam aztán tovább a fúvóka környezetében, hogy kiderüljön, a kritikus szakasz 

áramlását pontosabban vissza adja-e? Ezen felül bemutatásra kerül még a legfinomabb 

felosztású hálószerkezet is, melynél nem csak a fúvóka, hanem a fúvóka bemeneti 

keresztmetszet környezetében is több mint 30%-al megnöveltem az elemszámot, továbbá a 

kiáramlási tér hálóját is jelentősen finomítottam. 

Így tehát a három bemutatott háló elemszáma a következő képpen alakult: 

 Alap háló: 578812 db 

 Finomított fúvókájú háló: 599489 db 

 Finomított belépő keresztmetszetű, fúvókájú és kiáramlási térrel rendelkező 

háló: 636140 db 
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A következőkben ezeket a hálókat sorrendben az alap, sűrített és legsűrűbb 

hálóknak fogom nevezni. 

A különböző hálókat a fúvóka furat és környékénél a 49. ábra ábrázolja. 

Megfigyelhető, hogy már az alap háló is nagyon sűrű felbontású, a képeken nem is lehet 

megfelelően különválasztani az elemeket a fúvóka furatnál.  

  

 

49. ábra: Különböző sűrűségű és elemszámú hálók az összehasonlításhoz 

A 50. ábra már jobban lehet látni, hogy a fúvóka elemszámát több mint 30%-al 

növeltem a második háló esetében, míg a legnagyobb cellaszámnál a beáramlási 

keresztmetszet és a lekerekítési sugár felbontását is – hasonló módon – 30%-al növeltem. 

Azért kerültek kiválasztásra ezek a területek, mert a számítások során látható volt, hogy a 

konvergencia, illetve az eredmények megbízhatósága szempontjából ezek a kritikus 

térfogati elemek. A fúvóka elemszámának növelése már önmagában elemszám növekedést 

eredményezett a kiáramlási térben is, ugyanis annak hálója a fúvóka kiáramlási 

keresztmetszet meghosszabbításával lett létrehozva. Ezt követően radiálisan is tovább lett 

építve a térfogat, de a háló magja így már alapból rendkívül nagy felbontással rendelkezett. 

Emellett még tengelyirányban és radiálisan növelt cellaszámmal készült a legsűrűbb háló.  

Az eredményeket leginkább a gázolaj gőz eloszlása mutatja az áramlási térben, ezt 

láthatjuk a fúvóka környezetében az 51. ábra. Megfigyelhető, hogy az alap és a sűrített háló 

esetében nincs jelentős eltérés, a legsűrűbb háló esetében viszont nagyobb a piros színnel 

reprezentált gőz térfogata.  

Alap Sűrített 

Legsűrűbb 
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50. ábra: Különböző sűrűségű és elemszámú hálók az összehasonlításhoz (nagyítás) 

 

  

  

51. ábra: Gázolaj gőzfázis a különböző sűrűségű hálók esetén a fúvókában 

Alap 

Alap 

Sűrített 

Sűrített 

Legsűrűbb 

Legsűrűbb 



 

- 74 - 

 

 

Ez a gőz  - mint később a geometriák összehasonlításakor is látható lesz – kavitáció 

miatt keletkezik, mely a gázolaj jelentős nyomáscsökkenéséből és iránytöréséből adódik a 

bemeneti keresztmetszet környezetében. A legsűrűbb háló esetében ennek körvonala nem 

annyira definiált és alakja mérete is nagyobb. Ez abból adódik, hogy itt a szimuláció nem 

konvergált, látható módon a sugár és a belső áramlás is instabil volt, a számítás pedig 

megállt a 10000. lépés után. Összehasonlításként a másik két esetben (alap és sűrített hálók) 

2000-2500 lépés után konvergencia állt be. Ez tehát nem azt jelenti, hogy divergencia lett 

volna az utolsó esetben. Elképzelhető, hogy a háló változtatásával, esetleg további 

finomításával kiküszöbölhető lett volna ez a jelenség, de előfordulhat, hogy a sugár a 

valóságban is instabil, és a Kármán-féle örvénysorhoz hasonló jelenség lép fel a diffúzoros 

kimenet miatt. 

Ez az instabilitás még jobban megfigyelhető az 52. ábra, ahol a sugár kezdeti 

szakaszán már jól megfigyelhetők örvények, hullámok, a sugár szegélye pedig szaggatott. 

Az alap és a sűrített háló között a folyadéksugár felbomlásának környezetében van látható 

különbség. Ez gyaníthatóan a peremfeltétel hatásából adódik, mely az kiáramlási térfogat 

falán befolyásolja a szimulációs eredményeket, torzítva a gőzfázis alakját, mely visszahat 

a fúvóka felé is. Ez megfigyelhető volt a szimulációs lépéseket egymás után vizsgálva. 

  

 

52. ábra: Gázolaj gőzfázis a különböző sűrűségű hálók esetén a kiáramlási térben 

A szimulációs háló további sűrítését a számítási idő növekedése miatt nem 

kívántam folytatni. A legsűrűbb hálót el kellett vetni az instabilitás miatt, mert így nem 

adódott összehasonlítható eredmény a többi geometriával. Az alap és a sűrített háló között 

Alap Sűrített 

Legsűrűbb 
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pedig a kiáramlási térfogatnál látható torzító hatás miatt, az előbbit választottam, továbbá 

a legrövidebb számítási időt is ez a háló adta (legkisebb elemszám, legkevesebb iterációs 

lépés, leggyorsabb konvergencia). 

6.1.3 Eredmények, értékelés 

Az elvégzett áramlástani szimulációból sok adat kinyerhető, illetve sok folyamatból 

lehet következtetéseket levonni. A kiértékelési lehetőségek sokszínűsége miatt e munka 

keretében csak a legfontosabbak kerülnek kiemelésre.  

Először érdemes megvizsgálni a gázolaj gőzfázis viselkedését. Az 53. ábra 350 bar 

nyomáson mutatja a három vizsgált geometria gőzfázis diagramjait. Nagyon jól látható a 

fúvókafuratokban kialakuló kavitáció, melyet a gázolaj gőzfázis megjelenése mutat. A kis 

lekerekítési sugár, valamint a hengeres furat miatt az első geometriában majdnem a furat 

teljes hosszában létrejön ez a jelenség. Ez láthatóan hatással van a kiáramlási 

keresztmetszetnél a cseppbomlásra is, hiszen a gőzbuborékok még a kiáramlási térbe is 

kiérnek, ez látható lesz később az 54. ábra is.  

 

53. ábra: Gázolaj gőzfázis a fúvókák környezetében, sorrendben: hengeres, Ks- és KsD-fúvóka 

Hengeres Ks-fúvóka 

KsD-fúvóka 
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350 bar befecskendezési nyomás az alapjárati tartományra jellemző a 

motorüzemben, tehát a legkisebb befecskendezési nyomások közé tartozik CR 

porlasztóknál. A hengeres fúvókában kialakuló kavitáció pedig csak erőteljesebb lesz a 

nyomásviszony növekedésével az áramlási sebességek növekedése miatt. 350 bar-on a Ks-

fúvókában alig látható gázolajgőz a furatban, gyakorlatilag nem alakul ki kavitáció. A fent 

részletezett hatása a lekerekítési sugárnak, illetve a furat kúposságnak tehát itt is igazolásra 

került, ez később látható hatással lesz a tüzelőanyag sugárra is. A KsD-fúvókában az 

előbbivel ellentétben megjelenik gőzbuborék, de mérete csak töredéke a hengeres 

fúvókánál látottnak. Mint látható, a gőzbuborékok képződése csak lokálisan van jelen, 

azokat az áramló folyadék nem szállítja tovább a kiáramlási keresztmetszet felé. A 

geometria optimalizálásával – más k-faktor, más konfúzor illetve diffúzor hossz – 

valószínűleg ez is minimálisra lenne redukálható. 

 

54. ábra: Gázolaj gőzfázis, sorrendben: hengeres, Ks- és KsD-fúvóka 

Hengeres Ks-fúvóka 

KsD-fúvóka 
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Az 54. ábra a gázolaj folyadék fázis sebességét mutatja a fúvókák környezetében 

350 bar befecskendezési nyomásnál. Fontos tehát kiemelni az ábrák megszemlélése előtt, 

hogy ott ahol az ábrák kis áramlási sebességet mutatnak nem feltétlenül igaz ez, csak a 

folyadék fázis nincs éppen jelen az adott pontban.  

