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SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

ABSTRACT
For engines with premixed combustion it is very important that at the end of the compression stroke fuel
and air are homogeneously divided in the combustion chamber. This in order to realise a proper
combustion. If the air/fuel ratio is locally too poor, because of an inhomogeneous mixture, misfire or flame
quenching may occur. This will result in an emission increase of unburned hydrocarbons (He). Mixtures
can be badly prepared when there is no or little time available for mixing. This may occur when injection
takes place while the intake valves are open (OVI == Open Valve Injection) or are just opening. Relatively
long inlets at light-duty engines (passenger cars) make Closed Valve Injection (CVI) possible. After all, in
that case more time is available for the mixing process. A disadvantage of CVI is the possibility of mixture
flowing from one cylinder to another cylinder through the intake manifold. Because of the generally long
intakes of light-duty engines this process is not likely to happen. However, in heavy-duty engines (trucks)
OVI is used more often because of the short intake manifolds. In these engines less space is available for
the intakes. Since in practice OVI is applied in heavy-duty engines, research is done on HC emissions with
CVI and OVI. Parameters such as air excess ratio, load, exhaust-pressure and injection-timing are varied in
order to measure the effects on HC emission with both CVI and OVI.

The most important conclusions of this research are:
• For A. == I (stoichiometric mixture) hardly any difference in HC-emission is measured both with CVI

and OVI .

• For high air excess ratios (A.>1.3) higher HC-emission levels are measured using OVI in comparison
with CVI

• For high air excess ratios (A.>1.3) higher HC, lower NO, higher CO and lower CO2-emission levels are
measured compared to the situation in which A==1 (stoichiometric mixture) both with CVI and OVI

• HC-emission (also NO, CO, CO2) appears to be independent of injection timing during the period in
which the intake valves are closed

• HC-emission (also NO, CO, CO2) appears to be dependent on injection timing during the period in
which the intake valves are open. HC-emission will, after the intake valve opens, first increase to a
maximum and then decrease to its original level. This is because of an increase of in-cylinder liquid
fuel, which is deposited mainly on the cylinder walls and in the piston crevice

• Increasing exhaust-pressure results in a reduction of HC-emission since residual gases are forced to
remain longer in the cylinder. High-concentration-HC, which normally leaves at the end of the exhaust
stroke, will escape less easily, which lowers the average emission

• Increasing load hardly results in any reduction of HC-emission, since the load levels are chosen too
high. It is known that only at idling, He-emission is relatively high. An increase of load results in a ....
higher combustion temperature, which accelerates HC-oxidation. However, exhaust reversion
decreases with increasing load which makes high concentration HC escape more easily

In this research measurements are done in a big container, which is mounted at a relatively large distance of
the exhaust valve. Because of this, only average values of the exhaust gas components are measured. The
extreme conditions (high air excess ratios) make repeatable measurements directly downstream the exhaust
valve nearly impossible because of the possible occurrence of flame quenching and misfires. However,
doing research on OVI and CVI gets more interesting when cycle-to-cycle HC emission is measured
directly downstream the exhaust valves. The emission, measured at that position, is more typical for what
happens in the combustion chamber. In addition to that, this way it is possible to research in detail what
way HC-concentration changes within a cycle.
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SYMBOLENLUST
A Massastroom lucht [kg/h]
BSFC Specifiek brandstofverbruik [g/kWh]
[CO] CO-fractie [vol%]
[CO2] CO2-fractie [vol%]
d Boring [m]
F Massastroom brandstof [kg/h]
[HC] HC-fractie [ppm]
Hev HlC-verhouding brandstof [-]
i Aantal cilinders [-]
k Brandstofafhankelijke grootheid (0) [-]
k' HC (uitlaatgas)-afhankelijke grootheid (0) [- ]
K Water-gas-evenwichtconstante [- ]

K1 Verhouding CO/C02-fractie [-]
K2 Verhouding OiC02-fractie [-]
K} Verhouding HC/C02-fractie [-]

Kt Verhouding NO/C02-fractie [-]
LCV Lagere verbrandingswaarde brandstof [MJ/kg]
Ls Stoichiometrische lucht/ brandstofverhouding [kg/kg]
m Brandstofafhankelijke grootheid (C) [- ]
m' HC (uitlaatgas) -afhankelijke grootheid (C) [-]
mj Massa [kg]

IDbrandstof Massastroom brandstof [kg/h]

IDlucht Massastroom inlaatlucht [kg/h]

M Molmassa [g/mol]J
Meff Effectief koppel [Nm]
n Toerental [omw/min]
n Brandstofafhankelijke parameter [- ]
n' Uitlaatgasafhankelijke parameter [- ]

nk Molhoeveelheid [mol]
[NO] NO-fractie [ppm]
Ocv O/C-verhouding brandstof [-]
[02] 02-fractie [vol%]
p Omgevingsdruk [N/m2]

Pe Gemiddelde effectieve druk [N/m2] ...
Pfnstromet Druk inlaatlucht (Instromet) [N/m2]

Pspruits!L1k Druk inlaatlucht (spruitstuk) [N/m2]
Peff Effectief vermogen [kW]
Pnorm Genormaliseerd vermogen [kW]
R Gasconstante [I/K.mol]
Rs Specifieke gasconstante [I/K.g]
s Slag [m]
T Temperatuur omgeving [K]

Tlnstromet Temperatuur inlaatlucht (Instromet) [K]
Tkook Kooktemperatuur brandstof [K]

Tspruitsluk Temperatuur inlaatlucht (spruitstuk) [K]

Vlnstromet Volumestroom inlaatlucht (lnstromet) [mJ
]

Vslag, totaal Totaal slagvolume [mJ
]

X Luchtvochtigheid [kg /kg]
X Massafractie koolstof in brandstof [-]
y Massafractie H2 in brandstof [- ]
w Massafractie H20 in brandstof [-]
Wcv HzO/C-verhouding brandstof [- ]

z Massafractie Oz in brandstof [-]
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Grieks

X
A
~

Plnstl'Omet

Pspruitstuk

Indices
Massa mj
Br
X
y

Z
W

Molmassa M j

A
B
Br
C
CmHnOk
Cm'Hn'Ok'
D
E
G
H
Ld
Lv
Ud
Uv
W
X
Y
Z

Correctiefactor 2-takt/4-takt-proces
Luchtovermaat
Verhouding molmassa droge lucht/ waterdamp
Dichtheid inlaatlucht (Instromet)
Dichtheid inlaatlucht (spruitstuk)

=brandstof
= koolstof (C)
=waterstof (H2)

=zuurstof (02)

=water (H20)

= Koolstofdioxide in het uitlaatgas (C02)

= Koolstofmonoxide in het uitlaatgas (CO)
= Brandstof
= Water in het uitlaatgas (H20)
= Koolwaterstoffen in de brandstof (HC)
=(Onverbrande) koolwaterstoffen in het uitlaatgas (HC)
=Waterstof in het uitlaatgas (H2)

=Zuurstof in het uitlaatgas (02)

= Stikstofmonoxide in het uitlaatgas (NO)
= Stikstof in het uitlaatgas (N2)

=Droge inlaatlucht
= Vochtige inlaatlucht
=Droog uitlaatgas
= Vochtig uitlaatgas
== Water/waterdamp in de brandstof/lucht (H20)
= Koolstof in de brandstof (C)
=Waterstof in de brandstof (H2)

= Zuurstof in de brandstof (02)

[- ]
[- ]
[- ]
[kg/m3

]

[kg/m3
]

Molhoeveelheid nk
A
B
Br
C
D
E
F
G
H
Ld
Lv
Ud
Uv
W
X
Y
Z

= Koolstofdioxide in het uitlaatgas (C02)

= Koolstofmonoxide in het uitlaatgas (CO)
= Brandstof
=Water in het uitlaatgas (H20)
=Waterstof in het uitlaatgas (H2)

== Zuurstof in het uitlaatgas (02)

= Onverbrande koolwaterstoffen in het uitlaatgas (HC)
= Stikstofmonoxide in het uitlaatgas (NO)
=Stikstof in het uitlaatgas (N2)

=Droge inlaatlucht
=Vochtige inlaatlucht
=Droog uitlaatgas
=Vochtig uitlaatgas
=WaterIWaterdamp in de brandstof/lucht (H20)
=Koolstof in de brandstof (C)
=Waterstof in de brandstof (HI)
=: Zuurstof in de brandstof (02)
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1 INLEIDING

Bij motoren met voorgemengde verbranding is het essentieel dat aan het eind van de compressieslag,
brandstof en vers aangezogen lucht gelijkmatig zijn verdeeld over de verbrandingskamer. Wanneer door
een ongelijkmatige menging het lucht/brandstof-mengsel plaatselijk te arm is dan kan hierdoor misfire of
vlamdoving optreden. Dit gaat gepaard met een sterke toename van uitstoot van onverbrande
koolwaterstoffen (HC). Misfires of vlamdoving komt voornamelijk voor bij heIe lage belasting (nullast) en
bij het verbranden van slecht voorgemengde mengsels. Mengsels kunnen slecht voorgemengd zijn wanneer
er geen of nauwelijks tijd om te mengen is geweest. Dit laatste kan het geval zijn wanneer gei"njecteerd
wordt op het moment dat de inlaatklep al open is (OVI = Open Valve Injection) of net open gaat. De
brandstof wordt dan vrijwel ongemengd met de lucht de verbrandingskamer ingezogen met mogelijk een
slechte verbranding als gevolg.

