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SYMULACJE NUMERYCZNE PRZEPŁYWU 
HEKSANU PRZEZ WTRYSKIWACZ 

Streszczenie  – W pracy zostały przedstawione wyniki symulacji 
komputerowych przepływu heksanu przez wtryskiwacz przy maksymalnym 
wzniosie iglicy. Symulacje wykonano przy użyciu programu AVL Fire. 
Heksan dostarczany był pod ciśnieniem 30 MPa, natomiast ciśnienie na 
wylocie z dyszy wtryskiwacza wynosiło 12 MPa. W modelu numerycznym 
nie uwzględniono wymiany ciepła pomiędzy wtryskiwaczem a 
przepływającym płynem. Symulacje zostały przeprowadzone w stanie 
ustalonym celem zlokalizowania miejsc potencjalnej kawitacji oraz 
określenia maksymalnego wydatku przepływającego przez wtryskiwacz 
płynu. Symulacje przeprowadzono dla dwóch różnych średnic dysz, 0,4 
mm oraz 0,6 5mm 

1 Wprowadzenie 

Komputerowe numeryczne metody obliczeniowe są obecnie szeroko 
stosowane w wielu gałęziach przemysłu, co więcej zakres ich 
zastosowania rozszerza się. Obecnie w zagadnieniach przepływowych 
szczególną rolę odgrywają trójwymiarowe metody CFD. Wynika to 
głównie z zasadniczej cechy trójwymiarowych metod CFD - mogą w 
dowolnie dużym stopniu, zarówno przestrzennie jak i pod względem 
zachodzących zjawisk fizycznych, odwzorowywać rzeczywistą sytuację. 
Dokładne odwzorowanie przestrzenne jest podstawową zaletą symulacji 
3D i na tym polega jej wyższość nad symulacjami 0D, 1D oraz 2D. W 
wielu przypadkach tak dokładne odwzorowanie nie jest niezbędne, 
jednak czasem jest warunkiem koniecznym do uzyskania rzetelnych 
wyników. W modelach zero-wymiarowych lub jednowymiarowych 
stosowany model numeryczny zazwyczaj ma zastosowanie do 
ograniczonej liczby przypadków. Często też parametry geometryczne 
modelowanej maszyny, bądź elementu procesowego, które mają 
znaczący wpływ na rozwiązania są uwzględniane za pomocą pewnych 
współczynników. W modelach CFD 3D takich uproszczeń odnośnie 
parametrów geometrycznych modelowanego urządzenia bądź elementu 
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nie stosuje się. Dodatkowo wyniki są bardzo łatwo interpretowalne, gdyż 
wizualnie odpowiadają temu, co dzieje się w danym obszarze 
modelowanego urządzenia [1].  

Ponadto to, co do niedawna stanowiło główną przeszkodę w rozwoju i 
stosowaniu trójwymiarowych metod CFD, mianowicie ograniczenia 
sprzętowe, nie ma już takiego znaczenia. Co więcej możliwości 
sprzętowe dzisiejszych maszyn obliczeniowych pozwalają na 
symulowanie przepływów z większą dokładnością niż dotychczas. 

Obecne europejskie i światowe tendencje w zaostrzaniu norm emisji 
sprawiają, że producenci silników poszukują rozwiązań pozwalających 
na zastosowanie paliw bardziej przyjaznych środowisku oraz tzw. paliw 
odpadowych.  

Wymusza to konieczność przyśpieszenia rozwoju systemów 
paliwowych zdolnych pracować na nowych paliwach. W tej sytuacji 
narzędzia takie jak CFD dają możliwość szybkiej wstępnej oceny czy 
dane rozwiązanie sprawdzi się w nowych warunkach. 

 
Rys. 1. Schemat wpływu kawitacji na wydatek masowy poprzez zmniejszenie 

gęstości płynu.[4] 

 Celem przeprowadzonych, prezentowanych w niniejszej publikacji, 
symulacji numerycznych była ocena czy konstrukcja wtryskiwacza 
paliwowego do silników tłokowych będzie odpowiednia dla heksanu. 
Zasadniczym elementem tej oceny było wstępne sprawdzenie czy we 
wtryskiwaczu podczas zasilania nowym paliwem może pojawić się 
kawitacja. Wprawdzie zjawisko to często uzyskiwane jest celowo, aby 
poprawić rozpylenie paliwa, jednak, gdy jego intensywność jest zbyt 
duża prowadzi do zdławienia przepływu i zmniejszenia wydatku. 
Kawitacja w dyszach wtryskiwacza wprowadza duże zaburzenia w 
przepływie, które przyśpieszają proces rozpadu strugi wtryskiwanego 
paliwa. Dysze, w których następuje kawitacja charakteryzują się bardziej 
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gwałtownym rozpadem strugi [2]. Niemniej jednak, gdy zjawisko to 
zachodzi zbyt mocno może prowadzić do zdławienia przepływu [3]. 