A hengeres fúvóka esetében látható, hogy a folyadékáramlás a furat alsó felében 

összpontosul és a sebesség eloszlása a keresztmetszetben erősen inhomogén. Itt a 

legnagyobb az áramlási sebesség, ami főként a kis lekerekítési sugár miatt jön létre. A nagy 

áramlási sebesség a keresztmetszet alsó részén pedig az eróziós hatás növekedését is maga 

után vonja, az ilyen fúvókák gyorsabban elhasználódnak a K- és Ks-fúvókákhoz 

viszonyítva. A sebesség inhomogenitása okozza a sugár aszimmetriáját, de mivel nagy a 

nyíróerő az egyes folyadékrétegek között – a cseppbomlás is felgyorsul kilépéskor. Ez azt 

jelenti, hogy a fúvókából való kilépés után az egymáson elcsúszó folyadékrétegek a belső 

erők hatására szétesnek, a sugár gyorsan felbomlik. Ezzel ellentétben a Ks-fúvóka áramlási 

sebességei rendezett képet mutatnak, kilépéskor már majdnem teljesen lamináris az 

áramlás – amennyire a magas kialakuló Reynolds-számok ezt engedik. A belépési 

örvényben részt vevő zóna mérete sokkal kisebb a hengereshez képest, a folyadék áramlási 

sebessége a konfúzoros kialakítás miatt fokozatosan nő a kilépési keresztmetszet felé és jól 

látható a falak hatása is. Az áramláskor kialakuló határréteg miatt a falak közvetlen 

közelében mindig nulla az áramlás sebessége és ez annál nagyobb hatást gyakorol a 

fúvókában az áramlásra minél kisebb annak az átmérője. A KsD-fúvóka képe hasonló a 

Ks-fúvókáéhoz, szintén rendezett áramlást mutat a kilépésnél, emiatt szimmetrikus a 

tüzelőanyag sugár a kiáramlási térben. Kilépéskor a keresztmetszetben az átlagsebesség 

azonban jóval kisebb, mint a Ks-fúvóka esetében, ez csökkenti a penetrációs mélységét a 

sugárnak.  

A három fúvókát összehasonlítva a maximális áramlási sebességek gyakorlatilag 

ugyanakkorák, különbség csak a fellépés helyében van. A hengeres fúvóka esetében a 

legnagyobb sebesség a beáramlási keresztmetszethez közel jön létre és nagyon sokáig 

fennmarad a kavitáció hatására leszűkült áramlási keresztmetszet miatt. A konfúzoros 

kialakítás okán a Ks-fúvókánál a kilépési keresztmetszetben a legnagyobb a sebesség, a 

KsD esetében pedig ez a legkisebb keresztmetszet környékén látható. 
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55. ábra: Gázolaj folyadékfázis sebességek a fúvóka környezetében, sorrendben: hengeres, Ks- és 

KsD-fúvóka 

Az 56. ábra a relatív nyomást mutatja a különböző fúvókageometriák esetében 350 

bar nyomásnál. Mindhárom geometria esetében elmondható, hogy a nyomás drasztikusan 

esik a furat belépési keresztmetszeténél. Ez azt jelenti, hogy a furatokban gyakorlatilag 

végig a környezetihez hasonló nyomás uralkodik, a porlasztó test áramlási terében pedig a 

befecskendezési nyomás. Ez természetes, hiszen a furat keresztmetszete nagyságrendekkel 

kisebb, mint a tű és a fúvóka test között lévő gyűrűfelület. Különösen drasztikus a 

nyomásesés a hengeres fúvóka belépő keresztmetszetének felső területén, nyilván ez 

okozza a kiterjedt kavitációt is. 

A konfúzoros Ks-fúvóka esetén a nyomásesés sokkal fokozatosabban jön létre a 

hossztengely mentén, emiatt nagyobb lesz a nyomás a beáramlási keresztmetszet közelében 

is. Nagyobb nyomáson a kavitáció már nem jön létre és ha mégis, akkor is hamarabb 

összeomlanak a gőzbuborékok, ezáltal pedig a gőzfázis kiterjedése csökken. Ez az a 

jelenség, amely stabilizálja a fúvókán belüli áramlást és ezzel a tüzelőanyag sugarat is. A 

KsD geometria esetében is észrevehető ez a hatás, az első szakasz konfúzoros kialakítása 

az, amely segít lecsökkenteni a gőzfázis nagyságát. Ennek ellenére a fúvóka nem mutat 

olyan homogén képet, mint a Ks, de a konfúzoros rész meghosszabbításával valószínűleg 

Hengeres 

KsD-fúvóka 

Ks-fúvóka 
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ez a probléma is orvosolható lenne. Megfigyelhető még ezen kívül, hogy a gőzbuborékok 

összeomlásának helyén mennyire megnő a relatív nyomás egy pontban. 

 

56. ábra: Relatív nyomás a fúvóka környezetében, sorrendben: hengeres, Ks- és KsD-fúvóka 

A Turbulens Kinetikus Energia (TKE) az egyik jellemző az áramlás elemzésére – 

ezt szemlélteti az 57. ábra 350 bar nyomás esetében a gázolaj folyadék fázisban. A TKE 

definíció szerint az átlagos kinetikus energia egységnyi tömegre vetítve az örvénylő 

áramlások esetében. Ez azt jelenti, hogy minél magasabb ez a szám, annál nagyobb a 

folyadék fajlagos kinetikus energiája, emiatt leginkább a nagy nyomásváltozások 

közelében szokott megnőni az értéke. Magas tűemelések esetében – mint látható volt – a 

nyomásesés a belépési keresztmetszet környezetében koncentrálódik. Emiatt ezekben a 

zónákban lesz a legnagyobb a TKE értéke a porlasztón belül, de érdekes módon mindhárom 

esetben a sugárban éri el a maximum értékét. Ennek oka, hogy a sugár folyadék része és a 

levegő találkozásánál a nagy sebességkülönbség miatt erőteljes nyíróerő keletkezik, amely 

fokozatosan leválasztja a sugár külső felületét. Emiatt gyorsulnak a cseppbomlási 

folyamatok, a folyadék pedig hirtelen lelassul. Ezekből kifolyólag az ilyen területeken 

erőteljes örvénylés jellemző. A különbség a három sugárnál már első ránézésre látszik (57. 

ábra). Az első geometriánál a sugár alsó felületénél jelenik meg a nagy TKE-val rendelkező 

KsD-fúvóka 

Ks-fúvóka Hengeres 
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terület, mert az aszimmetrikus sugáralak miatt itt a legnagyobb a sebességkülönbség a 

folyadék és a gáz fázis között. A Ks-fúvóka esetében valamivel nagyobb és szimmetrikus 

a terület, míg a KsD-fúvókánál ez egész nagy arányban jelen van. Ez azt mutatja, hogy a 

párolgás és keveredés szempontjából a KsD-fúvóka szolgáltatja a legjobb eredményt. 

 

 

57. ábra: Turbulens Kinetikus Energia (TKE), sorrendben: hengeres, Ks- és KsD-fúvóka 

Ha kvantitatívan szeretnénk jellemezni a porlasztó geometriáját a működési 

tartományban, akkor az egyik legfontosabb mérőszám az átfolyó tömegáram. Ezt mutatja 

különböző befecskendezései nyomások esetében az 58. ábra. Látható, hogy mindhárom 

fúvóka esetében a tömegáram növekedésének mértéke csökkenő tendenciát mutat a nyomás 

növekedésével, hiszen az a nyomáskülönbség gyökétől függ: 

 

�̇� = 𝐶𝑑𝐴√2𝜌(𝑝𝑖 − 𝑝𝑜) (44) 

 

Ha az egyes geometriákat szeretnénk összehasonlítani, akkor egyértelműen 

láthatóak a különbségek. A hengeres fúvóka által szolgáltatott tömegáram minden 

nyomáson messze alul múlja a másik kettőt. Ennek egyszerű oka van, mégpedig az, hogy 

a kavitáció miatt lecsökkent keresztmetszeten áramlik a folyadék. A lecsökkent áramlási 

keresztmetszet kisebb kontrakciós tényezőt jelent és minél nagyobb a nyomáskülönbség 

Hengeres Ks-fúvóka 

KsD-fúvóka 
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annál inkább érvényesül ez a hatás. A Ks- és KsD-fúvókák nagyon hasonlóan viselkednek, 

de az utóbbi egy kicsit mindig nagyobb értékeket mutat. 