Op basis van het bovenstaande gegeven zou het niet logisch zijn gebruik te maken van OVI. Dit zijn
immers niet de meest ideale omstandigheden om een goede menging en daarmee efficiente verbranding te
creeren. Het is bekend dat injecteren voor gesloten inlaatkleppen (CVI = Closed Valve Injection) een betere
verbranding oplevert dan injecteren wanneer de kleppen al openstaan. Dit omdat er dan voldoende tijd is
geweest voor het mengproces. CVI wordt vooral toegepast bij light-duty motoren (personenauto's) met
lange inlaatspruitstukken. Echter, CVI kan ook een nadeel met zich meebrengen. Bij heavy-duty motoren
met korte inlaatspruitstukken (vrachtwagens) kunnen mengsels, die al voor de inlaatklep klaarliggen, ten
gevolge van drukgolven in het inlaatspruitstuk worden meegezogen/geblazen naar een andere cilinder. Dit
proces wordt ook wei overspraak genoemd. Dit heeft als gevolg dat de ene cilinder tijdelijk een rijker
mengsel en de andere cilinder een armer mengsel kan krijgen wat niet gewenst is. Het gevolg is dat per
cilinder niet exact kan worden gedoseerd. Om dit rondstroomverschijnsel te vermijden wordt in heavy-duty
motoren wei OVI toegepast. Het grote voordeel van OVI is dat per cilinder exact gedoseerd kan worden.
Aile brandstof die gei"njecteerd wordt komt ook daadwerkelijk in die cilinder daar waar ingespoten is. Het
nadeel van het eventueel rondstromen van de mengsels tijdens CVI en het voordeel van het nauwkeuriger
doseren tijdens OVI zijn redenen genoeg om OVI nader te bestuderen.

De kwaliteit van de verbranding en daarmee ook het mengsel kan worden afgeschat door metingen van
onder andere drukverloop in de verbrandingskamer en HC-uitstoot in de uitlaat. Een hogere cilinderdruk,
gecombineerd met een lagere HC-uitstoot, duidt op een efficientere verbranding en visa versa. In dit
onderzoek wordt de nadruk gelegd op de emissiemetingen. Metingen van de uitlaatgascomponenten (HC,
NO, CO, CO2en 02) kunnen verricht worden vlak na de uitlaatklep om momentane effecten op
veranderingen in de verbrandingskamer te meten. Echter, in dit onderzoek zijn op een relatief grote afstan~

van de uitlaatklep in een groot verzamelvat metingen verricht. Op deze manier worden slechts gemiddelde
veranderingen van de uitlaatgascomponenten over meerdere cycli gemeten. Een reden hiervoor is dat
metingen in het (extreem) arme gebied zijn verricht. Stabiele en reproduceerbare metingen zijn in deze
condities slechts mogelijk als metingen worden verricht op een relatief grote afstand van de uitlaatklep.
Momentane veranderingen ten gevolge van bijvoorbeeld misfires hebben nu nog weinig invloed.

De opbouw van dit verslag is als voigt. In hoofdstuk 2 zal de gebruikte opstelling worden beschreven.
Hierin zal de proefmotor aan bod komen en de aanpassingen die gedaan zijn om deze (race)motor meer
vergelijkbaar te maken met een standaard light-duty motor. Verder zal duidelijk worden welke hardware en
software benodigd zijn (sensoren, actuatoren, motormanagement en data-acquisitie) om stabiele,
nauwkeurige en reproduceerbare metingen te kunnen verrichten. In hoofstuk 3 worden de verrichte
metingen geanalyseerd. Tenslotte zal in hoofstuk 4 op basis van de verrichte metingen conclusies worden
getrokken. Vervolgens worden aan de hand van deze conclusies aanbevelingen gedaan.
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2 MOTOR PROEFSTAND

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de opstelling die voor dit onderzoek gebruikt is nader bekeken. De motorproefstand
vertoonde bij aanvang van de eindstudie een groot aantal tekortkomingen waardoor nauwkeurige en
reproduceerbare metingen niet mogelijk bleken te zijn. am dit probleem te verhelpen zijn er een aantal
zaken aan de opstelling veranderd. Deze aanpassingen zullen in dit hoofdstuk worden behandeld.

Aandacht zal word~n besteed aan de proefmotor met de gebruikte sensoren, het motormanagement systeem
MoTeC voor de aansturing van de proefmotor en het data-acquisitie systeem FEVIS voor het verwerken
van de meetgegevens. Een schematisch overzicht van de motorproefstand zal worden geschetst, waaruit zal
blijken hoe de meest significante circuits/systemen met elkaar in verbinding staan. Uit dit totaalplaatje
zullen een aantal aspecten zoals het inlaattraject en de brandstoftoevoer worden gelicht omdat deze in de
loop van het project noodzakelijkerwijs aangepast zijn. Ditzelfde gold ook in mindere mate voor het
koelwatercircuit (koe1ing motor). Ook zal blijken dat koe1ing van de brandstof noodzakelijk was. Verder
wordt aandacht besteed aan de verstuivers en met name de afstelling en de gevolgen hiervan omdat dit erg
belangrijk is in het oogpunt van inspuitgedrag (debiet, nauwkeurigheid). Tenslotte worden om een
theoretische basis te creeren de werkingsprincipes, meetgevoeligheid en -bereik van de uitlaatgas-analysers
nader belicht.

2.2 Proefmotor

2.2.1 Inleiding
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een een-cilinder 600cc Rotax motorfietsmotor met
vonkontsteking met de in onderstaande Tabel I beschreven specificaties. Deze luchtgekoelde ottomotor
heeft een moderne/representatieve dakvormige verbrandingskamer. De 2 in- en uitlaatkleppen worden
gestuurd door een dubbele bovenliggende nokkenas van het type DI59 Warrior. Zowel aan de inlaat- als
aan de uitlaatzijde bevinden zich 2 gescheiden kanalen. In elk van de 2 inlaatkanalen kan een injector
worden gemonteerd. De cilinderkop (80°C) en de injectorhouders (20°C) worden gekoeld met water.

TabelJ. Specificatie Proefmotor
Merk
Type

Otto/ Diesel
Boring
Slag
Slagvolume
Compressieverhouding
Vermogen
Koppel

Rotax D605
I cilinder
4-takt
2 bovenliggende nokkenassen (DORC) met tandriemaandrijving
4 kleppen
Luchtgekoeld blok
Watergekoelde cilinderkop (en injectorhouders)
Otto
97,Omm
81,0 mm
587,57 cm3
10, I
45 kW (61 PK) bij 8000 omw/min (zie bijlage A)
58 Nm bij 6000 omw/min (zie biilage A)

Figuur 1 en Figuur 2 op de volgende pagina zijn foto's van de proefmotor en de cilinderkop. In Figuur I is
te zien aan de rechterkant de inlaatzijde met de verstuiverhouder(s) (nb. de inlaatpijpen zijn gedemonteerd)
en aan de Iinkerkant het uitlaatspruitstuk. Figuur 2 is een foto van de dakvormige cilinderkop met de 2 in
en uitlaatkleppen en centrale bougiegat.
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Figuur 1. Rotax Proefmotor

Figuur 2. Cilinderkop

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
-10-



SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC·EMISSIES

2.2.2 Nokkenas D159 Warrior
Van origine zijn beide nokkenassen zo afgesteld dat er veel klepoveriap aanwezig was. Dit was het geval
omdat deze (race)motor vooral bij hogere toerental1en moest presteren. Deze configuratie is echter niet
gewenst voor dit onderzoek omdat de emissiemetingen hoofdzakelijk plaatsvinden bij lage toerentallen
(2500 omw/min). Met name vanuit het oogpunt van spoeling van de restgassen is de klepoverlap
geminimaliseerd omdat dit de meetresultaten verstoort. Op deze manier wordt een mogelijke oorzaak van
onverbrande koolwaterstoffen uitgesloten.

Om de te grote klepoveriap te reduceren de kleptiming van in- en uitlaatkleppen aangepast.
(zie Tabel 2 en Figuur 3)

1. De uitlaat-nokkenas is verdraaid naar 13°KH 'vroeger' t.o.v. de vorige situatie
2. De inlaat-nokkenas is verdraaid naar 3°KH 'later' t.o.v. de vorige situatie

Het resultaat is dat de klepoveriap in de gewijzigde situatie 'nul' is geworden bij 361°KH. Dit is gemeten
bij een klepheffingvan Imm en een klepspeling van 0.1 mm.

. I klT. b 12 Kla e eptlmmR m- en utt aat eppen

Origineel Na wijziging

Uitlaatklep open 146°KH 133°KH

dieht 374°KH 361°KH

Inlaatklep open 358°KH 361°KH

dieht 586°KH 589°KH

'.,'. ,.).
1 .•

K1ep Timing 0159 Warrior

180 240 300 360 420 480 540 600 660 720

Krukhoek [0]

180 240 300 360 420 480 540 600 660 720

120

120

60

60

o
o

o
10 +--.-,....,~"...,.....--+.-,....,--.-,.-r-.,--~"...,.....-+---.-,.+--"...,.....-+-

E
E 6 +-~...---':~----'-~-'+-~~--~~~{;"'--~...---':~-+-'7.......

1

_- K1epheffing uitlaatklep (origineel) -- K1epheffing inlaatklep (origineel)

I K1epheffing uitlaatklep (na -13° verschuiving) K1epheffing inlaatklep (na +30 verschuiving)

Figuur 3. Kleptiming in- en uitlaatkleppen
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Bovendien zijn de nokprofielen veranderd van een steiler naar een meer ronder profiel en hebben de
kleppen een lagere maximale kleplift gekregen voor een betere/rustigere prestatie bij lagere toerentallen
(Zie Figuur 4).

nokprofiel 0159 "warrior": - ROlAX 605: -
10; ..

.. j

JOO

i

I

806040-40-60·80

[~

.(y
.J ;,
,il \~
I \\....
~ ~

.II \\ ";"
/ j \ \ •

.J1Rm..E259~__.._ _!~:::~5
-20 0 20

graad nokkenas

Figuur4. Nokprofiel D159 Warrior
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2.3 Sensorenoverzicht
Een motorproefstand bevat vele sensoren welke verschillende functies hebben. Zo zijn er sensoren die
feedback geven aan het motormanagement om de motor te kunnen aansturen waardoor deze loopt zoals de
operator dat wil (toerental, belasting). Hierbij moet gedacht worden aan sensoren die de inlaattemperatuur
en -druk meten. Er zijn sensoren die de condities in de motor in de gaten houden zoals by. de obe- en
koeltemperatuur. Ook zijn in dit geval sensoren nodig om de uitlaatgasconcentraties te meten (analysers)...
Tenslotte zijn er ook nog sensoren die ondersteunende (controle)berekeningen mogelijk maken
(luchtdebiet, brandstofverbruik, lambda).

Tabel 3 is een overzicht van de gebruikte sensoren om de gewenste meetgrootheden te bepalen. De kolom
genaamd acq. (= acquisitie) geeft aan welke apparatuur gebruikt wordt om de desbestreffende
meetgegevens weer te geven en/of te verwerken, hetzij MoTeC dan wei FEVIS. •
Beide systemen wilen in de volgende 2 paragraven beschreven worden.

