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Aprašytas šilumos išsiskyrimo dyzelio cilindre rodiklių nustatymo metodas, kuris 

remiasi motorinių bei matematinio modeliavimo tyrimų rezultatais. Šilumos išsiskyrimo 

charakteristikos analitiniam aprašymui panaudotas I.I.Vibe matematinis modelis. 

Nustatytos šilumos išsiskyrimo rodiklių (formos faktoriaus mZ ir degimo trukmės φZ) 

reikšmės dyzeliui 1Z 1.9 TDI dirbant  mineraliniu dyzelinu ir jo mišiniais B30 su RRME 

biodegalais. Pateikta matematinio modeliavimo ir eksperimento rezultatų palyginamoji 

analizė. Dyzelio pagrindinių energetinių rodiklių modeliavimo rezultatų paklaida, 

neviršijanti 5 – 7%  patvirtina panaudoto metodo adekvatumą. 

Dyzelinis variklis, šilumos išsiskyrimo charakteristika, matematinis modeliavimas 

 

Įvadas 

 

ES reikalavimai diegti ir plėtoti atsinaujinančios energijos naudojimą, 

griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai susiję su šiltnamio efektą sukeliančių 

emisijų mažinimu, verčia kuo plačiau panaudoti atsinaujinančios energijos 

išteklius, tame tarpe ir biodegalus [1, 2]. Siekiant užtikrinti žalingo poveikio 

aplinkai sumažinimą priimtos direktyvos 2003/30/EC normos bei naujos ES 

„Baltoji knyga“ iniciatyvos, kurių turi laikytis ES narės. Direktyvos normos nustato 

atitinkamus biodegalų kiekius, kurių suvartojimas turi būti pasiektas iki atitinkamo 

laikotarpio. Kiekviena ES šalis, kuri yra priėmusi ir ratifikavusi direktyvą, 

transporto srityje sunaudojamų biodegalų kiekį padidinti iki 2020 m. gruodžio 

31d.  – 10%, lyginant su visu šalyje sunaudojamu naftinės kilmės degalų kiekiu [1].  

Analizuojant biodegalų panaudojimo galimybes transporto sektoriuje 

būtina vertintį jų įtaką dyzelinio variklio darbo procesui, t.y. pirmiausia įvertinti 
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darbo proceso parametrų pokytį bei variklio parametrų reguliavimo būtinumą 

pervedant jį darbui biodegalais [3].  

Vienas iš išeičių siekiant sumažinti tyrimų laiko sąnaudas, finansines 

išlaidas bei supaprastinti eksperimentiniuose tyrimuose naudojamų prietaisų 

inventorių, būtų panaudoti matematino modeliavimo kompjiuteru metodus. Kaip 

žinia, dyzelio parametrų matematinio modeliavimo adekvatumas pagrinde 

priklauso nuo to kaip tiksliai yra užduota šilumos išsiskyrimo charakteristika [4,5].  

Čia tikslinga panauduoti šilumos išsiskyrimo charakteristikos parametrų 

nustatymo metodus, nereikalaujančius dyzelio indikatorinės diagramos 

eksperimentinio registravimo su tolimensniu atvirksčio uždavinio sprendimu [6]. 

Prioritetus įgauna metodai, kuriuose panaudojami dyzelių eksploataciniai 

parametrai, kurių registracija lauko (eksploatacijos) sąlygomis nėra techniškai 

sudėtinga, o taip pat panaudojant įprastas transporto priemones bei matavimo 

prietaisus. Lygiagreičiai šilumos išsiskirimo charakterisrikos analitiniam aprašymui 

tikslinga panaudoti plačiai praktikoje aprobuotus metodus [7,8,9], pvz. I.I. Vibe 

[5,10] matematinį modelį. 

Parametrų mZ ir ΔφZ nustatymui, remiantis dyzelio energetinių parametrų 

eksperimentiniais matavimo rezultatais panaudotas modifikuotas T. Bulatti ir W. 