Minél nagyobb a tüzelőanyag sugár kúpszöge, annál nagyobb területre és annál 

homogénebb módon képes eljutni a tüzelőanyag. Minél homogénebb a tüzelőanyag-levegő 

keverék az égéskor, annál kevesebb részecske képződik a lokális oxigénhiány miatt. 

Emellett természetesen a magasabb égési hőmérséklet miatt a NOx kibocsátás is 

növekedhet, mivel a két fő károsanyag a bevezetőben már ismertetett módon viselkedik 

egymással szemben. Mindenesetre a mai fejlesztési irányvonal a dízelmotoroknál a minél 

homogénebb keverék felé tolódik el, a NOx kibocsátást pedig egyre nagyobb kipufogógáz 

visszavezetési aránnyal próbálják kezelni. 

 

58. ábra: A fúvókákon átfolyó tüzelőanyag tömegáram 

A sugár kúpszögének változását mutatja az 59. ábra a befecskendezési nyomás 

függvényében. Mint látható, a kúpszög a nyomás növekedésével csökken, mivel a nagyobb 

kiáramlási sebesség miatt nagyobb lesz a kinetikus energiája a sugárnak. Ha egymáshoz 

hasonlítjuk a különböző geometriákat, akkor viszont egész nagy különbségeket láthatunk. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a kúpszögek a sugár kialakulásának első 5mm-e alapján 

kerültek lemérésre, egész pontosan a kilépési keresztmetszettől 3mm-re lévő sugár 

keresztmetszet két szélső és a kilépési keresztmetszet középpontja által meghatározott szög 

szerepel a diagramon az egységes elbírálás érdekében. Ez csak hozzávetőleges értékeket 

adhat, mindenesetre összehasonlítási alapként megfelelnek. 
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59. ábra: A tüzelőanyag sugár kúpszöge 

Ezek alapján a hengeres fúvóka biztosítja a legszélesebb kúpszöget minden 

nyomásszinten, ezt követi a KsD- és Ks-fúvóka sorrendben. Itt szükséges azt is 

megjegyezni, hogy a hengeres fúvóka előnyét nagyrészt annak köszönheti, hogy a 

kiáramlási keresztmetszet utáni rövid szakaszon jelentősen kiszélesedik a sugár 

keresztmetszete. Tehát ha például a sugarak palástjának szögét értékelnénk, akkor a fenti 

sorrend felborulna és a KsD-fúvóka képviselné a legnagyobb szögű kialakítást.  

Ha (43) egyenletet átrendezzük, kiszámítható a szimulációban megállapított 

tömegáram alapján a kontrakciós tényező: 

𝐶𝑑 =
�̇�

𝐴√2𝜌(𝑝𝑖 − 𝑝𝑜)
 (45) 

Ennek értékét mutatja az 60. ábra a befecskendezései nyomások függvényében. Az 

értékeket fenntartásokkal kell kezelni, mert a képletben szereplő sűrűség nem tükrözi 

pontosan a valós értékeket. A szimuláció egyik legnagyobb egyszerűsítése ugyanis az volt, 

hogy a folyadékot összenyomhatatlannak feltételeztük. Ez nyilván torzítja a végeredményt, 

de összehasonlításra szintén alkalmas. Mint látható, a tényezők kevéssé változnak a nyomás 

függvényében. A kavitáció létrejöttével ugyanis a kontrakciós tényező közel állandó, vagy 

inkább csökkenő értéket vesz fel a nyomás növekedésekor. Egymáshoz hasonlítva itt 

szintén a KsD-fúvóka mutatja a legmagasabb értéket, míg a hengeres fúvóka messze 

elmarad a másik kettő mögött. 
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60. ábra: A kontrakciós tényező változása 

6.1.4 Összefoglalás 

A dízel befecskendező fúvóka geometriájának lemérése után felépítésre került az 

áramlási tér szimulációs hálója egy kiáramlási térfogattal a tüzelőanyag sugár vizsgálatára. 

A porlasztó hengeres fúvóka furattal rendelkezett, ennek mintájára egy konfúzoros kúpos 

és egy konfúzor-diffúzor keresztmetszetű fúvóka geometria is létrehozásra került. 

Konfúzoros, nagy lekerekítési sugárral rendelkező Ks-fúvókákat egyre elterjedtebb 

arányban használnak sorozatgyártású porlasztókban, diffúzoros kiáramlási 

keresztmetszettel rendelkezőket azonban a szerzők ismeretei szerint eddig nem vizsgáltak 

a szakirodalomban.  

A három szimulációs háló három jellemző befecskendezési nyomás alatt, maximális 

tűemelésnél és statikus állapotban került összehasonlításra, hogy a fúvóka geometriák 

okozta hatásokat össze lehessen vetni.  

A kilenc szimuláció lefutása után látható volt a hengeres fúvókában létrejövő 

erőteljes kavitáció már a legkisebb befecskendezési nyomásnál is, ezzel ellentétben a Ks-

fúvókánál nem volt számottevő gőzbuborék képződés. A KsD-fúvóka beáramlási 

keresztmetszeténél megjelent egy kisebb területen ez a jelenség, de a hengeres fúvókához 

képest sokkal jobban teljesített. A geometria optimálásával ez valószínűleg tovább 

csökkenthető. Tovább vizsgálva a gázolaj gőzfázis alakulását a kiáramlási térben, látható 

volt a geometriák sugárra gyakorolt hatása. A tüzelőanyag rétegek közötti nagy 

sebességkülönbség okozta nyíróerő hatására a hengeres fúvókáknál a tüzelőanyag oszlop a 

kiáramlás után nagyom hamar felbomlott a levegő nagymértékű bekeveredését segítve, de 

aszimmetrikus sugáralakot okozva. A konfúzoros fúvóka a várakozásoknak megfelelően 

nagyon kis tüzelőanyag kúpszöget hozott létre, ahol a tüzelőanyag-levegő keveredés 
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alacsony hatásfokot mutatott. Ezekkel szemben a KsD-fúvóka széles kúpszögű és homogén 

sugarat hozott létre, gyorsítva ezzel a keveredést. 

A fúvókák keresztmetszete mentén kialakuló sebesség kontúrok megmagyarázták a 

fent leírt hatásokat. A hengeres fúvókánál a belépési keresztmetszetnél jelentkező nagy 

iránytörés okozta a sebesség növekedését és a kialakuló kavitációt, a kavitáció miatt pedig 

lecsökkent az effektív áramlási keresztmetszet. A lecsökkent áramlási keresztmetszet miatt 

a furat alsó részén tovább növekedett az áramlási sebesség, amely nem tudott 

homogenizálódni a kilépési keresztmetszetig. Ez okozta az aszimmetrikus sugárképet is. A 

Ks-fúvókában az áramlási sebességek fokozatosan nőttek a kiáramlási keresztmetszetig, a 

sugár fókuszálásával pedig nagyon sokáig a kilépés után is együtt maradt a nagy sebességű 

folyadék anélkül, hogy számottevő cseppbomlás létrejött volna. A KsD-fúvóka diffúzoros 

vége segített a kiáramlási sebesség csökkentésében, a konfúzoros belépési szegmens pedig 

az áramlás örvénymentes vezetését érte el. A kettő együtt eredményezte a homogén, nagy 

kúpszögű sugarat. 

A nyomáskontúrok láthatóvá tették azt, hogy a Ks-fúvókában miért nem alakul ki 

kavitáció. A szűkülő keresztmetszet miatt a beáramlási keresztmetszetnél sokkal 

nagyobbnak bizonyult a nyomás a másik kettőnél és ez fokozatosan csökkent környezetire 

a kilépésnél. Nagyobb nyomáson pedig nem jött létre kavitáció a kritikus területen, 

ellentétben a többivel.  