. h b 'kT.bl30a e verZ1C t /?e rUI te meetapparatuur
SensorenJActuatoren Type Meet-/lnstelgrootheid Acq.

Siemens hittefilm HFM62/6 Temperatuur inlaatlucht MoTeC
Micro-switch 241PCI5G Druk uitlaatgas MoTeC
Micro-switch (gemiddeld) 241PCI5M Inlaatdruk MoTeC
Wika drukopnemer Econtronic 9013563 Brandstofdruk MoTeC
Thermokoppel (3x) KX-PPA-24L Temperatuur brandstof MoTeC

Temperatuur koelwater
Temperatuur uitlaat

Jumo PTiOO Temperatuur obe MoTeC
Bosch smoorklep 0280120400 Positie smoorklep MoTeC
Heidenhain pulsgever ROD420 Toerental FEVIS
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Sensoren/Actuatoren Type Meet-llnstelgrootheid Acq.
AVL piezo-elektrische GU21C Cilinderdruk FEVIS
druksensor
Kulite (momentaan) F37 Inlaatdruk FEVIS
druksensor
Horiba MEXA-1400FR HCINO/CO/C02-emissie FEVIS
Wagazelle Loadcell U2A Koppel -
Instromet Rotorgasmeter IRM/G65 Volumestroom inlaatlucht -

Micro-Motion Massastroom brandstof -
Dichtheid brandstof
Temperatuur brandstof
Verbruik

Horiba UEGO-sensor MB200 Luchtovermaat -

2.4 MoTeC
Het MoTeC M8 Motor Management Systeem wordt gebruikt om de ontsteking en inspuiting via kenvelden
in het besturingsprogramma aan te sturen. In deze kenvelden zijn de gewenste ontstekings- en
inspuittijdstippen en -pulsduren afhankelijk van belasting en toerental van de motor ingevoerd.
Het in kaart brengen van deze kenvelden wordt engine-mapping genoemd en wordt gedaan om een motor
optimaal te kunnen afstellen op gebied van ontsteking en inspuiting. Met behulp van de zogenaamde
'trimfunctie' in MoTeC kan bij de waarden in de kenvelden een offset voor de complete tabel ingegeven
worden zonder de tabel aan te passen. Het motormanagement systeem verkrijgt via een pulsgever met
optische schakeling op de krukas de krukaspositie. De tijdsduren tussen de pulsen is een maat voor het
toerental van de motor. Een nokkenas sensor vertelt het systeem of de zuiger zich in de verbrandings- of in
de gaswisselfase bevindt. De inlaatdruk is voor MoTeC een maat voor de belasting van de motor.
Tabel4 is een voorbeeld van een kenveld (ontstekinstijdstip vs. belasting en toerental) zoals deze ingevoerd
is in MoTeC.

b IBDP) I fik'T.b140a e ntste tnf},stul stlO vaar as unctle van e asttn!? en taerenta
RPM 0 500 750 900 1000 1250 1500 2000 2500 3000 '"

100 5 5 5 10 15 15 29 29 30 31 ...
90 5 5 5 10 15 15 29 29 30 31 ...

SO 5 5 5 10 15 15 29 29 30 31 ...

LOAD 70 5 5 5 10 15 15 29 29 30 31 ...

[kPa] 60 5 5 5 10 15 15 29 29 30 31 '"

50 5 5 5 10 15 15 29 29 30 31 ...

40 5 5 5 10 15 15 29 29 30 31 ...

... ... ... ... .., ... ... ... ... ... . .. ...
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Het motor besturingssysteem MoTeC neemt ook een deeI van de data-acquisitie op zich. Tabel 5 is een
overzicht van de sensoren die op MoTeC zijn aangesloten.

T,bI5MT,Clda e o e as ata-acquistttle systeem
Parameter Symbool (in MoTeC) Eenheid
Smoorklepstand TP %
Inlaatdruk spruitstuk MAP kPa
Uitlaatgas tegendruk EMAP kPa
Olie temperatuur ET °C
Inlaatlucht temperatuur AT °C
Brandstofdruk FP N

MoTeC heeft bovendien de beschikking over de volgende functies:
• Ingebouwde veiligheidsystemen

Bv. uitschakelen motor bij overschrijden minimum oliedruk en maximum olietemperatuur
• Teruggekoppelde regelsystemen (bv. lambda control)
• Uitvoeren injectortests
• Mogelijkheid om sensoren te ijken die op het systeem worden aangesloten zoals bijvoorbeeld een

MAP-sensor. Hoe zo'n sensor in MoTeC is geijkt wordt uitvoerig beschreven in bijlage G.

2.5 FEVIS
FEVIS (Flexibles Elektronisches Verbrennungsmotoren Indiziersystem) is het systeem dat gebruikt wordt
om snelle acquisitie en evaluatie van de meetdata gedurende een langere periode te doen. Gegevens zoals
by. koppel, cilinderdruk en emissies kunnen momentaan grafisch op beeldscherm worden weergegeven als
functie van de positie van de krukas (krukhoek). In de huidige configuratie heeft FEVIS de beschikking
over 8 kanalen, welke ieder een eigen signaal kunnen verwerken afkomstig van een van de sensoren in de
opstelling. In onderstaande Tabel 6 staan de signalen van parameters vermeld die in FEVIS binnenkomen.
Tevens is in deze tabel te vinden dat ieder kanaal een zogenaamde schaalfactor heeft. Deze schaalfactor
moet worden aangepast indien een ander signaal op een kanaal wordt aangesloten.

FEVISk1['T,b161a e . nste l1l~en ana en
Kanaal Parameter Eenheid Schaalfactor
1 Cilinderdruk bar 10000
2 Koppel Nm 8
3 Inlaatdruk (spruitstuk) bar 0.35
4 HC Horiba ppm 1000
5 NO Horiba ppm 1000
6 CO Horiba vol% 2.4
7 CO2 Horiba vol% 3.2

8 Toerental omw/min 1

In tegenstelling tot het aantal signalen (= 8) die tegelijkertijd op FEVIS kunnen worden aangesloten,
kunnen maximaal 4 signalen als functie van de krukaspositie (OKH) op beeldscherm worden weergegeven.
Om de meest interessante data tegelijkertijd te kunnen bekijken en te vergelijken zijn 2 verschillende
setup's aangemaakt:
• Emissies.dat
• Bedrijf.dat
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Als de setup-file Emissies.dat wordt ingeladen worden tegelijkertijd (momentaan) de signalen van kanalen
4-7 af gelezen. Dit zijn aile 4 de signalen afkomstig van de Horiba analysers
(= de concentraties van de componenten HC, NO, CO en CO2 in het uitlaatgas). Als de setup-file
Bedrijfdat wordt ingeladen is het mogelijk om tegelijkertijd (momentaan) de signalen afkomstig van het
toerental, koppel, cilinderdruk en inlaatdruk af te lezen (resp. kanalen 8, 2, 1 en 3). Hieronder staan 2
typische figuren zoals die te zien zijn wanneer de motor in bedrijf is en de bovenstaande setup-files
ingeladen zijn.

Ree tn

• •Not t.-.....- T

• •eo1 ------- Po'1 A• •;) eo,t= P.,.~- ~
°KH °KH

Figuur 5. Emissie.dat + Bedrijfs.dat

In de volgende paragraven zal ingegaan worden op de proefstand. Ben foto van de proefstand zal een
algemeen beeld scheppen van de opstelling. Vervolgens zal door middel van een schematische overzicht
van de proefopstelling de stromen van zowel gassen en vloeistoffen als de elektrische signalen tussen
sensoren en motorbesturing en data-acquisitie verduidelijken.
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2.6 Proefopstelling
Onderstaande figuur is een foto van de proefstand aan het begin van het onderzoek. Om de figuur te
verduidelijken zijn met behulp van nummers de verschillende componenten van de opstelling aangegeven.
In de loop van het onderzoek is het een ander aangepast en verbeterd om nauwkeuriger en reproduceerbaar
te kunnen meten.

Figuur 6. Foto Motorproefstand

Waarbij:
I) Luchtfilter (0)

2) Voeding (l2V)
3) Susvat
4) MoTeC Motormanagement Systeem
5) Propaan-tank
6) Micro-Motion verbruiksmeter
7) Rem

8) Uitlaat met UEGO-sensor(en) ()
9) Smoorklep
10) Instrumentatie- en ladingsversterkers voor drukopnemers
II) Rotax proefmotor
12) Horiba analysers
13) Koelwatersysteem
14) Aanvoer koellucht

•
(*): Zoals gezegd is deze foto genomen voordat bepaalde verbeteringen zijn doorgevoerd met dien
gevolge dat de foto niet meer geheel overeenkomt met de situatie aan het eind van het onderzoek.
Een van deze aanpassing is het omleggen van het inlaatkanaal naar de kelder. Ook het uitlaatkanaal is
aangepast. Daar waar eerst een rechte pijp zat is aan het eind een verzamelvat gemonteerd, waar vanuit
uitlaatgasmetingen gedaan worden. Deze aanpassingen zullen verderop besproken worden in het verslag.

Op de volgende pagina staat een schematisch overzicht van de opstelling met al zijn sensoren. Een korte
analyse van de figuur voigt hierna.
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Figuur 7. Schema van inlaattraject, brandstoftoevoer en aansturing bij de proefopstelling
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De inlaatlucht passeert als eerste het luchtfilter om de grootste deeltjes uit de luchtstroom te filteren. De
temperatuur van de lucht wordt gemeten door de Siemens hittefilm. In de Instromet Rotorgasmeter wordt
de volumestroom gemeten. Samen met de temperatuur en de druk (barometer) kan de massastroom bepaald
worden. De smoorklep bepaalt de gewenste belasting van de motor door middel van het instellen van de
inlaatdruk. Het susvat dient om pulsaties in de 2 parallelle inlaatpijpen tussen de smoorklep en spruitstuk
uit te vlakken. Vervolgens wordt de lucht gemengd met de geinjecteerde brandstof vlak voor de
inlaatkleppen. In de verbrandingskamer verbrandt het mengsel tot uitlaatgas. Het uitlaatgas stroomt via het
uitlaatkanaal naar het verzamelvat waar de Horiba uitlaatgasanalysers de fracties van de uitlaatgas
componenten meten.