Glanzman metodas. Tyrimai buvo atlikti varikliui dirbant mineraliniu dyzelinu ir 

RRME B30 biodyzelinais. Dyzelio indikatorinio proceso parametrai buvo 

matematiškai skaičiuojami  panaudojant „IMPULS“ vienzonio matematinio 

modeliavimo modulį [11]. „IMPULS“ programinis kompleksas buvo pritaikytas 

dyzelio parametrų modeliavimui jam dirbant plačia biodyzelinų gama. Motoriniai 

stendiniai bandymai buvo atlikti bendradarbiaujant su Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių transporto katedros 

mokslininkais, tyrimuose panaudoti biodegalų mišiniai pagaminti Aleksandro 

Stulginskio universiteto Agrocheminių tyrimų laboratorijoje vykdant projektą 

EUREKA E!4018. 

 

Tyrimo įranga ir metodologija 

 

Eksperimentiniai tyrimai. Tyrimams panaudotas 1992 m. gamybos 

automobilio „Audi-80“ dyzelinis keturtaktis keturių cilindrų 1Z tipo variklis. 

Variklis su atvira degimo kamera, esančia stūmoklyje, turintis turbokompresorių, 

išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemą ir elektroninį valdymo bloką. Tyrimų metu 

variklio apsukos siekė 2500 min
-1

. Variklio pagrindiniai techniniai duomenys 

pateikti 1 lentelėje. 

Variklio bandymo stendas. Tyrimai atlikti automatizuotame motoriniame 

stende КИ-5543 su svarstykliniu dinamometru, vidaus degimo variklio 

sukuriamam sukimo momentui nustatyti.  

Motoriniame stende kaip variklio stabdis naudojamas elektrinis 

asinchroninis variklis su faziniu rotoriumi, skystiniu reostatu ir dinamometru. 

Stendas veikia dyzelio apsukoms esant diapazone 600÷3000 min
-1

. Maksimali 

stendo stabdymo galia siekia 186 Nm, maksimalus matuojamas sukimo momentas 
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– 440 Nm. Sukimo momento matavimo paklaida sudaro 0.8%  nuo maksimalios 

momento reikšmės.  

 

1 lentelė. 1.9 TDI 1Z variklio techniniai parametrai 

Table 1. 1.9 TDI 1Z engine operation parameters 

Parametras Reikšmė 

Variklio darbinis tūris Vh, cm
3
 1896 

Suspaudimo laipsnis ε 19.5 

Maksimali galia Pe, kW 66 (4000 min
-1

) 

Sukimo momentas Ms, Nm 180 (2000…2500 min
-1

) 

Vidutinis efektinis slėgis Pme, MPa 1.19 (180 Nm) 

Cilindro skersmuo D, mm 79.5 

Stūmoklio eiga S, mm 95.5 

 

Degalų sąnaudos buvo nustatomos elektroninėmis SK – 5000 

svarstyklėmis, kurių maksimali svėrimo riba – 5000 g, padalos vertė – 1 g. 

Valandinio degalų suvartojimo matavimo tikslumas siekia 0.5%. Išmetamųjų dujų 

temperatūra buvo matuojama termopora, kuri turi tiesioginį ryšį su duomenis 

registruojančiu matavimo moduliu Datalogger DL 2000. Matavimo diapazonas 

siekia 0...650 
o
C, tikslumas ±1.5

 o
C. Temperatūros matavimo adekvatumui 

padidinti lygiagrečiai buvo atliekami matavimai pirometru Emsitest IR 8839, 

matavimo diapazonas siekia 50...1000 
o
C, tikslumas ±2

 o
C. Į cilindrus pripučiamo 

oro slėgis buvo fiksuojamas slėgio matuokliu PCE – APM 30, kurio tiklumas 

siekia ±0.0003 MPa. 

Tyrimams atlikti buvo naudojami degalai: 

 C klasės dyzelinas su 5% RRME priedu, atitinkantis standarto LST EN 

590:2009+A1 reikalavimus. 

 Žieminės (ŽJME) ir Vasarinės (VJME)  Camelina sativa  biodegalai, 

kuriuos sudaro pagal tūrį 68% Camelina sativa metilesteriai ir 32% 

gyvulinės kilmės metilesteris. Šis dviejų metilesterių maišymo santykis 

užtikrina LST EN 14214 standarto reikalavimus. 