A tömegáramokat összehasonlítva, minden munkapontban a KsD-fúvóka furatán 

tudott átáramlani a legtöbb tüzelőanyag, ennek oka a másik kettőnél nagyobb kotrakciós 

tényezőben volt megtalálható. A Ks-fúvóka nem sokkal maradt el tőle, a hengeres viszont 

kb. 25%-al kisebb tömegáramra volt képes azonos nyomáskülönbségek mellett. 

A sugarak kúpszögéről a viszonylag rövid vizsgálható hossz miatt nem lehetett 

pontos értékeket megállapítani, a rendelkezésre álló adatok szerint a hengeres fúvóka 

szolgáltatja a legszélesebb kúpszöget minden pontban, de ezt nagyobb bizonyossággal csak 

egy tüzelőanyag sugár szimuláció segítségével lehetne megítélni. 

A szimulációk alapján tehát úgy tűnik, hogy ígéretes lehetőségek rejlenek az 

újonnan létrehozott geometriában, érdemes a szimulációkat tovább folytatni, hiszen a 

fúvókageometria legyártása sem ütközne akadályokba, legfeljebb a költsége lenne 

magasabb. A jövőben a szerzők tranziens szimulációk létrehozását tervezik, hogy ne csak 

statikus munkapontok álljanak rendelkezésre az összehasonlításhoz, továbbá a szimulációk 

továbbfejlesztését nemlineáris kavitációs modellel, összenyomható folyadék definiálásával 

és külön tüzelőanyag sugár szimulációval Lagrange-féle többfázisú megoldó segítségével. 
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6.2 Mozgó hálós szimulációs modellek 

Az elmúlt évtizedekben a társadalmi és jogszabályi változások hatására a dízel 

motorok jelentős fejlődésen mentek keresztül. Az egyik legjelentősebb lépés a CR 

befecskendező rendszerek megjelenése volt, ahol a befecskendezési nyomást és időpontot 

egymástól teljesen függetlenül lehetett változtatni. Kétféle megközelítési mód alakult ki az 

idő folyamán a károsanyag kibocsátási normák teljesítésére: az egyik a nyers emisszió 

csökkentése, a másik a kipufogógáz utánkezelő rendszerek fejlesztése. Dízel motorok 

esetében a befecskendezési folyamat kulcsfontosságú az égés minősége szempontjából, 

hiszen a reakciókinetikai folyamatok sebessége több nagyságrenddel nagyobb, mint a 

keveredésé, tehát a dízel égésfolyamat nagyrészt a keveredés által korlátozott. A keveredés 

pedig leginkább a befecskendezés fizikai jellemzőitől, illetve a befecskendező fúvókáinak 

geometriai kialakításától és a fúvókák számától függ [54].  

Ennek a fejezetnek a célja megvizsgálni egy újfajta, gyártásban nem létező 

fúvókafurat geometriai kialakításának hatását a porlasztásra, valamint összehasonlítani azt 

két másik kialakítással a teljes befecskendezési folyamat során. 

Befecskendező fúvókák esetében a legegyszerűbb kialakítás a kis belépési 

lekerekítési sugárral rendelkező hengeres furat. Ezt követte a nagyobb belépő él 

lekerekítéssel rendelkező, a hossza mentén végig konfúzoros kialakítású Ks fúvóka furat. 

A harmadik – újfajta - fúvókafurat is nagy belépő él lekerekítéssel rendelkezik, de a 

középtengely 2/3-áig konfúzoros, a maradék hosszúságon diffúzoros kialakítású és KsD 

névvel jelölt (5. ábra). Ennek belépő és kilépő átmérője megegyezik a tisztán konfúzoros 

kialakítás legnagyobb átmérőjével, a legszűkebb keresztmetszet pedig a hengeres 

fúvókáéval. 

6.2.1 Eredmények 

A geometriák 3D modelljének elkészítése után beolvasásra, majd hálózásra 

kerültek. A peremfeltételek: állandó 918 bar befecskendezési nyomású és 293K 

hőmérsékletű gázolaj állandó 1 bar nyomású levegő közegbe befecskendezve. Terjedelmi 

okokból a szimulációs eredmények csak a fúvókatű teljesen nyitott állapotában kerülnek 

bemutatásra. 

A 61. ábra alapján, teljes tűnyitáskor a nyomás eloszlása a hengeres furat esetében 

kavitáció kialakulására enged következtetni, itt a gőzbuborékok szinte a furat egész hossza 

mentén fennmaradnak. Kavitáció azokon a pontokon jön létre, ahol a nyomás lecsökken az 

adott hőmérsékleten értelmezett telítési gőznyomás értékére. A legtöbb esetben a belépő 

keresztmetszet kisebb sugarú élének környezetében alakul ki, ahol a folyadékrészecskék 

nem tudják lekövetni az él alakját. Az ívtől elválnak, ezért azokon a helyeken, ahol 

ritkábban lesznek jelen, a nyomás lecsökken. A hengeres furat belépő keresztmetszeténél 

nagyobb kiterjedésű térfogaton csökkenhet le a gázolaj nyomása a telítési gőznyomás 

értéke alá, aminek következményei a gőzbuborékok. Ehhez képest a konfúzoros 
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kialakításoknál a nagyobb belépő él lekerekítés miatt kisebb mértékű kavitáció várható. A 

három kialakítás közül ez a Ks-fúvóka esetében a legcsekélyebb, illetve a furat menti 

nyomáseloszlás miatt a rendezett áramlás is feltételezhető. A KsD-fúvókánál 

megfigyelhető a nyomásnövekedés helyén a gőzbuborékok összeomlása. 

 

 

61. ábra: Relatív nyomások hengeres, Ks, KsD fúvókafurat (10˚) 

A 62. ábra, a folyadék áramlási sebességeit tekintve megállapítható, hogy az 

növekszik a furatok falától a középvonal irányában, a fal menti súrlódás következtében. A 

belépő élnél az irányváltás miatt a részecskék felgyorsulnak, ennek oka a nyomásesés és az 

így kialakuló gőzbuborékok, aminek hatására a sebességmaximumok a középtengelytől 

radiális irányban eltolódnak, az áramlás aszimmetrikussá válik. A hengeres fúvóka 

rendelkezik a legnagyobb mértékű kavitációval a kis lekerekítésű belépő él miatt. Ennek 

okán csökken a kontrakciós tényezővel a furat hidraulikus átmérője, ezáltal nő a beáramlási 

sebesség. A gőzbuborékok miatt, melyek a furat hossza mentén szinte végig szerepelnek, a 

befecskendezési sugár középpontja eltolódik. Ks fúvókánál a konfúzoros kialakítás nagy 

áramlási sebességeket hoz létre, ezáltal a sugár nagy mozgási energiával lép ki, a kialakítás 

és a nagy lekerekítésű belépő élnek köszönhetően a kavitáció csekély szerepet játszik. A 

legnagyobb sebességek a furat keresztmetszetének középső részében találhatóak, a hossz 

mentén egészen a legkisebb keresztmetszetig növekszik ez az érték, a részecskék 

tehetetlenségéből adódóan még a befecskendezési térfogatban is hasonló mértékű 

sebességek láthatóak. 
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62. ábra: Áramlási sebességek hengeres, Ks, KsD fúvókafuratban (10˚) 

A KsD fúvóka képe hasonló a hengeres furatú kialakításhoz. A sugárkép 

aszimmetrikus, ezáltal másképp alakul a cseppbomlás a különböző oldalakon; illetve az 

örvénylések végig befolyásolják az alakját. Az eltérés többek között a kavitáció mértékében 

van, a gőzbuborékok a legszűkebb keresztmetszet előtt összeomlanak, ami eróziós 

szempontból igénybe veszi a furatot, viszont az áramlásnak több ideje van rendeződni az 

elem végéig. A kilépő sebességek egy szűk tartományban veszik fel a legnagyobb értékeket 

a furatban. 

A tüzelőanyag folyadék, valamint gőz fázisait mutatja a 63. ábra. Itt piros szín jelzi 

azt, ahol csak gőz van jelen (100%-ban); kék, ahol csak folyadék vagy levegő (gőz 0%-

ban). A két állapot közötti eloszlást a színskála fogja mutatni. 