In de komende paragraven worden de aanpassingen aan de opstelling besproken. Deze aanpassingen zijn
ook weer terug te vinden in dezelfde Figuur 7.

2.7 Inlaattraject
In de opstelling zoals die vroeger werd gebruikt werd de inlaatlucht aangezogen vanuit de motorcel zelf.
Dit was een nadeel, omdat de condities in de motorcel steeds veranderen als de motor draait. Immers,
vanwege warmteoverdracht van de motor aan de omgeving zal de temperatuur in de cel toenemen en dus
ook de temperatuur van de aangezogen inlaatlucht.
Een toename van de inlaatlucht temperatuur heeft als gevolg, dat de motor minder vermogen levert.
Immers, als de inlaatlucht temperatuur stijgt, zal de dichtheid van de inlaatlucht dalen, waardoor de
massastroom afneemt en dus de vullingsgraad afneemt. Bij genormaliseerde vermogensmetingen worden
variaties in temperatuur en druk dan ook gecorrigeerd volgens de formule [2]:

p =p *1013*~T+273.
norm eff p 293' P [kW], T [Qq, P [mbar] (2.1)

Effecten van temperatuurvariaties van de inlaatlucht kunnen vermeden worden door de inlaatlucht niet uit
de motorcel zelf te halen, maar vanuit een andere plek waar de condities ongeveer constant zijn.
Om deze variaties te minimaliseren is besloten om de inlaatlucht vanuit de kelder te halen vanwege deze
nagenoeg constante omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid etc ... ) aldaar.

Om de luchtovermaat in een motor te bepalen moeten de massastromen van zowellucht- als brandstof
gemeten worden. De luchtovermaat is als voIgt gedefinieerd:

1 ill brandstof
Luchtovermaat /\. = [ .

ill!ucht 1
ill brandstof )SIOiCh

illlucht

illbrandstof
(2.2) •

Waarbij: Ls =Stoichiometrische lucht/brandstofverhouding

In eerdere experimenten is een Siemens hittefilm (nauwkeurigheid < ±3%) gebruikt om de massastroom
inlaatlucht te meten. Deze meter bleek in eerste instantie fout geijkt te zijn en uiteindelijk niet in staat te
zijn een stabiele en dus nauwkeurige waarde af te geven. Als temperatuurmeter wordt deze sensor nog weI
gebruikt.
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Een nieuwe flowmeter, de Instromet Rotorgasmeter, is ge'installeerd om de volumestroom lucht
nauwkeurig en stabiel te meten. De Instromet Rotorgasmeter is een verdringingsgasmeter, die de
doorgestroomde hoeveelheid gas via een telwerk in volume-eenheden aangeeft bij de heersende meetdruk
en temperatuur. Metingen vinden plaats door middel van 2 achtvormige rotoren, die draaien in een kamer
met een bekende inhoud. Hierbij wordt 4 keer per omwenteling een vaste volume-eenheid verplaatst (zie
rechtersituatie Figuur 8). De draaiing van de rotoren wordt via een magneetkoppeling overgebracht op het
telwerk. Het ontwerp, gecombineerd met een precisiebewerking van zawel de rotoren als de kamer,
bewerkstelligt een continue afdichting zander werkelijk contact tussen deze delen. De spleten tussen de
rotoren onderling en tussen de wanden van de meetkamer bedragen slechts O.lmm. Dit voorkomt dat het
gas ongemeten de meter kan passeren.

Figuur 8. Werkingsprincipe lnstromet Rotorgasmeter

Specificatie:
• Type: IRM
• Metertype: G65 ..
Meetbereik:
• Min. flow:
• Max. flow:

0.000277 m3/s
0.0277 m3/s

(= I m3/h)
(= 100m3/h)

Nauwkeurigheid (constant):
• Qmin - 0.05Qmax: ± 2%
• 0.05Qmax - Qmax: ± 0.5%

Reproduceerbaarheid:
• Beter dan 0.1 %

De Instromet Rotorgasmeter meet de volumestroom inlaatlucht in m3/h. Echter, voor de berekeningen van
de luchtovermaat A is een massastroom gewenst in g/s. Om de massastroom in g/s uit te kunnen rekenen
moeten ook nog de temperatuur en de druk van de inlaatlucht tel' plaatse van de Instromet Rotorgasmeter
bekend zijn om de dichtheid uit te kunnen rekenen. Die worden als voigt bepaald:
• De temperatuur van de inlaatlucht wordt m.b.v. de Siemens hittefilm gemeten. Deze sensor bevindt

zich vlak voor de Instromet rotorgasmeter, waardoor mag worden aangenomen dat de temperatuur van
de lucht ter plaatse van de Siemens hittefilm en de Instroment Rotorgasmeter gelijk is. Weliswaar
gcnereert de Siemens hittefilm zelf ook warmte, echter dit effect is verwaarloosbaar (afgeschat)
vanwege de grote luchtflow door het inlaattraject.
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• De druk van de inlaatlucht wordt gemeten met een barometer. Aangezien de Instromet Rotorgasmeter
zich voor de smoorklep bevindt en drukverliezen in het kanaal worden verwaarloosd mag
verondersteld worden dat de druk ter plaatse van de rotor gelijk is aan de omgevingsdruk. Er moet wei
rekening worden gehouden met eens drukval over de meter zelf welke ongeveer 0.02-0.03kPa is
(gemeten). De drukval werd gemeten met een DPI 603 Pressure Calibrator.

Specificatie Barometer:
• Thommer S.A. Waldenburg Switzerland

• Type: 2A4S
• Fabr. No.: 45831
• Afleesnauwkeurigheid: 0.2mbar

De formule om de dichtheid van de inlaatlucht bij de Instromet Rotorgasmeter te berekenen luidt:

P = To * PInstromet - ~P Instromet *Po [kg/ill 3 ]
Instromet T

lucht,Instromet Po
(2.3)

Waarbij:

Plnstromet

Tlnstromet
Plntsromet:
~ Plnstromet
Po
Po
To

=Dichtheid lucht [kg/m3
] in Instromet Rotorgasmeter

= Temperatuur lucht [K] in Instromet Rotorgasmeter
= Druk [kPa] voor de Instromet Rotorgasmeter
= Drukval [kPa] over de Instromet Rotorgasmeter
= 101.325 kPa
= 1.293 kg/m3 (dichtheid lucht bij To, Po)
= 273.15 K

Vervolgens kan de massastroom uitgerekend worden volgens:

P[nstromet * Vlnstromet [g/s]
illlucht = 103

(2.4)

Waarbij: Vlnstromet = Volumestroom lucht [m3/s] door Instromet Rotorgasmeter

De luchtovermaat uitgedrukt in bovenstaande meetgrootheden is:

illbrandstof 1 * (p Instromet *V(nstromet )

103 L s ill brandstof
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2.8 Brandstoftoevoer
Het in dit onderzoek gebruikte doseersysteem vertoont sterke overeenkomsten met commercieel
aangeboden multi-point benzine-inspuitsystemen. Het brandstof toevoersysteem is aangepast vanwege
problemen met injecteren t.g.v. aanwezigheid van dampbellen in de brandstotleiding. Dit had als gevolg dat
de verstuivers niet altijd een constante hoeveelheid brandstof aangeboden kregen waardoor de motor niet
constant liep. Met het oog op de metingen die gedaan moesten worden is dit probleem onderzocht en
opgelost.

Het ontstaan van deze dampbellen in de opstelling kan op 2 manieren verklaard worden:
1. De brandstofdruk wordt lager dan de verzadigingsdruk of de brandstoftemperatuur wordt hoger wordt

dan de kooktemperatuur. Uit eerdere experimenten is gebleken dat door warmteoverdracht van de
cilinderkop naar de verstuiverhouders de brandstoftcmperatuur boven deze kooktemperatuur uitkwam.

2. Diffusie van de stikstof in de brandstof.
Om de brandstof op druk te brengen wordt stikstof gebruikt. Deze 2 media waren aanvankelijk niet van
elkaar gescheiden met als gevolg dat een hoeveelheid N2 in de vorm van dampbellen in de
brandstofleiding zat.

Om het probleem van koken en/of diffusie te vermijden zijn de volgende belangrijke verbeteringen aan het
brandstofsysteem doorgevoerd. Het invoeren van een hydraulische accumulator (zie 2.8.1) en een
verbeterde temperatuur-management van de verstuiverhouders (zie 2.8.2 en 2.8.3).

2.8.1 Bosch Hydraulische Accumulator
De Bosch hydraulische accumulator is een apparaat dat in dit geval gebruikt wordt om de op druk
gebrachte brandstof brengen (15 bar tijdens metingen) gescheiden te houden van de stikstof, dat gebruikt
wordt om de brandstof op druk te brengen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een soort ballon/membraam in
de accumulator welke de 2 media scheidt. Als de stikstofdruk opgevoerd wordt, zal de stikstof via het
membraam de brandstofdruk verhogen. Figuur 9 (zie ook Bijlage D) is een schematisch overzicht van het
brandstof toevoersysteem.

•.
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Figuur 9. Schema brandstofflow
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2.8.2 Watergekoelde verstuivers
Om het eventuele kookprobleem van de brandstof (Tkook > 40-45°C bij 15bar brandstofdruk) tegen te gaan
zijn in de verstuiverhouders koelkanalen geboord (zie blauwe gebieden in Figuur 10). Deze koelkanalen
zijn op het koelwatercircuit aangesloten zodat er altijd vers koelwater door de verstuiverhouders heen
stroomt. De brandstoftemperatuur bij de injectoren daalde hierdoor tot ongeveer 20°e.

Thermokoppel I

I Brandstoftoevoer I

'-----1 Koelwater I

Figuur 10. Dwarsdoorsnede verstuiverhouder

Verstniver
honder

2.8.3 Teflon Scheidingsring
Een teflon scheidingsring is aangebracht tussen de cilinderkop en de verstuiverblokken zodat er nauwelijk~
meer sprake is van warmtegeleiding van de cilinderkop naar de verstuiverblokken toe (verwaarloosbaar) ..
maar slechts nog convectieve warmteoverdracht vanwege een luchtlaag tussen de cilinderkop en
verstuiverblok. (zie Figuur II).