 Rapso metilesteris, standartizuotas pagal LST EN 14214 standartą. 

Tyrimuose išbandyti biodegalų mišiniai: 

 Rapso metilesterio ir mineralinio dyzelino mišinys B30 (RME). Mišinio 

tūrinis santykis D70/RME30. 

 Žieminės Camelina sativa metilesterio ir mineralinio dyzelino mišinys B30 

(ŽJME). Mišinio tūrinis santykis D70/ŽJME25/RME5. 

 Vasarinės Camelina sativa metilesterio ir mineralinio dyzelino mišinys B30 

(VJME). Mišinio tūrinis santykis D70/VJME25/RME5. 

 

Pagrindinės biodyzelinų  fizikinės savybės bei mišinių su mineraliniu dyzelinu 

tūrinis santykis pateikiamas 2 lentelėje: 
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2 lentelė. Degalų mišinių fizikinės savybės 

Table 2. Physical properties of fuel blends 

Degalai, tūrinė procentinė sandara Žymėjimas Tankis, 

15 
o
C, 

kg/m
3
 

Klampis, 

40 
o
C, 

mm
2
/s 

Kaloringuma

s (žem.), 

MJ/kg 

(RME5+D95) D Dyzelinas 0,8422 2,7626 45100 

75 (RME5+D95)+25RME B30(RME) 0,8517 3,106 43800 

75(RME5+D95)+25(68VJME+32

KME) 

B30(VJME

) 

0,8521 3,0853 43700 

75(RME 

5+D95)+25(68ŽJME+32KME) 

B30(ŽJME) 0,8521 3,0846 43630 

 

Atliekant dyzelio aukšto slėgio indikatorinės diagramos dalies 

modeliavimą, šilumos išsiskyrimo charakteristikos analitiniam aprašymui 

panaudotas I.I.Vibe šilumos išsiskyrimo matematinis modelis [5,10,12]. Remiantis 

šiuo modeliu atliekamas modeliavimas panaudojant vienzoninį matematinį modelį, 

pagal kurį šilumos išsiskyrimas nusakomas degimo proceso pradžia φva, trukme 

Δφz ir formos parametru mz. Jei šie parametrai žinomi arba tyrimo metu nustatyti 

vienam iš režimų, tai juos, panaudojant G.Woschni analitines priklausomybes, 

galima perskaičiuoti ir kitiems dyzelio darbo režimams [7]. Reikia pažymėti, kad 

reikšmingas šio skaičiavimo metodo pranašumas yra tai, kad esant šilumos 

išsiskyrimo ekperimentinių bandymų rezultatams praktiškai visada įmanoma 

nustatyti rodiklio mz reikšmę ir degimo trukmę Δφz, t.y. dėl pararametrų variacijos 

galimybės galima juos parinkti taip, kad modeliavimo rezultatai būtų adekvatūs 

eksperimento rezultatams. Šilumos išsiskyrimo dėsnis pagal I.I. Vibe modelį 

aprašomas išraiška: 
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   santykinis degimo laikas, QB - bendra per darbo ciklą su degalais 

atiduota šiluma, φ – kampas, a – Vibe konstanta, kuri 99,9% degalų sudegimui yra: 

a=6,905, m – degimo formos parametras arba faktorius. 

Tačiau iškyla klausimas, kaip nustatyti I.I. Vibe degimo parametrus 

dyzeliniam varikliui,  jei žinomi įprasti stendinių bandymų rezultatai, bet nežinomi 

matematinei išraiškai reikalingi duomenys t.y. mz ir Δφz.  

T.Bulatti ir W.Glanzman pasiūlė metodiką degimo parametrų mz ir Δφz 

apskaičiavimui registruojant energetinius rodiklius bei keičiantis dyzelinio variklio 

darbo sąlygom [13]. Šio metodo, kuriuo remiantis galima tiksliai apskaičiuoti 

darbo ciklą, parametrai yra specifinis efektinis degalų sunaudojimas be, 

maksimalus ciklo slėgis Pz, efektinė galia Pe (vidutinis efektinis slėgis Pme). 