Hengeres furatnál teljes tűnyitásnál a gázolaj a furat után, a lassabb kilépési 

sebességgel rendelkező helyeken kisebb mértékben hatol be folyadék állapotban, 

könnyebben képződnek cseppek, ezáltal intenzívebben párolog és jön létre gőz fázis. A 

folyadék sugár benyúlása a hengerbe a legkisebb mértékű, a kúpszög szélessége a két másik 

geometria közé tehető. 
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63. ábra: Gázolaj gőzfázisának alakulása hengeres, Ks, KsD fúvókafurat (10˚) 

Ezzel szemben a Ks fúvóka belépő élénél kisebb mértékű kavitáció jelentkezik, a 

teljes nyitási folyamat alatt már a kilépő keresztmetszet után észlelhető a befecskendezési 

sugár teljes felülete mentén gőz fázis, párolgás szempontjából ugyanúgy egyenletes képet 

mutat, mint befecskendezési sugár alakjában. A befecskendezési kúpszög alacsony, 

középen tömör, központosult sugárral. 

KsD fúvókánál a folyadék fázisnak a másik két geometriához képest a legmélyebb 

a behatolási mélysége, a kavitáció kismértékben ennél a kialakításnál is jelen van. A 

folyadékfázis kilépő sebességének ismeretében kijelenthető, hogy a nagyon mélyre bejutó 

részecskék jóval alacsonyabb mozgási energiával rendelkeznek az alacsonyabb 

sebességükből adódóan. 

6.2.2 Konklúzió 

A relatív nyomás eloszlása alapján megállapításra került, hogy a hengeres 

kialakítású fúvókában van jelen legerősebben kavitáció, a kis lekerekítéssel rendelkező 

belépő él miatt, ennek hatása az áramlási sebességeken is megmutatkozik: a belépő 

keresztmetszetnél kialakuló gőzbuborékok okozta hidraulikus átmérő csökkenés 

megnövekvő kilépő sebességeket generál, ami a levegővel történő interakciót tekintve 

pozitív hatást kelt.  

A Ks fúvóka kavitációs szempontból a teljes nyitási-, valamint zárási folyamat 

során a legkedvezőbb alakot veszi fel, végig rendezett áramlást tesz lehetővé, a kilépő 

sebességek a szimmetria tengelyre merőleges metszeten nagy kiterjedésben magas 

értékeket mutat, ennek is köszönhető a folyadékfázis mélyebbre hatolása, illetve a szűk 

beporlasztási kúpszög 

Hengeres Ks-fúvóka 

KsD-fúvóka 
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A KsD fúvókánál tapasztaltak alapján elmondható, hogy a nagy lekerekítésű belépő 

él nem mentesíti teljes mértékben a furat belépő keresztmetszetének közelében kialakuló 

gőzbuborékoktól ezt a konstrukciót, így nagymértékben hatással lesz a legmagasabb 

sebességérték eltolódására a középvonaltól. A kilépő keresztmetszet közelében a 

maximális sebességértékek keskeny sávban jönnek létre, aminek következményeképpen a 

folyadékfázis nem középen lép ki a furatból és legmélyebbre hatol a befecskendezési térbe. 

A fent bemutatott kialakítások közül a kavitációt figyelembe véve a legjobb 

megoldásnak a Ks fúvóka tűnik, melynél viszont a gőzfázis kúpszöge a befecskendezés 

során a legkisebb. Ezért gőzképződés szempontjából a hengeres és a KsD fúvóka is 

megfelelő alternatíva lehet, a végig hengeres hosszmetszettel a kavitáció miatt a 

továbbiakban nem foglalkozunk. A konfúzoros-diffúzoros (KsD) opcióval a jövőben 

érdemes lehet vizsgálatot végezni, a Ks fúvókával megegyező kúposságú szűkülő, majd 

azonos mértékű táguló kialakítással, ugyanakkora legszűkebb keresztmetszetre 

vonatkozóan, valamint nagyobb belépő él lekerekítésével, a kavitáció teljes kiküszöbölése 

érdekében és a szimmetrikus kép eléréséért. 

6.3 A mozgó hálós szimulációs modell verifikációja 

Az elmúlt évtizedekben a motorfejlesztést számos szempont hajtotta, ám ezek közül 

kettőt lehet kiemelni a legfontosabb tényezőként. Mindenekelőtt a közúti járművek egyre 

szigorúbb kibocsátási előírásait lehet megemlíteni; ezek egyre nagyobb nyomást 

gyakoroltak a motorkutatásra a károsanyag-képződés, a kibocsátás és a zaj csökkentése 

szempontjából. Másrészt az egyre gazdaságosabb működést a növekvő tüzelőanyag árak és 

a hatályos jogi előírások is elősegítik. Ez utóbbi állítás különösen igaz a 

haszongépjárművekre, ahol az egyik fő követelmény az alacsony tüzelőanyag fogyasztás. 

A károsanyagok nagy része az égés közben lezajló folyamatok során keletkezik, az 

égés során a motor zajt bocsát ki. Az égés hatásfoka szorosan kapcsolódik a motor 

tüzelőanyag fogyasztásához, ami miatt az égésfolyamatok fejlesztése kulcsfontosságú 

tényezővé vált a kutatásában. Köztudott, hogy az égés reakciókinetikája nagyságrendekkel 

gyorsabb, mint a keverési folyamat, tehát egy dízelmotornál az égés nagy része keverés 

által korlátozott. A levegő és a tüzelőanyag keverése elsősorban a befecskendező és a 

fúvóka geometriai jellemzőitől, valamint az égéstér áramlási körülményeitől függ. A most 

bemutatott munka a befecskendező fúvókák belső folyamataira és a tüzelőanyag sugár 

kialakulására koncentrál szabad térben, így az örvénylő és bukó áramlásokat és az egyéb 

turbulenciákat nem veszi figyelembe. 

A befecskendezés sebessége, a tüzelőanyag sugár behatolási hossza és a sugár 

kúpszög a legfontosabb tényezők, amelyek befolyásolják a keverési folyamatokat adott 

áramlási körülmények között. Ezeket a tényezőket leginkább csak a porlasztó fúvóka 

geometriája, a tű mozgásának dinamikája és a befecskendezési nyomás befolyásolja. 

A pontos tömegáram és az áramlási körülmények ismerete a fúvóka furat kijáratánál 

kulcsfontosságú kérdés a cseppbomlás, párolgás, keverékképződés, gyulladás, égés és a 
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károsanyagok képződésének tanulmányozásához. Egy-egy befecskendezési esemény 

kisméretű, a maximális dózisadag megközelítőleg 100-150 mg-ot ér el közepes méretű 

dízelmotorokban (~1 liter hengertérfogatig), míg időtartama rövid, a befecskendezés 

maximális időtartama körülbelül 2-3 ms. Ezek a feltételek megnehezítik a mérést egy adott 

jellemző esetében, így a többdimenziós, többfázisú mozgó hálós CFD szimuláció 

(beleértve a kavitációs modellezést is), tűnik az egyik legmegfelelőbb eszköznek a 

probléma kezelésére. A szakirodalomban sok példa található fúvókák CFD szimulációjával 

kapcsolatban [74] [75], ám a sugárszimulációk ritkák összetettségük és számítási igényük 

miatt. 

A számítási idő csökkentése és a pontosság növelése érdekében az injektor áramlási 

szimulációját két részre osztottam. A szimuláció első fele a befecskendező fúvókát 

tartalmazza a befecskendező tű mozgásával, ahol a fúvóka furat kimeneti 

keresztmetszetének áramlási paramétereit a szoftver eltárolja egy külön fájlban. A 

szimuláció-együttes második felét a tüzelőanyag sugár szerkezetének tanulmányozása adja, 

ahol bementként a fúvóka furat kimeneti keresztmetszeténél korábban eltárolt adatok 

szolgálnak. Tehát ez a második szimuláció nem tartalmaz mozgó elemeket. 

A szimulációk verifikációjára nagysebességű CCD kamerát használtam a 

befecskendezések rögzítésére. A rögzített képek alkalmasak a behatolási hossz, a kúpszög 

és a sugár alakjának összehasonlítására a szimulációval adott idő pillanatokban. Ha ezek a 

paraméterek jó egyezést mutatnak a szimulációval, akkor feltételezhető, hogy a 

befecskendező fúvóka szimulált belső áramlása is megfelelő, az eredmények pedig 

felhasználhatók egy égésszimuláció bemeneteként. 