.---1
Rotax If------,I ..--

\ ~ I Lnchtinlaat'-------J L __
Teflon-

scheidingsring

Figuur 11. Schematisch zijaanzicht cilinderkop ,teflon scheidingsring en verstuiverhouder.
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2.9 TUE-injectoren met lichthoogte verstelling

2.9.1 Inleiding
Om de invloed van continu- of discontinu injecteren te kunnen onderzoeken van vloeibare LPG in een
verbrandingsmotor is eerder door W.A. de Boer een injector ontworpen met een groot regelbereik.
(zie bijlage B). Dit grate bereik wordt verkregen door een traploos-verstelbare naaldlichthoogte, welke
tijdens bedrijf versteld kan worden. De opbrengst per slag als functie van lichthoogte kan met deze
verstelmogelijkheid worden geregeld. Tevens biedt deze de mogelijkheid om continu te injecteren, waarbij
de hoeveelheid ingespoten brandstof eveneens geregeld kan worden door een verandering van de
naaldlichthoogte.
Hieronder voigt hoofdzakelijk een algemene beschouwing over de gebruikte injectoren en enige
invloedsfactoren op het inspuitverloop.

Specificatie TUE-injector:
• Lichthoogte (LH):
• Injectieduur:

O-O.2mm
Vanaf I ms vrij instelbaar

De ge'injecteerde flow is afhankelijk van de volgende factoren:
1. Lichthoogte (LH)
2. Aanstuurfreqentie (Freq.)
3. Aantijd
4. Brandstofdruk (Pbr)

In bijlage C zijn de flows (Q) uitgezet als functie van bovengenoemde invloedsfactoren. Deze grafieken
zijn vooral een indicatie van de grootte van het effect van de invloedsfactoren.
Hoe de injector reageert op een aanstuurstroom wordt gei'llustreerd aan de hand van Figuur 12. Deze figuur
beschrijft een typische naaldbeweging als functie van een aanstuurstroom. Aangezien deze naaldbeweging
van meerdere variabelen afhangt is ter illustratie maar een situatie hierander weergegeven. Welke factoren
invloed hebben op de naaldheffing wordt in de volgende paragraaf behandeld.

.- ~. _..--- - j._..__.~---

1,

C1m-A 2YIDIV
Chn-B 50lllVIOIV

Tb.... O. S-.o/flIV
FI"t I

Figuur 12. Naaldbeweging (bovenste lijn) TUE-injector t.g. v. aanstuurstroom (onderste lijn)
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= Starttijdstip injectoraansturing
= Starttijdstip naaldheffing
= Tijdstip dat de naald tegen de aanslag komt
= Starttijdstip houdstroom
= Tijdstip dat de houdstroom uitgeschakeld wordt
= Tijdstip dat naald voor het eerst op het uitschakelen reageert
= Tijdstip dat de naald sluit

)