Sposoby możliwego negatywnego wpływu kawitacji na wydatek 
masowy zobrazowano na rysunkach 1 oraz 2.  

Ponadto drugim istotnym elementem symulacji było określenie 
maksymalnego wydatku przepływającego przez wtryskiwacz płynu. 
 

 
Rys. 2. Schemat wpływu kawitacji na wydatek masowy poprzez zmniejszenie 

efektywnego przekroju kanału.[3] 

2 Model numeryczny 

Model numeryczny wtryskiwacza został sporządzony z użyciem 
oprogramowania Fire v.2010 firmy AVL. Jest to uniwersalne narzędzie 
CFD oparte na metodzie objętości kontrolnych [5]. Pomimo tego, iż AVL 
Fire początkowo został opracowany w celu symulowania pracy silników 
tłokowych, obecnie posiada wszystkie główne, uniwersalne cechy, co 
inne czołowe komercyjne kody CFD i pozwala na symulowanie 
różnorodnych zagadnień z zakresu szeroko pojętej mechaniki płynów 
oraz termodynamiki.  

W przypadku przepływów turbulentnych wartości chwilowe 
uśredniane są za pomocą metody RANS (Reynolds Averaged Navier-
Stokes). Jest to niezawodna metoda, która w obliczeniach 
numerycznych dominuje już od ponad 30 lat [6]. Polega ona na 
statystycznym uśrednieniu w czasie równań Naviera-Stokesa. Pociąga 
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to za sobą pojawienie się członu tzw. naprężeń Reynoldsa, które muszą 
być wyznaczone za pomocą modelu turbulencji [7]. 

Program AVL Fire dysponuje kilkoma powszechnie znanymi 
modelami turbulencji. Do obliczeń przedstawionych w artykule 
wykorzystano model k-ε. Pośród wielu modeli służących do 
przewidywania przepływów turbulentnych to właśnie ten model jest 
najbardziej popularny. Standardowy model k-ε został opracowany przez 
Laundera oraz Spaldinga w 1974 [8]. Charakteryzuje się on dwoma 
równaniami, na k i ε. Pierwsze odpowiada za energię kinetyczną 
turbulencji, drugie natomiast za dyssypację tej energii w ciepło na skutek 
lepkości płynu.  

Dla dużych liczb Reynoldsa model ten wykorzystuje funkcje 
przyścienne (Wall Functions). W sporządzonym modelu spodziewano 
się dużych Liczb Reynoldsa, szczególnie dla przepływu w dyszach. 
Zdecydowano się wykorzystać funkcję przyścienną „Standard Wall 
Function”. Szczegółowo została ona opisana w [5]. 

 

 
Rys. 3. Ogólny widok sporządzonej siatki do obliczeń(a) wraz z 

wyszczególnionymi miejscami wymagającymi zagęszczenia siatki (b, 
c). 

Siatki do obliczeń numerycznych sporządzono dla dwóch 
przypadków. Jedną dla wtryskiwacza z dyszami o średnicy, 0,4 mm, 
drugą natomiast dla wtryskiwacza z dyszami o średnicy 0,65 mm. W obu 
przypadkach siatka składała się z ok. 950 000 elementów, z czego ok. 
930 000 to były elementy sześciościenne, ok. 15 000 elementy o 
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kształcie graniastosłupa o podstawie trójkątnej, ok. 5 000 elementy o 
kształcie ostrosłupa i niecałe 500 elementy o kształcie czworościanu. 
Sporządzona siatka została przedstawiona w całości na rysunku 3a.  

Krytycznym miejscem, gdzie spodziewano się dużych gradientów 
ciśnienia i prędkości była okolica dysz (rys 3c). Dlatego też ten rejon 
wymagał znacznie gęstszej siatki niż pozostałej części modelu. Prócz 
tego sam rozmiar dyszy narzucał konieczność zastosowania elementów 
o odpowiednio mniejszych wymiarach.  

Innymi rejonami wymagającymi gęstszej siatki, choć nie tak gęstej jak 
w okolicach dysz, była okolica końcówki iglicy oraz regiony ograniczone 
powierzchnią o małych promieniach krzywizny, np. miejsca w okolicy 
łączenia kanału doprowadzającego paliwo z kanałem, w którym 
znajdowała się iglica (rys. 3b). 

 

 
Rys. 4. Przekrój przez kanał z iglicą (a) wraz z wyszczególnionymi miejscami 

wymagającymi zagęszczenia siatki (b,c). 