6.3.1 A modellek kialakítása, kezdeti- és peremfeltételek 

A fúvóka szimuláció célja, hogy kiszámítsuk az áramlási körülményeket a fúvóka 

furatok kimeneti nyílásainak keresztmetszetén különböző időpillanatokban, hogy ez 

bemenetként szolgálhasson a későbbi sugár-szimulációhoz és a jövőbeni égési 

szimulációhoz. 

A modellépítési folyamat első lépése az áramlási tér létrehozása. Ehhez meg kell 

határozni a porlasztó pontos belső geometriáját. A geometriai mérések után olyan 3D 

modell készíthető, amely a befecskendező fúvóka belső áramlási térfogatát reprezentálja. 

Ezt a modellt azután be kell vinni az AVL Fire CFD szoftverbe, ahol felhasználható a 

szimuláció számítási tartományának létrehozására. 

A befecskendező fúvóka belső geometriájának mérésére kétféle módszer 

lehetséges: roncsolásos vagy roncsolásmentes módszer. A roncsolásmentes módszer egy 

polivinil-sziloxánnak nevű rendkívül rugalmas anyagot alkalmaz. Ezt a szilikont bejuttatják 

a porlasztó fúvókájába, ahol az kitölti a nyílásokat, majd térhálósodás után az öntőformát 

ki lehet húzni. A fúvóka furatok alakját és méretét mikroszkóp alatt lehet elemezni [73]. A 

roncsolásos módszer esetén az injektor fúvókáját félbe kell vágni, nagy figyelmet fordítva 

a porlasztócsúcs pontos pozicionálásra. Ezt követően a belső geometria meghatározható a 
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vágott felületről vett nagy felbontású képek segítségével. Ebben a munkában az utóbbi 

módszert alkalmaztam. 

Az injektor fúvóka precíziós vágógéppel történő vágása után a vágott felületet 

csiszolni kellett, hogy felülete tiszta és sima legyen. A fúvókát üvegfelületre helyeztem, és 

nagy felbontású képeket készítettem a fúvóka furat területéről (10. ábra). Ezeket a képeket 

ezután CAD szoftverbe importáltam, ahol a belső terület tényleges geometriai alakját meg 

lehetett mérni. 

Ha rendelkezésre áll a belső forma alakja és a méretek értékei, akkor felépíthető az 

áramlási terület 3D modellje. Ez a modell a tű külső és a fúvóka belső falai, a zsákfurat és 

természetesen a fúvóka furatok közötti térfogat egy részét tartalmazza. A vizsgált porlasztó 

8 lyukú, VCO csúccsal rendelkezik. A furatok körülbelül 70°-ot zárnak be a porlasztó 

hossztengelyével, átmérőjük pedig 154 μm. Ezen roncsolásos mérési módszer fő hátránya, 

hogy tönkre teheti az apró geometriai részleteket, mint például a fúvóka furatok bemeneti 

lekerekítési sugara, azt tehát nem lehetett pontosan mérni. Később a szimulációs háló 

felépítése során ezt a sugarat nem vettem figyelembe. 

Mivel az injektor tengelyszimmetrikus, nincs szükség az egész fúvóka 

szimulálására az összes furattal egyidejűleg, egy szegment is kielégítő eredményt ad. Ha 

figyelembe vesszük, hogy a fúvóka furatok szimmetrikusak, akkor a fúvókacsúcs egy 45°-

os szelete egy félbevágott fúvóka furattal a kívánt eredményt hozhatja. A szimuláció belső 

áramlási térfogata ennek megfelelően került felépítésre és a 64. ábra látható. 

A 3D modell szimulációs szoftverbe történő importálása előtt konvertálni kell azt 

STL formátumba (sztereoliográfia). Ez azt jelenti, hogy a létrehozott test felülete 

háromszögekre van felosztva, az eredeti formát közelítve. Kisebb háromszögek esetén a 

felbontás jobb, a háromszögek felülete pontosabban megközelíti az eredeti geometriát. A 

kapott felület felhasználható a szimulációs tartomány létrehozására. 

Az STL fájl AVL Fire szimulációs szoftverbe történő importálása után 

megkezdhető a szimulációs háló felépítése. A cél egy téglatest-domináns háló előállítása a 

lehető legkevesebb egyéb típusú elemmel. Nagyon hasznos a hexaéderes elemeket úgy 

irányítani és elrendezni, hogy falaik párhuzamosak legyenek a várt áramlási iránnyal, így 

kisebb az divergencia esélye és a számítás pontosabb. Ez a szabály lesz az oka annak, hogy 

a végső háló három különböző hálórészből kapcsolódik össze. 
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64. ábra: Az áramlási térfogat 3D modellje 

Mivel a fúvókatest áramlási térfogatának keresztmetszete gyűrű alakú, a fúvókatest 

hálóját úgy célszerű felépíteni, hogy a befecskendező tengelye körül egy 45°-ban körbe 

forgatunk egy felületi hálót. A 2D hálót az importált geometria egyik oldalának élei alapján 

lehet létrehozni. A fúvóka furat a szimulációs tartomány kritikus része, mivel a 

nyomáskülönbség és a sebességváltozás itt a legnagyobb, ennek megfelelően külön kell 

kezelni. A kimeneti keresztmetszet pereme alapján egy 2D hálót lehet létrehozni, amelyet 

ezután ki kell húzni a befecskendezőtest már meglévő hálójáig, majd egy átmeneti felület 

definiálása után a két háló összekapcsolható. A hálószerkezet utolsó része a kimeneti 

térfogat létrehozása, ahol a gázolaj kilép az injektorból. Erre a kiegészítő elemre azért van 

szükség, hogy a fúvóka kimeneti keresztmetszet áramlási viszonyai közelebb kerüljenek a 

valósághoz. Ennek a résznek a felépítése hasonló a fúvóka furathoz: először a fúvóka 

kimeneti keresztmetszetét kell tovább kihúzni, majd létrejött a hengert sugárirányban 

meghosszabbítani - így biztosítva a hexa-domináns hálót. A szimulációs tartomány 

felépítését az 65. ábra lehet megfigyelni. 

 

 

 

65. ábra: Az áramlási térfogat hálója 
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Amikor a hálószerkezet elkészül, a hálómozgás beállítása következik. A mozgó 

felület a tű külső felületének geometriája. A tűemelési görbét a részletes befecskendező 

modell [P7] adta. Az injektor működtető áramát a befecskendezés során lakatfogóval, a 

railnyomást pedig egy nyomásmérővel lehetett mérni.  

Összefoglalva a számítási tartomány tulajdonságait, az mondható el, hogy a 

geometria a teljes fúvóka 45°-os szeletét ábrázolja, a háló 144396 elemből állt, a tű 

maximális elmozdulása 220μm volt, a vizsgált befecskendezés pedig 2 ms-ot vett igénybe. 

Az így létrehozott szimuláció egy 3D-s, három fázisú, mozgó hálós CFD szimuláció 

volt, amely kavitációs modellezést tartalmazott. A három definiált fázis folyékony gázolaj, 

gázolaj gőz és levegő volt. A turbulencia modellezés k-ε típusú, a kavitációs modellezés 

pedig nemlineáris. A bemeneti felületen állandó 918 bar gázolaj-nyomást, míg a kimeneti 

térfogat esetében 1 bar légnyomást határoztam meg. A közegként a szoftverben előre 

definiált gázolajat választottam. Az oldalfelületeken a szimmetria feltételt definiáltam, 

figyelembe véve így a geometria szimmetricitását. A kimenetet a kiegészítő térfogat 

felületei adták. 