De volgende tijdsduren kunnen hieruit worden gedefinieerd:
tl->tz = Openingsreactietijd
t,->t3 = Openingstijd
~~~ =S~g~d

tj->~ = Sluitingsreactietijd
tj->t7 = Sluitingstijd
~->t7 = Daaltijd

De enige tijdsduur welke nog ontbreekt is de zogenaamde injector-aantijd. Er zijn 3 manieren om deze
tijdsduur te definieren:
I. tz->t7 = De tijdsduur tussen het moment dat de naald net begint te heffen en het moment dat de

naald net sluit (= inspuitduur).
2. t3->t6 = De tijdsduur tussen het moment dat de naald voor het eerst tegen de aanslag komt en

het moment dat de naald voor het eerst reageert op het uitschakelen van de aanstuUfstroom.
3. tj->tl = De tijdsduur tussen het startmoment van de injectoraansturing en het uitschake1en van

de injectoraansturing (= bekrachtigingsduur)

Om de instelling van de injector te karakteriseren is gekozen voorde definitie injector aantijd = t)->tj
omdat deze periode onafhankelijk is van de randvoorwaarden. Let wei, de daadwerkelijke inspuitduur ligt
daarmee niet vast. De aanstuurstroom van de injector heeft altijd een gelijk profiel, terwijl de manier
waarop de injector op deze aansturing reageert afhankelijk is van deze randvoorwaarden. Dit gegeven
maakt het vrij lastig om de daadwerkelijke inspuitduUf direct te koppelen aan de injector-aantijd.

Nb: In MoTeC is het 'inspuittijdstip' gedefinieerd als het moment wanneer de injector-aantijd _..
beeindigd is (= tj). MoTeC rekent zelf terug afhankelijk van de pulsduUf wanneer de aanstuurstroom moet
starten (= tl).

2.9.2 Invloedparameters op naaldheffing
Aangezien het in dit onderzoek niet de bedoeling is om de karakteristiek van de TUE-injector te bepalen is
ter illustratie alleen het effect van lichthoogte (LH) en brandstofdruk (Pbr) op de naaldheffing van een
TUE-injector beschreven. De meetresultaten zijn afkomstig uit [3] en zijn te vinden in Tabel 7.

Tabel 7. Lichthoogte (LH) en brandstofdruk (Pbr) vs. injectorkarakteristiek
(veerbus 4 1)

LH Pbr tj->tz t)->t} tz->t} tj->~ tj->t7 t6->t7 t)->tj tz->t7
(mm) (bar) (ms) (ms) (ms) (ms) (ms) (ms) (ms) (ms)

0.1 0 1.0 1.3 0.3 0.5 0.9 0.4 3.0 2.9
0.1 20 1.2 1.7 0.5 0.5 0.9 0.4 3.0 2.7
0.2 0 1.1 1.6 0.5 0.6 1.2 0.6 3.0 3.1
0.2 20 1.4 2.0 0.6 0.6 1.2 0.6 3.0 2.8

Opmerking: Pbr = 0 bar betekent dat de injector 'droog' staat!
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Uit de resultaten in Tabel 7 kan het volgende geconcludeerd worden:
• De injector aantijd tl->ts is ingesteld op 3.0ms
• Er is altijd sprake is van een openingsreactietijd (tl->t2)' Dit is een inspuitvertraging waar rekening

mee gehouden moet worden, zeker naar mate het toerental hoger wordt. Dit wordt gei1lustreerd aan de
hand van een rekenvoorbeeld (zie bepaling inspuitvertraging)

• De openingskarakteristiek van de injector (tl->t2 en tl->t3) varieert veel sterker t.g.v. parameters als
Iichthoogte en brandstofdruk dan de sluitkarakteristiek van de injector (ts->t6 en ts->t7)' Omdat de
sluitkarakteristiek veel constanter is, dus minder onnauwkeurig wordt in MoTeC het ,inspuittijdstip'
ingesteld als het tijdstip dat de inspuiting beeindigd is.

• Ais Pbr grater wordt, wordt vooral de openingstijd grater (t)->t2 en t1->t3)'
• Ais LH grater wordt, wordt zowel de openings- als sluitingstijd groter.

Hieronder voigt een rekenvoorbeeld om de inspuitvertraging te bepalen. De experimenten worden
uitgevoerd onder de volgende omstandigheden:

Inspuitcondities: Pbr ""15 bar, LH '" 0.03mm

Na interpolatie (Pbr) en extrapolatie (LH) uit de tabel geeft dit een openingsreactietijd van ongeveer:
Openingsreactietijd: t1->t2 ""l.Oms

Bij een gegeven toerental kan hiermee de inspuitvertraging in °KH bepaald worden:
n =2500rpm == 2500*360oKHImin =900.000oKH/min =15.000o KHIs

Een inspuitvertraging van (t1->t2) ""l.Oms komt dan omgerekend overeen met een inspuitvertraging van
ongeveer 15°KH.

In onderstaande Tabel 8 staan ter indicatie een aantal inspuitvertragingen afgezet tegen het toerental.

T, b 18 Ia e . nspultvertra~m~ VS. toerenta
Toerental Inspuitvertraging =l.Oms

(min'l) (OKH)
1 1000 6
2 2000 12
3 2500 15
4 3000 18
5 4000 24
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2.10 Koelwatercircuit
Net lOals het luchttraject en de brandstoftoevoer functioneerde het koelwatercircuit ook gedeeltelijke niet
naar behoren. Uit metingen bleek dat de temperatuur in het koelwatercircuit naar verloop van tijd te hoog
opliep waardoor het koelwater zelfs lOnder ingrijpen lOU gaan koken. Afgezien van het feit dat dit niet
goed is voor de motor maakt dit ook geen langdurige reproduceerbare metingen mogelijk. Dit probleem is
opgelost door de kapotte thermostaat te vervangen met als resultaat dat de koelwatertemperatuur mooi
constant bleef (ongeveer 80-85°C).

Figuur 13 is een schematisch overzicht van het koelwatercircuit.
Wanneer de onderste afsluitklep geopend wordt, wordt er koelwater aan het koelwatercircuit aangeboden.
De pomp, die een onderdeel van de cilinderkop is, lOrgt ervoor dat er koelwater door het circuit gaat
stromen, waardoor de cilinderkop gekoeld kan worden. Met een ontluchtingskraantje kunnen eventuele
luchtbellen in de leiding verwijderd worden, zodat de pomp kan blijven rondpompen. Ais dit niet zou
gebeuren, stopt de pomp met rondpompen en zal daardoor de temperatuur van het koelwater snel toenemen
tot boven het kookpunt. De thermostaat regelt de temperatuur van het koelwater op ongeveer 80°C.
Wanneer de motor in bedrijf is zal de temperatuur van het koelwater toenemen ten gevolge van
warmteoverdracht van de cilinderkop aan het koelwater. Ais de temperatuur van het koelwater nog lager is
dan 80°C zal er geen vers koelwater worden onttrokken, anders lOU de temperatuur van het koelwater in
het circuit verder gaan dalen wat niet gewenst is. Wordt de temperatuur van het koelwater hoger dan 80°C
dan zal de thermostaat vers koud koelwater onttrekken via het T-stuk. De klep van de thermostaat gaat dan
open, waardoor het warme koelwater gedeeltelijk weg kan stromen en vers koud koelwater gemengd kan
worden met het warme koelwater in het koelwatercircuit. Dit is mogelijk omdat de druk aan de toevoerkant
(T-stuk) hoger is dan aan de afvoerkant (thermostaat). Er komt dan net genoeg vers koelwater bij totdat de
temperatuur van het koelwater in het circuit weer 80°C is. Vervolgens sluit de klep van de thermostaat
totdat de temperatuur weer te hoog wordt.

Opmerking: Ret verse koelwater wordt v66r de thermostaat aangeboden in plaats van na de
thermostaat. Anders zou het verse koude koelwater helemaal rondgepompt moeten worden, dus ook door
de cilinderkop, voordat het bij de thermostaat aankomt. Rierdoor lOuden te grate temperatuur variaties
optreden, wat niet gewenst is.

Figuur 13. Schema koelwatercircuit
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2.11 HORIBA MEXA-1400FR

2.11.1 Inleiding
In voorgaande paragrafen is hoofdzakelijk over de hardware van de proefopstelling gesproken
(motormanagement systeem, data acquistitie etc ... ) Hier zal verder worden ingegaan op de apparatuur dat
gebruikt wordt om emissies in de uitlaat te meten. Om de uitlaatgassen te analyseren wordt meetapparatuur
van Horiba gebruikt. De MEXA-1400 FR High-Speed Response Motor Exhaust Gas Analyzer meet de
veranderingen in de concentraties van HC, NO, CO en CO2 in het uitlaatgas. Dit systeem bestaat uit de
zogenaamde analyser en control units:

ANALYSER UNIT:
In de analyser units bevinden zich de analysers welke de concentraties van de gassen meten. De
onderstaande 3 analyser units worden gebruikt:
• FRF-131 Analyser Unit (T.HC Analyser)
• FRC-151 Analyser Unit (NO Analyser)
• FRI-131 Analyser Unit (CO, CO2, HC Analyser)

CONTROL UNIT:
De control units bevinden zich in de zogenaamde 'system rack' en worden gebruikt om de bijbehorende
analyser units aan te sturen. Met de control units kunnen de analysers gekalibreerd worden via het
toevoeren van nul- en ijkgassen. Verder kan de meetdata vanuit deze control units doorgestuurd worden
naar een data acquisitie systeem en/of momentaan afgelezen worden op de bijbehorende displays.

De onderstaande 3 control units worden gebruikt:
• FC-191F Control Unit (T.HC-meting)
• FC-191C Control Unit (NO-meting)
• FC-191I Control Unit (CO-, CO2-, HC"meting)

Onderstaande Figuur 14 laat schematisch zien hoe bovenstaande hardware met elkaar gekoppeld is.

System rack

Control unit
FC-191F

Analyze!- unit
FRF·131

•. Sample probe 'x

Eng!n0'x -"'( Ir.l::c::.:r------l;;~"""

Main sampting unit
Plug receptacle pane!

Figuur 14. Voorbeeld: FRF-131 Analyser Unit met FC-191F Control Unit
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2.11.2 Droge/natte metingen
Er zijn 2 condities waarin uitlaatgassen gemeten kunnen worden:
Het 'nat meten' van het uitlaatgas betekent dat het vocht (= water) in het monster mee geanalyseerd wordt.
Het 'droog meten' betekent dat het vocht uit het monster gehaald wordt alvorens er geanalyseerd wordt.
De componenten NO, CO, CO2 worden droog gemeten (koud), terwijl de HC nat(heet) wordt gemeten. Het
waarom wordt hierna besproken.

Bij de droge metingen maken de FRC-151 analyser unit (NO-meting) en de FRI-131 analyser unit (CO- en
COz-meting) gebruik van een waterkoelingsysteem met 2 flexibele buizen (binnen en buiten) om het
uitlaatgasmonster te koelen. De koelbuis condenseert het vocht in het monster gas in waterdruppels.
Zogenaamde rotating-discs worden gebruikt om het gecondenseerde vocht te scheiden van het gas door
middel van centrifuge.

CO, CO2 worden droog gemeten omdat deze componenten m.b.v. infrarood absorptie gedetecteerd worden.
Condens of waterdamp in de apparatuur is niet wenselijk omdat deze ook warmte absorberen waardoor een
andere waarde gemeten wordt. Een typisch infrarood absorptie spectrum voor CO, CO2 en H20 is
weergegeven in Figuur 15.

! J.~.~_'--_

910 11 12

Wavelength A.lllm
1/.

Figuur 15. Infrarood Absorptie Spectrum [8]

Met de resonantiegolflengten voor respectievelijk:
H20: 1.1,1.4,1.9,2.7,5.4-7.3
CO2: 2.7,4.2-4.4, meerdere lijnen tussen 9 en l2ll-m
CO: 2.3,4.66Il-m

Normaal gesproken wordt NO droog gemeten. N02 lost gemakkelijk op in het water en wordt gedeeltelijk
samen met het condensaat afgevoerd. Wat overblijft is de NOx zonder deze fractie NOz. Bij light-duty
motoren is het percentage NOz in NOx een stuk lager dan NO in NOx in tegenstelling tot bij heavy-duty
motoren vanwege de grotere luchtovermaat bij de laatste. Bovendien bevat de gebruikte apparatuur geen
converter om N02 om te zetten in NO waardoor het verschil tussen nat en droog meten in dit geval niets
uitmaakt. De voorkeur gaat dan uit naar droog meten omdat de meeste componenten droog gemeten
worden. Dit vanwege de uiteindelijk lambda-berekeningen uit uitlaatgascomponenten. Voor deze
berekening is het noodzakelijk om aile componenten of droog of nat te meten. Indien dit niet gebeurt moet
dat gecorrigeerd worden.
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De HC-concentratie in de FRF-131 analyser echter wordt vanwege het ontbreken van dit scheidingssysteem
nat gemeten. De reden hiervoor is omdat koolwaterstoffen (HC) gemakkelijk oplossen in water waardoor