W rezultacie zdecydowano się zastosować elementy o następujących 
rozmiarach: 
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� W kanale doprowadzającym paliwo - 0,4 mm 
� W kanale z iglicą - 0,2 mm (rys. 4a) 
� W obszarze łączenia kanału doprowadzającego paliwo z kanałem, 
w którym znajdowała się iglica - 0,02 mm oraz w niektórych 
miejscach -0,01 mm (rys. 3b) 
� Wokół końcówki iglicy - 0,01 mm (rys. 4a,b) 
� W dyszach - 0,005 mm (rys. 3b, 4a,b,c) 
Przekrój siatki przedstawiający układ elementów w najbardziej jej 

istotnych miejscach został zamieszczony na rysunku 4.  
Ważną cechą sporządzonej siatki była warstwa przyścienna 

składająca się z trzech warstw elementów ułożonych równolegle do 
powierzchni ograniczającej. Prócz tego na wlocie i wylotach z dysz 
skorzystano z narzędzia „connecting edge” dostępnego w programie 
AVL Fire w celu stworzenia elementów, które zapewniają lepszą 
zbieżność obliczeń. Efekt zastosowanego narzędzia obrazuje rysunek 5 
[9].  

 

 
Rys. 5. Porównanie siatek bez użycia narzędzia „connecting edge”(a) i z jego 

użyciem (b) [9]. 

Symulacje przepływu przez wtryskiwacz zostały przeprowadzone w 
stanie ustalonym dla maksymalnego wzniosu iglicy. Pomimo tego, iż jest 
to uproszczone podejście do wstępnej analizy rozkładu ciśnień i 
określenia maksymalnego wydatku paliwa przez wtryskiwacz było 
wystarczające. W modelu numerycznym nie uwzględniono wymiany 
ciepła pomiędzy wtryskiwaczem, a przepływającym płynem – 
potraktowano wszystkie ścianki jako adiabatyczne. To uproszczenie 
wynikało z kolei z dwóch przyczyn: stosunkowo niewielkiej wymiany 
ciepła oraz braku danych o rozkładzie temperatur we wtryskiwaczu. 
Heksan dostarczany był pod ciśnieniem 30 MPa, natomiast ciśnienie na 
wylocie z dyszy wtryskiwacza wynosiło 12 MPa. 
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3 Wyniki dla dyszy 0,4 mm 

Po przeprowadzeniu obliczeń przeanalizowano rozkłady ciśnień we 
wtryskiwaczu. Nie odnotowano istotnego spadku ciśnienia wokół 
końcówki iglicy (rys. 6). Natomiast z rozkładu prędkości można było 
wywnioskować, że płyn w tym miejscu nie przyśpieszał w znaczący 
sposób (rys. 7).  

 

Rys. 6. Pole ciśnienia wokół końcówki iglicy oraz w dyszy (skala wartości 
ciśnienia: 0,35-30 MPa) 

Miejscem, w którym prędkość płynu wzrastała wielokrotnie oraz 
spadek ciśnienia miał największą wartość były wloty do dysz (rys. 8,9). 

Kolejnym istotnym aspektem wykonanych symulacji było określenie 
maksymalnego przepływu przez wtryskiwacz. Dla wtryskiwacza z 
dyszami o średnicy 0,4mm wyniósł on 0,043 kg/s. Wydatek na takim 
poziomie ta dla planowanych zastosowań okazał się za mały. 
Zdecydowano się więc zwiększyć średnicę dyszy i powtórzyć symulacje 
dla wtryskiwacza o większej średnicy. Wyniki tych symulacji zostały 
przedstawione w następnym rozdziale. 
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Rys. 7. Pole prędkości wokół końcówki iglicy oraz w dyszy (skala wartości 
prędkości: 0-250 m/s) 

 

Rys. 8. Pole ciśnienia w dyszy (skala wartości ciśnienia: 0,35-30 MPa) 
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Rys. 9. Pole prędkości w dyszy (skala wartości prędkości: 0-250 m/s) 

4 Wyniki dla dyszy 0,65 mm 

Podobnie jak dla wtryskiwacza z dyszami o średnicy 0,4mm w tym 
przypadku nie odnotowano istotnego spadku ciśnienia wokół końcówki 
iglicy (rys. 10).  

 

Rys. 10. Pole ciśnienia wokół końcówki iglicy oraz w dyszy (skala wartości 
ciśnienia: 0,35-30 MPa) 
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Co więcej, pomimo spodziewanego większego wydatku paliwa tu 
również wokół końcówki iglicy nie odnotowano znaczącego 
przyśpieszenia płynu (rys. 11). Dla wtryskiwacza z dyszami o średnicy 
0,65mm miejscem, w którym prędkość płynu wzrastała wielokrotnie oraz 
spadek ciśnienia miał największą wartość również były wloty do dysz 
(rys. 12,13). 