 

66. ábra: A porlasztó vágás és csiszolás utáni felülete 

6.3.2 Szimulációs eredmények, a porlasztó belső áramlása 

A 67. ábra a gázolaj fázis sebességét mutatja a számítási tartományban a 

befecskendezés kezdetekor. Megvizsgálva az ábrát rögtön észre vehető, hogy a fúvóka furat 

áramlása nem lamináris. Látható, hogy a bemeneti irányból érkező folyékony gázolaj 

sebessége fokozatosan növekszik a tű hegyének környezetében, ahol az áramlási 

keresztmetszet csökken a viszonylag alacsony tűemelés miatt. A maximális értéket a 
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fúvóka furat bemeneti ívének felső részén éri el. Ezt a sebességcsúcsot a furat és a 

befecskendező test közötti éles törés okozza, melynek abszolút értékét minden bizonnyal 

növeli a lekerekítés elhanyagolása. Ebben a tartományban kavitáció jelentkezik, mivel a 

nyomás a kritikus alá csökken és turbulens áramlás épül fel [76] [77]. Ez a folyamat 

igazolható a 68. ábra is, ahol a folyékony gázolaj fázis térfogataránya került ábrázolásra 

egymást követő időpillanatokban. Látható, hogy a sebességcsúcs területének közelében a 

folyadék térfogataránya nullára esik, ez a terület csak gázolaj gőzt tartalmaz. A 68. ábra azt 

is mutatja, hogy egy nagyobb folyadékbuborék jelenik meg a befecskendezés 

megindulásakor 0,14 ms időpillanatban, amely 0,21 ms-ig távozik a szimulációs 

tartományból, majd egyenletes befecskendezési sugár alak alakul ki ahogy a tű a maximális 

lökete felé közeledik. A buborék oka a kis tömegáram a befecskendezés kezdetén, amelyet 

a fúvóka furat két vége közötti kis nyomáskülönbség okoz. 

 

67. ábra: Sebességeloszlás a szimulációs térben 0.07 ms, 0.14 ms és 0.21 ms időoillanatokban. 

   

 

68. ábra: A folyékony gázolaj térfogataránya a szimulációs térben 0.07 ms, 0.14 ms és 0.21 ms 

időoillanatokban 
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6.3.3 A porlasztási sugárkép verifikációja 

Az alábbiakban tárgyalt befecskendezési sugár szimuláció eredményeinek 

ellenőrzéséhez egy nagysebességű kamerás mérést hajtottam végre. A videók rögzített 

képkockái felhasználhatók arra, hogy a szimuláció során kialakult sugár karakterisztikák 

összehasonlíthatóvá váljanak a valós körülményekkel. 

A befecskendező a tüzelőanyag tápot egy 4 hengeres, közepes haszonjármű 

tesztmotor rail-csövéből kapta, amelynek hengerfeje és porlasztói teljesen azonos típusúak 

voltak. A motor és a hengerfej egy flexibilis nagynyomású csővel lett összekötve. A 

befecskendező szelep elektronikusan motor ECU-ból volt hajtva, a kamera koaxiálisan az 

injektor felé nézett. A mérések közötti „felesleges” befecskendezések elkerülése érdekében 

az injektor kikapcsolható. A motor 3 hengerrel a tesztpadon futott, a negyedik henger 

csatlakozói a vizsgált injektorhoz voltak csatlakoztatva. 

 

69. ábra: A mérőrendszer felépítése 

A felvett anyagból egy befecskendezési eseményt választottam a mérési 

eredmények közül a verifikáció végrehajtására. Itt a motor fordulatszáma 1200 l/perc volt, 

a terhelő nyomaték pedig 250 Nm. Ebben a munkapontban a befecskendezésnek volt egy 

pilot fázisa is, amelyet a vizsgálat során elhanyagoltam a szimuláció peremfeltételeinek 

egyszerűsítése érdekében. A kamera felvételi sebességét 5000 fps-re állítottuk be 800x600 

pixeles felbontással, míg a megfigyelt terület egy 180 mm átmérőjű kör volt. 

A 70. ábra hat képet mutat a fő befecskendezési fázistól. A 0ms képen az 

előbefecskendezés maradvány gőzei továbbra is jelen vannak; a következő képen a fejlődő 

sugár első milliméterei láthatók. 0,4 és 0,6 ms-nál megjelenik a befecskendező fúvóka 

általunk észlelt hibája: a különböző fúvóka furatok között jelentősen eltér a 

befecskendezési sugarak alakja. Ez az inhomogenitás eltűnik, amikor beáll a stacionárius 

állapot és állandósul a tömegáram 1 ms-al a befecskendezés kezdete után. Ennek az 

inhomogenitásnak két oka lehet: az első a fúvóka furatok szennyeződése vagy oxidációja a 
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hosszú tárolás miatt, nem tudni mennyit állt az alkatrész beszerelés előtt. Valószínűbb 

azonban a VCO csúcsok jellemző hibája, mely a fúvókatű excentricitása miatt nem azonos 

módon nyitja és zárja a különböző fúvóka furatokat. Ez a hiba azonban felveti az 

összehasonlításhoz megfelelő fúvókafurat kiválasztásának problémáját. Az ábrákat 

mélyebben vizsgálva megfigyelhető, hogy a képek jobb alsó sarkába befecskendező három 

fúvóka megközelítőleg azonos behatolási mélységgel és sugárkúpszöggel rendelkezik. 

Ezek egyikét szükséges összehasonlítani a szimuláció eredményeivel. 

 

70. ábra: A vizsgált befecskendezés felvételei különböző időpillanatokban 

A sugárszimuláció célja a befecskendezés jellemzőinek, például a behatolási 

mélység, a sugárkúpszög és a sebesség tanulmányozása. Amennyiben a szimulációs 

eredményeket a rögzített anyaggal összehasonlítva egyezést találunk, akkor a fúvóka 

szimulációja érvényesnek mondható, tehát a mért geometria pontos és felhasználható 

további égési szimulációk bemeneteként. 

A fúvóka-szimulációk és a sugárszimulációk szétválasztásának oka egyrészt a 

rácselemek számának korlátozása és a számítási idő csökkentése, valamint a mozgó hálós 

szimuláció elkülönítése a befecskendezési sugár összetett és időigényes számításától. 

A szimulációs tartomány egy egyszerű 90 mm hosszú és 15 mm átmérőjű henger, 

hexa hálózással. A fúvóka a henger egyik végén, annak tengelyével koaxiálisan lett 

definiálva. A számítási tartományában 1 bar nyomású levegőt állítottam be kezdeti 

feltételként, kimeneti felületként a hengerpalást szolgált, bemenetként a korábbi 

befecskendező szimuláció által meghatározott a „fúvókafájl” lett beállítva. 
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71. ábra: A sugár-szimulációhoz használt háló a definiált perem és kezdeti feltételekkel 

A 72. ábra a szimulált és felvett sugarak összehasonlítását mutatja a tűnyitástól az 

egyenletes sugár kialakulásáig, valamint a sugárfejlődést a tű zárásakor. A szimulált spray-

felhő színei a cseppek életkorát mutatják, a sötétkék a legfiatalabb, míg a sárga és a piros 

buborékok a legöregebbek. A buborékok mérete arányos a cseppmérettel. Az 

összehasonlítás megkönnyítése érdekében a nagy sebességű kameraképekről negatív 

készült, a kiválasztott befecskendezési sugár pedig kivágásra került. A sugárhossz 

meghatározása az összehasonlításhoz arányosítással került meghatározásra. Ez ebben az 

esetben azt jelentette, hogy a porlasztócsúcs átmérőjének ismeretében (7mm) könnyedén 

meg lehetett határozni a sugarak pillanatnyi hosszát (sugár hossz a fényképen / 

porlasztócsúcs átmérő a fényképen). A szimulációs szoftverben – hosszmérés funkció 

hiányában -  hasonlóan kellett eljárni. Itt a háló hossz és a sugár hossz arányából lehetett a 

pillanatnyi sugár behatolási mélységet meghatározni.  