uiteindelijk een te lage concentratie gemeten zou worden als het vocht afgescheiden zou worden.
Om er zeker van te zijn dat het uitlaatgasmengsel niet condenseert wordt de HC-analyser op een
temperatuur van ongeveer 195°C gehouden.

Dat HC nat gemeten wordt heeft wei gevolgen op de meetnauwkeurigheid. Bij benadering geldt de
volgende empirische verkregen formule [12]:

[HC](natte meting) =K* [HC](droge meting)

Hierin is:

(2.6)

(2.7)

Waarbij:
K
(Y/X)
Ls

=Correctiefactor
=H/C-verhouding van de brandstof
=Stoichiometrische lucht/brandstofverhouding

Voor propaan (C,Hg) is de verhouding a (1- =~ )en Ls = 15.52 zodat K in dit geval is:
X 3

K =[1- ~ * 1 ] =1_ 0.172
3 15.52A A

In grafiekvorm ziet dit als voigt uit:

O. 90 -F:~'C:C:-"~'·········'···--"-"·_·_"" ..-~-•. ",,,-•...-.-,,,.,,--.~= ..~-~.,,-~.,, .. -=-..~.

0.88 -t'-'7+f-C~~+f-C~~ ~~~~

0.86 ~+f-C±'--'-"--~~~~~ ~=

...... O. 84 -t--"--'+"'--'--~---;;,""""'C_~~-"----"-'i- -"---,-,,--,+"'--'-"--"--,,--~

..!....

0.78 -F--"--~~-~~~ ~~~-'---c~

0.76 ~~~r="'------,---,-~~-r"-'''"'"'

(2.8)

0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Lambda [-]

Figuur J6. Correctiefactor K vs. A,

Dit bovenstaande figuur blijkt dat naarmate Agroter wordt (= mengsel armer) dat het verschil tussen een
droge en natte meting kleiner wordt (K stijgt). In het gebied tussen A=0.9 en A= 1.6 zal theoretisch de
droge meting respectievelijk tussen 19% en 11 % hoger uitvallen dan de natte meting.
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2.11.3 Werkingsprincipes analysers
Vrijwel aile componenten worden zoals eerder vermeld via een andere methode gemeten.
• De HC-concentratie wordt met de FID (= Flame Ionisation Detector) gemeten.
• De NO-concentratie wordt volgens de zogenaamde Chemi Luminescentie methode gemeten.
• De CO-, CO2- en HC-concentraties worden volgens de NDIR (Non-Dispersive InfraRed) methode

gemeten.
In de volgende paragraven worden de werkingsprincipes van de 3 verschillende analysers nader
beschouwd. Eerst zal het sample-opname-proces nader bekeken worden.

In aile situaties zal het uitlaatgasmonster door het uiteinde van de probe opgezogen worden. Daarna voigt
nog een weg door leidingen alvorens het monster bij de analyser zelf arriveert. De condities onderweg
bepalen hoe snel dit monster gedetecteerd zal worden. Hoe korter de tijd is, hoe sneller de apparatuur
reageert op een verandering in samenstelling van het monster.
De response tijd en dode tijd zijn 2 tijdsduren die gehanteerd worden om deze eigenschappen te
kwantificeren. Deze tijdsduren zijn apparatuur-afhankelijk en zijn essentieel om correcties te maken.

Response tijd (to'k-90'k =t90)

De response tijd is de tijdsduur tussen het moment dat de analyser een sample begint te detecteren (de
concentratie is dan nog net 0%) en het moment waarop de gemeten concentratie 90% van de eindwaarde is
geworden. Deze tijd is apparatuur afhankelijk: Een fast-response analyser reageert sneller op veranderingen
dan een 'gewone' analyser.
De response tijd van een analyser kan gemeten worden door de tip van de sample-probe bloot te stellen aan
een stapveranderingen in concentratie van het ijkgas. Dit kan gerealiseerd worden door eerst een nulgas/
spoelgas (bijvoorbeeld stikstof) langs de tip van de sample probe te laten stromen (de analyser meet dan
een concentratie van 0 ppm). Vervolgens wordt een elektromagnetische klep of injector geopend waardoor
de tip van deze sample probe een ijkgas (bijvoorbeeld propaan met een bekende concentratie He) kan
opzuigen. De analyser zal dan de bekende concentratie meten.

Dode tijd (tD)

TD wordt de dode tijd genoemd en is gedefinieerd als de tijdsduur tussen het moment waarop de klep opent
en het moment waarop de analyser reageert. Deze tijd is vooral afhankelijk van de lengte van de leiding.
Hoe langer de sample leiding, hoe langer de reistijd van het sample, hoe hoger de dode tijd. In grafiekvorm
ziet dit er als voigt uit (Figuur 17):

[HC]

o
I

:...

:...,
I
o
I
o
I,
I

~'

~o

IJkgas concentratie [He]

Injector stuursignaal

t

Figuur 17. Voorbeeld Tyo en TD
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2.11.3.1 Vlamionisatie

Wanneer het sample in de hete Hrvlam komt, veroorzaakt de hoge temperatuur aan de tip van de vlam
complexe ionisatie van de HC in het sample (zie Figuur 18). (De vlam wordt 'gevoed' met een mengsel van
40%-H2/He en droge lucht). Wanneer tussen de vlam en een elektrode tegenover de vlam een
wisselspanning wordt aangelegd, ontstaat er een zeer kleine ionenstroom. Door toevoeging van het sample
met HC stijgt de ionenstroom evenredig met het aantal (per tijdseenheid) toegevoerde koolstofatomen.
Deze ionenstroom wordt vervolgens via een grate weerstand omgezet in een spanning. De graotte van deze
spanning is een maat voor de hoeveelheid koolstofatomen.

A
FlO

-~.................
,,- "(r I \

J,
/

l ,,-
--' ....

Burner alr

Samplo

1
Amplifier

Figuur 18. Werkingsprincipe van FlD (vlamionisatie detector)

Systeem configuratie:
• Control Unit:
• Analyser Unit:

Systeem tijden:
Response tijd:
Dode tijd:

FC-191F
FRF-13I

t90 =22ms
tD = 46ms
(Voor een sample pijplengte van 500mm bij Pinlaat = I atmosfeer)

Kalibratie:
De FRF-131 analyser unit meet de totale hoeveelheid koolstofatomen (C) van het monster.
Er wordt gekalibreerd met propaangas (C3Hs). Het ijkgas heeft een concentratie van 1510 ppm.
Om dit verschil te corrigeren moet in dit geval het referentieniveau op 3x de ijkgas concentratie worden
ingesteld. Referentieniveau =4530 ppm.
Het O-gas (N2) heeft een concentratie van 0 ppm.

Invloeden op meetnauwkeurigheid:
De meting van de HC concentratie met behulp van deze methode wordt niet beinvloed door anorganische
gassen zoals CO, CO2 , H20, NO ofN02 in het uitlaatgasmonster.
Echter, een verandering in de concentratie van het zuurstof gas zal de uitlezing veranderen. Deze invloed is
gecompliceerd en verschilt afhankelijk van een aantal factoren. De algemene term voor deze verandering
wordt zuurstof interferentie genoemd.
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2.11.3.2 Chemi Luminescentie

De FRC-151 meet continu NO in een monster uitlaatgas volgens de chemi-Iuminescentie methode. Deze
methode staat bekend om zijn hoge nauwkeurigheid en staat toe metingen te doen met weiniglgeen invloed
van andere componenten.

Wanneer een monster uitlaatgas, dat NO bevat, gemengd wordt met ozon (03) in een converter zal de
volgende reactie plaatsvinden:

NO + 0 3~ NOz + Oz (2.9)

Een gedeelte van de ontstane NOz is in een zogenaamde aangeslagen toestand NOz*.
(Dit percentage is ongeveer 20% en onafhankelijk van omgevingsfactoren).

NO+ 0 3 ~NOz*

Wanneer de N02* deeltjes, die zich in de aangeslagen toestand bevinden, terugvallen naar de
grondtoestand, zal er energie vrijkomen in de vorm van licht:

Waarbij:
h =constante van Planck =6.625.10-34 Js
v = frequentie vrijgekomen licht [Hz]

(2.10)

(2.11)

•
Deze emissie wordt chemi-Iuminescentie genoemd en is evenredig met de hoeveelheid NO deeltjes voor de
reactie. De NO concentratie in het monster kan bepaald worden door de hoeveelheid licht te meten met
behulp van een foto-multiplier.

Systeem configuratie:
• Control Unit:
• Analyzer Unit:

Systeem tijden:
Response tijd:
Dode tijd:

FC-19IC
FRC-151

t90 = 30ms
tD = 59ms
(Voor een sample pijplengte van 1000mm bij Pinlaat = I atmosfeer)

Kalibratie:
De FRC-151 analyser meet de concentratie NO. Het ijkgas heeft een concentratie van 1792 ppm NO (=
referentieniveau). Het O-gas (Nz) heeft een concentratie van 0 ppm NO.

Invloeden op meetnauwkeurigheid:
Sommige van de NO z*deeltjes (in de aangeslagen toestand) botsen tegen andere deeltjes voordat ze
terugvallen naar de grondtoestand. Zij verliezen dan hun aangeslagen energie zonder licht uit te zenden. De
botskans neemt af als de druk lager wordt. Daarom biedt deze vacuum-type chemi-Iuminenescence analyser
een vele hogere gevoeligheid aan dan de atmosferisch druk versie.
De kans, dat deze aangeslagen deeltjes tegen andere deeltjes aan botsen hangt ook af van het type deeltje.
In een 'standaard' monster is de botskans tegen een CO2 deeltje veel hoger dan tegen kleinere deeltjes zoals
Nz en O2, Daarom verschilt de gevoeligheid ook afhankelijk van de CO2 concentratie in het monster. Dit
wordt CO2 interferentie genoemd (maximaal 2%FS).
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2.11.3.3 Infrarood licht absorptie

Door gebruik te maken van een nieuw ontwikkelde infrarood halfgeleider detector kunnen de CO, CO2 en
HC concentraties tegelijkertijd gemeten worden volgens de NDIR-methode (Non-Dispersive Infrared) :::::}
Non-Dispersive = niet-verstrooid
Het is bekend dat verschillende molekulen elk infrarood stralen absorberen van een specifiek golflengte
gebied. De hoeveelheid absorptie is een maat voor de concentratie van dat molecuul in het gas bij een
gegeven druk. De analyser wordt gebruikt om de infrarood absorptie van het element te meten en continu
de verandering van de concentratie te controleren (zie ook Figuur 15, pag. 27).

Figuur 19 is een schematisch overzicht van de configuratie van de infrarood analyser. Infrarood licht,
uitgezonden vanuit een keramische infrarood lichtbron, wordt evenwijdig aan de optische as gereflecteerd
door een reflector en vervolgens door een infrarood lens geconvergeerd naar een sample cell. In deze
sample cell wordt het infrarode licht, evenredig met de concentratie van elk van de elementen CO, CO2 en
HC in het monster, geabsorbeerd. De geconvergeerde lichtbundel afkomstig van de sample cell wordt
onderbroken door een 'chopper wheel', die met een frequentie van I kHz rond draait. Achter deze
onderbreker bevinden zich 4 infrarood sensoren, welke tegelijkertijd 3 elementen (CO, CO2 en He) kunnen
meten met behulp van een optisch filter. Dit filter laat aileen de infrarood-golflengte door, die overeenkomt
met het element. (Het 4-de 'element' van de sensor wordt gebruikt voor kalibratie).

Figuur 19. Configuratie 1nfrarood analyser Chopper wheel met IR-sensoren

Systeem configuratie:
• Control unit:
• Analyzer unit:

Systeem tijden:
Response tijd:

Dode tijd:

FC-191I
FRI-131

t90 [CO] = 27ms
t90 [C02] = 30ms
t90 [He] = 29ms
to [CO] = 74ms
to [C02] =73ms
to [He] =76ms
(Voor een sample pijplengte van IOOOmm bij Pinlaal = I atmosfeer)
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Kalibratie:
Het ijkgas wat gebruikt wordt voor kalibratie is een mengsel van gassen met de volgende concentraties:
[C3Hs]= 3.389 vol%
[CO]= 9.56 vol%
[C02]= 13.44 vol%

De FRI analyzer geeft concentraties weer geconverteerd naar hexaan molekulen(C6H I4). Er wordt
gekalibreerd met propaan (C3Hs). Het ijkgas heeft een concentratie van 3.389 vol%. Om dit verschil te
corrigeren moet in dit geval het referentieniveau op 0.564x de ijkgas-concentratie worden ingesteld = 1.911
vol %. (De correctiefactor 0.564 is een ijkwaarde opgegeven door de fabriek). Het O-gas (N2) heeft een
concentratie van 0 vol%.

2.12 Samenvatting
Hieronder voigt een kort overzicht van de eerder genoemde veranderingen aan de opstelling:
• Aanpassingen aan het inlaattraject

1. Aanschaffen Instromet Rotorgasmeter: Deze flowmeter is aan de opstelling toegevoegd om de