 

Rys. 11. Pole prędkości wokół końcówki iglicy oraz w dyszy (skala wartości 
prędkości: 0-250 m/s) 

 

Rys. 12. Pole ciśnienia w dyszy (skala wartości ciśnienia: 0,35-30 MPa) 
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Rys. 13. Pole prędkości w dyszy (skala wartości prędkości: 0-250 m/s) 

W wyniku symulacji określono wielkość maksymalnego przepływu 
przez wtryskiwacz. Po zwiększeniu średnic dysz z 0,4 mm wzrósł on z 
0.043 kg/s do 0.116 kg/s.  

5 Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonych symulacji określono maksymalny 
wydatek przepływającego przez wtryskiwacz płynu. Symulacje 
przeprowadzono dla dwóch różnych średnic dysz, 0,4 mm oraz 0,65 
mm. Wydatek dla wtryskiwacza z dyszami o średnicy 0,4mm wyniósł 
0,043 kg/s. Wydatek ten dla planowanych zastosowań okazał się za 
mały. Zdecydowano się więc zwiększyć średnicę dyszy i powtórzyć 
symulacje dla wtryskiwacza o większej średnicy (0,65 mm). Dla 
wtryskiwacza z dyszami o średnicy 0,65 mm wydatek heksanu wyniósł 
0.116 kg/s. 

Prócz maksymalnego wydatku paliwa najważniejszym celem 
przeprowadzonych symulacji było określenie miejsc potencjalnej 
kawitacji. Zgodnie z uzyskanymi wynikami prezentowanymi w 
rozdziałach III i IV miejscami, w których ciśnienie przepływającego 
paliwa osiągało najniższą wartość były wloty do dysz. Wyznaczono 
najniższe wartości ciśnienia i porównano z krzywą ciśnienia parowania 
dla heksanu. 

Zależność ciśnienia parowania heksanu od temperatury została 
wyznaczona na podstawie równania (1) [10].  
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gdzie: 
p – ciśnienie [kPa] 
T – temperatura [K] 
A, B, C, D – współczynniki empiryczne o wartościach: 
A = 1,399935E+01 
B = 7.284572E+03 
C = 1.059605E+02 
D = 1.410325E-05 
 
Krzywa ciśnienia parowania heksanu została wykreślona po 

przekształceniu równania (1) [10] tak, aby na wykresie przedstawić 
wartość ciśnienia w MPa i zamiast logarytmu naturalnego ciśnienia w 
kPa. Wykres prezentujący krzywą ciśnienia parowania heksanu 
przedstawiono na rysunku 14. Na wykres przedstawiający zależność 
ciśnienia parowania heksanu od temperatury naniesiono punkty 
określające parametry heksanu w miejscach wtryskiwacza gdzie 
ciśnienie spadło do najniższego poziomu. Przy czym jeden z punktów 
dotyczył przypadku dla wtryskiwacza z dyszami o średnicy 0,4mm a 
drugi o średnicy 0,65 mm. 

 
 

Rys. 14. Wykres ciśnienia nasycenia heksanu z naniesionymi parametrami 
uzyskanymi w symulacjach. Opracowanie własne na podstawie [10]. 

Z porównania najniższych wartości ciśnień we wtryskiwaczach z 
krzywą ciśnienia parowania heksanu (rys. 14) wynika, że nie ma 
zagrożenia wystąpienia kawitacji. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 
iż symulacje przeprowadzono w stanie ustalonym przy maksymalnym 
wzniosie iglicy. Stąd nie uwzględniają one momentu podnoszenia i 
opuszczania iglicy. Wprawdzie opuszczanie iglicy nie ma wpływu na 
proces przepływu paliwa przed rozpoczęciem opuszczania to jednak 
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proces podnoszenia i zjawiska mogące się pojawić w trakcie tego 
procesu (np. kawitacja) mogą nie zaniknąć i zaburzać proces przepływu 
przy maksymalnym wzniosie iglicy. W związku z tym jako kontynuację 
pracy planowane są symulacje w stanie nieustalonym z uwzględnieniem 
momentu otwarcia i zamknięcia iglicy.  
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NUMERICAL SIMULATIONS OF HEXANE 
FLOW THROUGH THE INJECTOR 

Summary - Numerical simulations of a hexane flow through the injector 
with fully lifted needle are described in the paper. Presented simulations 
were done using the AVL Fire software. Hexane was supplied to the 
injector under the pressure of 30 MPa. Pressure at the outlets was of 12 
MPa. Heat  transfer between fluid and injector walls wasn’t taken into 
account. Presented simulations were performed under steady steady-state 
conditions. The main object  of the simulation was to calculate the mass 
flow and find the area where the pressure reaches lowest value to check if 
there is a threat of cavitation. Simulations were conducted for two 
injectors, one equipped with nozzles of diameter 0.4mm and the second 
one equipped with nozzles of diameter 0.65mm. 

 