 

72. ábra: A felvett és szimulált sugarak fejlődésének összehasonlítása a befecskendezés során 

S
zi

m
u
lá

ci
ó

 

F
el

v
ét

el
 



 

- 98 - 

 

A befecskendezés kezdetén (0,2 ms) nehéz összehasonlítani a sugarakat, mert a 

rögzített kép nem elég éles, a tüzelőanyag felhő nem kivehető. A szimulált befecskendezés 

kissé nagyobb penetrációja figyelhető meg és a permetfelhő sűrűbb. Ennek oka lehet a 

szimulált tűmozgás pontatlansága, vagy bizonyos geometriai eltérések. Ez a különbség 

eltűnik a következő képnél (0,4 ms), ahol a penetráció hossza gyakorlatilag azonos és a 

permetezési alak nagyon hasonló. Vizsgálva a cseppek méretét és a buborékok színeit 

megállapítható, hogy a cseppbomlás hossza hasonló, az egyetlen nagyobb különbség a 

permetek között a szimulált felhő vastagabb középső része. 0,6 ms-nál a permet egyidejűleg 

érkezik a szimulációs és megfigyelési határokhoz, vastagságuk, alakjuk és hosszuk 

megegyezik. A 0,8 ms, 1,8 ms és 2 ms-nál figyelembe kell venni, hogy a szimulált spray 

csak a cseppeket mutatja, a gőz nem jelennek meg a képeken. A tüzelőanyag-permet 

kúpjának felületén a nyíróerő szétszakítja a cseppecskéket, így azok gyorsabban 

elpárolognak. Ez az oka annak, hogy a kamerás felvételeken - a sugár felületén lévő 

tüzelőanyag-gőz miatt - a sugarak vastagabbak. Itt a kép színe nyújthat segítséget: a 

sötétebb területeken alacsony, míg a fehér vagy a világos területeken magas a keverési 

arány. A 2ms-os képek a tű zárásának pillanatát mutatják. Miután az utolsó cseppek 

elhagyják a fúvókát, csak a gőz maradt a megfigyelési területen. Meg kell említeni, hogy a 

mérés során a gőz nagyon lassan oszlott el, még a befecskendezés befejezése után több 

másodperccel is megfigyelhető volt. 

 

73. ábra: A sugárkúpszögek összehasonlítása a befecskendezés során 

A 73. ábra a sugárkúpszögek összehasonlítását mutatja a befecskendezés kezdete 

után 0,6 ms-al. Ugyanolyan fúvóka-geometria esetén a kúpszög elsősorban a fúvóka furat 

két vége közötti nyomáskülönbségtől függ. Eszerint a tüzelőanyag sugár kúpszöge 

folyamatosan változik a befecskendezés során, tehát csak ugyanazokat az időpillanatokat 

szabad használni az összehasonlításhoz. A gőz zavaró hatása miatt nehéz pontosan mérni a 

kamerával rögzített sugár kúpszögét, segítségül szolgálhat azonban a fúvóka közelében 

lévő terület, ahol kevesebb gőz van jelen. A szimulált kúpszög mérése kevésbé nehézkes, 

a cseppfelhő egyértelműbben mutatja azt. Eme gondolatmenet alapján a szimulált és a 

felvett befecskendezés kúpszöge nagyon hasonló, a szimuláció teljesíti a szükséges 

pontosságot. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Az alábbiakban összegyűjtöttem a kutatási munka során megfogalmazott 

téziseimet. A dolgozat releváns fejezete és a kapcsolódó publikációk zárójelben vannak 

feltüntetve. 

 

1. TÉZIS 

Szimulációk és mérések segítségével megállapítottam, hogy a dízel 

porlasztók befecskendezési tömegáram mérésére jelenleg legelterjedtebben 

használt, - W. Bosch által kidolgozott - módszer nem adja vissza pontosan 

a befecskendezési tömegáram lefutás dinamikáját, a mérőberendezés 

paraméterei pedig döntően befolyásolják a mérési eredményeket. (5. és 5.3. 

fejezetek), [P1, P8] 

a. A mérőcső átmérője és hossza, valamint a csillapító cső átmérője és 

hossza mind a mérőfolyadék térfogatváltozásán keresztül, a mért 

nyomáslefutás (és ezen keresztül a tömegáram görbék) dinamikájára 

hatnak. Minél nagyobb a mérőtérfogat, annál lassabban játszódik le 

a nyomásnövekedési fázisa folyadék kompressziós modulusa miatt. 

b. A fojtás keresztmetszetének a szélsőségesen kis keresztmetszetektől 

eltekintve nincs befolyása a mért tömegáram görbékre.  

c. A rendszernyomás pedig nincs hatással a mért értékekre. 

 

2. TÉZIS 

Felépítettem egy új, közepes haszongépjármű első generációs CR 

befecskendezőjének részletes, kapcsolt elektromágneses, mechanikai és 

hidraulikus modelljét, kifejezetten a befecskendezési tömegáram és a 

tűemelés vizsgálatához. A modell egyik újdonsága, hogy tartalmazza a 

Bosch-féle mérőberendezés elemeit is, így segítségével együtt lehet 

vizsgálni a porlasztó és a mérőberendezés viszonyát, a mérőberendezés 

viselkedését. (4., 4.2., 4.3. és 5.3.3. fejezetek), [P2, P5, P6, P7] 

a. A modell újdonsága, hogy hibrid: elektromágneses, mechanikai és 

hidraulikai alrendszerek összekapcsolódást tartalmazza a belső 

működés leírására. 

b. A modell bemenetei a befecskendező vezérlőárama és a gyűjtőcső 

nyomása. Kimenetei a tűemelés és a befecskendezett tömegáram 

lefutás a fúvókáknál, valamint a számolt tömegáram lefutás a 

befecskendező mérőberendezésből. Ez utóbbit eddig nem vizsgálták 

szimulációban. 

c. A modell geometriai paramétereit és a mozgó alkatrészek tömegét 

méréssel határoztam meg. Identifikáltam a belső súrlódási 

viszonyokat és a fúvókák kontrakciós tényezőit. 
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d. A modellt széles munkapont tartományban (1,15..2,7 ms nyitási idő, 

450..890 bar rail nyomás) validáltam tűemelésre, az eltérés a mért és 

szimulált görbék között 1 %-on belüli volt, melyre a 

szakirodalomban eddig nem volt példa. 

e. A modellt alacsony részterheléstől (1,15 ms nyitási időtartam) teljes 

terhelésig (2,55 ms nyitási időtartam) validáltam befecskendezett 

dózisra. Az eltérés a mért szimulált értékek között kevesebb, mint 3 

% volt. 

 

3. TÉZIS 

A 2. tézis alapján kidolgoztam egy új módszert dízel porlasztók 

befecskendezési tömegáram lefutásának mérésére, mely kombinálja a 

szimulációs és mért eredményeket. A szimulációs modellben szerepel mind 

a porlasztó, mind a mérőberendezés részletes modellje, így a mérési 

eredményeket nem a befecskendező modell kimenetével szükséges 

összehasonlítani, hanem a szimulációban szereplő mérőberendezés 

kimenetével. (5.3. és 5.3.3. fejezetek), [P1, P8, P9] 

a. Kimutattam, hogy a porlasztó befecskendezett tömegáram lefutása 

nem egyezik a mérőberendezés által mutatott görbékkel. 

b. A szimulációs és mérési eredmények összevetésénél pedig az eltérés 

a nemzetközi gyakorlatban megszokott 10 % alatt volt a szimulált 

mérőberendezés és a mért adatok között a különböző 

munkapontokban. 

c. A 2. tézisben szereplő modellt validáltam befecskendezési 

tömegáram lefutásra is. 

 

4. TÉZIS 

Kidolgoztam egy új, a szakirodalomban eddig még nem vizsgált fúvóka 

geometriát és megvizsgáltam milyen hatással van a befecskendezett sugár 

alakulására, összehasonlítva két másik fúvóka típus sugárképével. Ezek a 

hengeres, a kúpos és nagy bemeneti lekerekítésű és egy általam kidolgozott 

kettős-kúpos, nagy bemeneti lekerekítésű fúvóka geometriák voltak. (6. 

fejezet), [P3, P4, P10, P11] 

a. A hengeres fúvóka 0,154 mm átmérővel és jelentős kavitációval 

rendelkezett a fúvóka furaton belül. 

b. A kúpos fúvókánál a kavitáció elkerülése érdekében 0,04 mm 

bemeneti lekerekítési sugarat és 1,3 k-faktorú konfúzoros kialakítást 

alkalmaztam. Ennek hatására a kavitáció megszűnt, a sugárkúpszög 

jelentősen, 50%-al csökkent, a tömegáram kb. 20 %-al nőtt. 

c. A kettős kúpos fúvóka geometriát úgy terveztem, hogy egyesítse az 

előző kettő előnyeit. Bemeneti és kimeneti átmérője 0,165 mm, 
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lekerekítési sugara megegyezik a Ks fúvókáéval, míg legkisebb 

átmérője megegyezik a Ks fúvókáéval (0,154 mm). A szimulációs 

eredmények minimális kavitációt, a hengeres fúvókáénál csak 14 %-

al kisebb sugárkúpszöget, de 19 %-al nagyobb tömegáramot 

mutattak. 
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