236 

 

Kaip matoma, T.Bulatti ir W.Glanzman metodika remiasi maksimalaus 

darbo ciklo slėgio rodikliu, tačiau eksperimentinių bandymų metu pasitaiko atvejai 

kai nėra galimybės matuoti slėgio cilindre rodiklius. Viena iš išeičių pasirinkti kitą 

dyzelio darbo parametrą, tiesiogiai susijusį su degimo procesu. Objektyvūs dyzelio 

darbo ciklo parametrai, kuriuo šiuo atveju galima būtų panaudoti, yra išmetamųjų 

dujų temperatūra ir specifinis degalų sunaudojimas, kurių pokytis yra tiesiogiai 

įtakojamas darbo proceso cilindre pokyčio, visų pirma šilumos išsiskyrimo 

charakterio. 

 

Tyrimų rezultatai 

 

Pagal darbe realizuotą metodiką nustatytos 1.9 TDI 1Z dyzelio šilumos 

išsiskyrimo modeliavimui reikalingos mZ (0.70) ir ΔφZ (120) reikšmės, dyzeliui 

dirbant galio režime Pe = 30kW, n = 2000 min
-1

. Žemiau pateikti šio metodo 

praktinio aprobavimo rezultatai (žr. 1 pav.). 

 

 
1 pav. Variklio 1.9 TDI 1Z parametrų mZ ir ΔφZ nustatymas grafiniu būdu 

Fig. 1. Graphical determination of engine’s 1.9 TDI 1Z parameters mZ and ΔφZ  
 

 

 

Parametrų mZ ir ΔφZ reikšmės nustatytos remiantis atliktais variklio 

parametrų matematinio modeliavimo rezultatais (viso 64 mZ ir ΔφZ reikšmės). 

Matematinio modelio patikimumui įvertinti yra palyginami realūs 

duomenys gauti motorinių tyrimu metu su matematinio modeliavimo kompiuteriu 

rezultatais, abiem atvejams sulyginimas vykdomas varikliui dirbant mineraliniu 

dyzelinu. 
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Vietoje specifinio efektinio degalų sunaudojimo, vertinamas naudingo 

veikimo koeficientas (ηe), kuris, panaudojant skirtingus degalus, yra labiau 

patogesnis parametras (žr. formulė 2). 

 

 (2) 

čia Pe – variklio galia, kW; Gf – valandinis degalų sunaudojimas, kg/h; HU – 

žemutinis degalų kaloringumas, kJ/kg. 

Realizuotos metodologijos adekvatumo pagrindimui, pasirenkami 

eksperimente (o taip pat ir variklio eksploatacijoje) tiesiogiai registruojami 

parametrai – pripučiamo oro slėgis pK ir išmetamųjų dujų temperatūra tt, kurių 

pokytis tiesiogiai priklauso nuo šilumos išsikyrimo pokyčio dyzelio cilindre. 

 

 
 

2 pav. Efektinio naudingo veikimo koeficiento ηe reikšmių (eksperimentinių ir 

modeliavimo) palyginimas  varikliui dirbant mineraliniu dyzelinu 

Fig. 2. The comparison of overall efficiency factor ηe values (experimental and 

simulation) when engine running on fossil diesel fuel  

 

 
 

3 pav. Pripūtimo slėgio pK  reikšmių (eksperimentinių ir modeliavimo)  

palyginimas  dirbant mineraliniu dyzelinu 

Fig. 3. The comparison of charge pressure pK values (experimental and 

simulation) when engine running on fossil diesel fuel 
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4 pav. Išmetamųjų dujų temperatūros tt reikšmių (eksperimentinių ir modeliavimo) 

palyginimas dirbant mineraliniu dyzelinu 

Fig. 4. The comparison of exhaust gas temperature tt values (experimental and 

simulation) when engine running on fossil diesel fuel 

 

Visame variklio apkrovos diapazone naudingo veikimo koeficientas ηe, 

panaudojus biodyzelinus, išlieka artimas mineralinio dyzelino rodikliams. Šį 

pokyčio charakterį sąlygoja mažesnė biodyzelinų žemutinio degalų kaloringumo 

vertė bei atitinkamo charakterio specifinio degalų sunaudojimo pokytis. Ryškesnis 

skirtumas tarp biodyzelinų matematinio modeliavimo ir eksperimentinių rodiklių 

nėra pastebimas. 

 

 
 

5 pav. Efektinio naudingo veikimo koeficiento ηe pokyčio  palyginimas varikliui 

dirbant skirtingais degalais 

Fig. 5. The comparison of change of overall efficiency factor ηe when engine 

running on different fuel blends 
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Atlikti tyrimai rodo, jog variklio eksploataciniai parametrai  pK, ttpir ir ηe 

išlieka 5–7% paklaidų ribose artimi motorinio tyrimo rezultatams. Šiuo pagrindu 

teigiama, kad indikatorinio proceso modeliuojami parametrai (remiantis 

modifikuotu ir pritaikytu šilumos išsiskyrimo charakteristikos parametrų nustatymo 

metodu) skaičiuojami adekvačiai, o panaudota metodologija galėtų būti taikoma 

praktikoje eksploatuojamiems dyzelių parkams juos pervedant darbui 

biodyzelinais. 

 

Išvados 

 

Dyzelio eksploatacinių parametrų matematiniam modeliavimui panaudota 

metodika, kurios pagrindu, remiantis ribotu eksperimento duomenimų kiekiu 

nustatomi šilumos išsikyrimo dyzelio cilindre charakteristikos rodikliai. Šilumos 

išsiskyrimo charakteristikos parametrai mZ ir ΔφZ nustatyti remiantis išmetamųjų 

dujų temperatūros ir specifinio efektinio degalų sunaudojimo duomenimis. 

Metodika pritaikyta atlikus automobilio dyzelinio variklio 1.9 TDI 1Z 

eksperimentinius ir matematinio modeliavimo kompiuteriu tyrimus, jam dirbant 

mineraliniu dyzelinu ir RRME biodyzelinais. Varikliui dirbant apkrovos režime 

Pe=30 kW nustatyti šilumos išsiskyrimo charakteristikos rodikiai t.y. formos 

faktorius mZ ir degimo trukmė ΔφZ, kurie atitinkamai lygūs 0.70 ir 120. 

Eksperimento metu nustatytų ir matematiškai sumodeliuotų eksploatacinių 

parametrų skirtumai neviršija 5–7 %, tai liudija pasirinkto metodo adekvatumą 

praktiniam panaudojimui. 
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EXPERIMENTAL AND MATHEMATICAL RESEARCH OF DIESEL 

ENGINE‘S 1Z 1.9 TDI HEAT RELEASE RATE 

 

Abstract 

 

Article describes the method of determination of heat release rate in diesel 

engine’s cylinder which based on experimental and mathematical simulation data. 

I.I. Vibe mathematical model is used for the analytical description of heat release 

characteristic. Here was determined the rates of heat release (form factor mZ and 

combustion duration φZ) when diesel engine runs by fossil diesel fuel and B30 
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FAME biodiesel blends. Presented comparative analysis of results of mathematical 

simulation and experimental research. The error (5 – 7%) of simulation of main 

diesel engine’s energy parameters confirms the adequacy of used method. 

Diesel engine, heat release characteristic, mathematical simulation 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАCЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ДИЗЕЛЯ 1.9 

ТДИ 1З 

 

Резюме 

 

Описан метод определения показателей тепловыделения в цилиндре 

дизеля, основанный на использовании результатов моторных испытаний и 

математического моделирования. Для аналитического описания 

характеристики тепловыделения использована модель И.И. Вибе. 

Определены значения показателей тепловыделения (формфактор mZ и 

продолжительность тепловыделения φZ) дизеля  1Z 1.9 TDI, работающего на 

минeральном дизелине и его смесях B30 с биотопливом RRME. Выполнен 

сравнительный анализ результатов эксперимента и математического 

моделирования. Адекватность использованного метода подтверждена 

результатами математического моделирования энергетических показателей 

дизеля с ошибкой, не превышающей 5-7 % по сравнению с экспериментом. 

Дизел, математическaя моделирования, характеристикa 

тепловыделения 

 