volumestroom lucht te bepalen. In de oude situatie werd de massastroom inlaatlucht bepaald door
de Siemens hittefilm, echter deze sensor gaf geen stabiele waarde.

2. Het aanzuigen van de inlaatlucht vanuit geconditioneerde ruimte werd mogelijk gemaakt om een
constante inlaatlucht-temperatuur tijdens metingen te kunnen houden

• Een accumulator is aan het brandstof toevoersysteem toegevoegd.
• De verstuiverhouders zijn voorzien van koelwaterkanalen.
• Een teflon scheidingsring is aangebracht tussen de cilinderkop en de verstuiverhouder.
• De lichthoogte van de injector(en) is versteld.
• De thermostaat in het koelwatercircuit is vervangen.

In dit hoofdstuk zijn met name de werkingsprincipes van de belangrijkste apparatuur en processen
beschreven. De nadruk werd gelegd op de nieuwe onderdelen in de opstelling. Sensoren die vroeger al in de
opstelling gebruikt werden maar niet vervangen zijn, zijn in voorgaande paragraven niet beschreven. In dit
geval moet gedacht moet worden aan o.a. MAP-, EMAP- en brandstofdruk sensoren. Desondanks hebben
ook deze sensoren veeI aandacht op gebied van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid gekregen. Al gauw
bleek namelijk dat de meeste sensoren niet goed geijkt waren en dus verkeerde waarden aangaven. Omdat
het hier gaat over een groot aantal sensoren (temperatuur, druk, etc ... ) is ervoor gekozen om dit proces va~
ijken niet in het verslag maar als verslag in de bijlagen (0) te stoppen.

Kort samengevat zijn daar te vinden de ijkingen en afstellingen van de:
• Krachtdoos
• UEOO-sensoren / Horiba MEXA-210A
• MAP-sensor
• EMAP-sensor
• Brandstofdruk-sensor
• Smoorklep
• Micro-Motion
• Injector(en)
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3 METINGEN

3.1 Inleiding
In voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de opstelling met de proefmotor en de
randapparatuur die benodigd zijn om metingen uit te kunnen voeren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
feitelijke doelstelling(en) van het onderzoek, de verkregen meetresultaten en de analyses hiervan.

Zoals reeds vermeld is in de inleiding van dit verslag is het doel van dit onderzoek om de gevolgen van
OVI (Open Valve Injection) en CVI (Closed Valve Injection) op met name de HC-vorming nader te
bestuderen en de verkregen resultaten tegen elkaar af te zetten. Bij light-duty motoren (personenauto's)
wordt vooral gebruik gemaakt van inspuiting bij gesloten inlaatkleppen, omdat er dan meer tijd beschikbaar
is voor de mengselvorming. Door de in het algemeen lange inlaatkanalen is er geen sprake van onderlinge
beinvloeding van de mengsels van iedere afzonderlijke cilinder. Bij inspuiting met een gesloten inlaatklep
bestaat immers het risico dat een deel van de ingespoten brandstof via het inlaatspruitstuk bij een andere
cilinder terecht komt (de zogenaamde overspraak). Bij heavy-duty motoren echter komt inspuiting bij open
inlaatkleppen vaker voor. Dit heeft te maken met het feit dat de inlaatkanalen vanwege ruimtegebrek over
het algemeen relatief kort zijn.

In het eerste deeI van dit hoofdstuk zal een literatuurstudie worden gedaan gebaseerd op resultaten van
eerdere onderzoeken op dit of aanverwant gebied. Ingegaan wordt op mogelijke mengprocessen in het
inlaatspruitstuk en de cilinder en eventuele invloedsfactoren op deze mengprocessen en daarmee HC
uitstoot. Vervolgens voigt een literatuurstudie op gebied van HC metingen in de uitlaat gedaan door andere
onderzoekers om referentie materiaal te hebben.
In het tweede deel van dit hoofdstuk zal een meetstrategie beschreven om de verwachte invloedsfactoren op
de menging/mengselkwaliteit en dus HC uitstoot tot op zekere hoogte te kunnen vergelijken met de
resultaten van eerdere onderzoeken en kijken of er overeenkomsten zijn.
In het laatste deel zullen de meetresultaten besproken en geanalyseerd worden.

3.2 Mengselvorming
Goede mengselvorming is essentieel om een zuivere verbranding te realiseren. Bij Multi-Point Injection
(MPI), waar het in dit geval over gaat, speelt dit nog sterker dan bij Single-Point Injection (SPI) omdat de ..
brandstof vlak voor de kleppen in het inlaatspruitstuk geinjecteerd wordt. Bij SPI daarentegen wordt de
brandstof in het gemeenschappelijk deel van het inlaatspruitstuk ingespoten (zie Figuur 20) en dus verder
weg van de verbrandingskamer. Het tijdsverschil tussen het moment waarop de brandstof geinjecteerd
wordt en de verbranding is dus bij MPI korter dan bij SPI. En dus is hiermee minder tijd beschikbaar voor
menging van de lucht met de brandstof.

8-0-00-
Figuur 20. MPI VS. SPI (4 cilinder lijnmotor)

MPT

I Cilinders I
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Bij mengselvorming treden diverse fysische processen op, die betrekking hebben op stroming en menging
van lucht en brandstof en het terugstromen van uitlaatgas [18]. Deze pracessen zijn in Figuur 21
weergegeven. De inspuitdruk en de geometrie van de verstuiver bepalen de gemiddelde druppelgrootte en
druppelgrootteverdeling van de ingespoten brandstof. Druppels die de leidingwand of de inlaatklep treffen
vormen een wandfilm. Verdamping speelt zich af tussen de wandfilms en inlaatlucht, alsmede tussen
druppels en inlaatlucht. Reflectie vindt plaats als druppels de wandfilm treffen, waarbij kleine druppeltjes
weer worden teruggeworpen. Tenslotte kan de langsstromende lucht druppels uit de wandfilm trekken.
Vooral in de klepdoorlaat kan dit leiden tot vorming van grate druppels [11], [15], [18].

cilinderkop

I

Idruppels uit reflectie
wandfilm

verstuiver

verdamping

Figuur 21. Doorsnede inlaatkanaal

Onderzoek bij benzinemotoren naar de dynamische effecten van de stroming van brandstof en lucht naar de
cilinder heeft al diverse aspecten van verschillende inspuitmomenten belicht. Zo blijkt dat inspuiting tijdens
gesloten inlaatkleppen (CVI) een fijne(re) brandstofverdeling oplevert. Dit komt omdat dan voldoende tijd
aanwezig is om de brandstofte verdampen en met de lucht te mengen. Daarnaast zorgt terugstroming van
de lucht en restgassen wanneer de inlaatkleppen net openen (vanwege de lagere druk in het inlaatspruitstuk
t.o.v. de hogere druk in de cilinder) voor extra menging en opbreking van de eventueel aanwezige brand
stoffilm rand de inlaatklep [I]. Grotere druppels ontstaan bij injectie vlak voor het openen van de inlaatklel
omdat er dan minder tijd voor verdamping beschikbaar is. Bovendien kunnen door botsingen grotere drup
pels ontstaan.
Naast menging in het inlaatspruitstuk kan ook nog menging in de cilinder zelf plaatsvinden vanwege o.a.
swirlbewegingen. Figuur 22 geeft de 'mengmogelijkheden' weer (1 en 2) en de plaatsen (a en b) waar deze
processen kunnen optreden.

Mengproces
(MPI)

(a) Inlaat
spruitstuk

(1) Menging van
Lucht met Brandstof

(a) Inlaat
spruitstuk

(2) Menging van
Mengsel met Restgas

Figuur 22. Schematisch overzicht mengproces
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Zowel menging van puur verse lucht met brandstof (1) als menging van de verse lucht en brandstof met de
restgassen van de vorige verbrandingscyclus (2) zijn mogelijk. Beide processen kunnen zowel optreden in
het inlaatspruitstuk (a) als in de cilinder (b).

Door de klepoverlap te minimaliseren (zie 2.2.2) kan betere menging van restgassen met verse lucht en
brandstof gerealiseerd worden omdat de restgassen niet of nauwelijks meer gespoeld kunnen worden. Door
de last (koppel/vuldruk) te verhogen zal menging van verse lucht met brandstof met restgassen in het
spruitstuk juist moeilijker gemaakt worden. Immers t.g.v. een hogere cilinderdruk t.o.v. inlaatdruk zal met
het openen van de inlaatkleppen de restgassen eerst vanuit de cilinder de inlaat instromen en vervolgens
met het dalen van de zuiger de gemengde gassen weer de cilinder inzuigen. Met stijgende last zal dit proces
minder makkelijk optreden. Variatie in uitlaatgastegendruk kan gebruikt worden om de restgassen te
dwingen langer in de cilinder te blijven. Wellicht zo lang dat deze weer kunnen mengen met een vers
lucht/brandstof-mengsel met als gevolg dat deze een cyclus later nog een maal kunnen verbranden. De
meest eenvoudige manier om de mengselkwaliteit in het spruitstuk te beinvloeden is door de luchtovermaat
Ate varieren. T.g.v. een overschot of tekort aan lucht zal het mengsel minder homogeen worden en dus
minder goed verbranden waardoor het globale HC niveau zal stijgen. Dit proces speelt overigens
aanzienlijker bij rijke mengsels dan bij arme mengsels.
Menging in de cilinder zal grotendeels optreden wanneer ingespoten wordt tijdens de open inlaatklep (OVI)
situatie. Dit mengproces is hoofdzakelijk te be'invloeden door de brandstof-doseer-strategie aan te passen
(vroeger of later gedurende de openklep situatie injecteren) en wellicht de positie van injecteren.

Opmerking: Ook het ontstekingsmoment heeft een invloed op het globale HC niveau. Noodzaak is dat
er vroeg genoeg gevonkt wordt om het mengsel volledig te laten verbranden. Dit is dus toerental
afhankelijk. Aangezien in dit onderzoek slechts metingen bij 1 toerental worden uitgevoerd is het
ontstekingstijdstip ook constant gehouden. Het vastleggen van dit tijdstip wordt later nog uitvoerig
besproken.

De eerder benoemde mengselvorming/-kwaliteit kan worden afgeschat door metingen van het drukverloop
in de verbrandingskamer en door meting van met name HC in de uitlaat. Door middel van doelgerichte
veranderingen aan te brengen in bedrijfscondities (belasting, luchtovermaat etc ... ) zal getracht worden
bepaalde processen te be'invloeden met als uiteindelijke doel relaties te vinden tussen bepaalde parameters
en HC uitstoot. In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op de HC emissiemetingen. In de volgende
paragraven volgen de meest relevante resultaten/gegevens van literatuurstudies [7], [16], [17] over
metingen van HC in de uitlaat.
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3.3 He metingen in de uitlaat
Uitlaatgasmetingen worden uitgevoerd d.m.v. van het plaatsen van een probe/sensor (zie 2.11) in het
uitlaatkanaal. Ret meten van de uitlaatgascomponenten kan worden verricht vlak na de uitlaatklep in het
spruitstuk om momentaan effecten op veranderingen in de verbrandingskamer te meten (zie Figuur 23).

C-'lblW1C position
QftheTSt

Figuur 23. Meetpositie in uitlaatspruitstuk

Echter, in dit onderzoek is vanwege het vereiste om stabiele en reproduceerbare metingen te kunnen
verrichten gekozen om gemiddelde veranderingen van de uitlaatgascomponenten in de loop der tijd te
meten. Zeker met het oog op de metingen onder extreme condities (maximaal toelaatbare luchtovermaat) is
dit wenselijk, dan niet noodzakelijk. Wanneer misfires gaan optreden zal de verwachte gemiddelde uitstoot
sterk gaan stijgen, laat staan de cyc1e-to-cyc1e momentaan gemeten uitstoot. Deze metingen worden in
tegenstelling tot wat bovenstaande figUUf aangeeft verricht in een groot vat verderop in het uitlaatkanaal.
(zie FigUUf 24)

Rotax
motor .--0

Figuur 24. Schema uitlaatkanaal met mogelijke posities voor lambdasensoren (1,2,3) en analysers (3,4)
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Omdat het verbrandingsproces in een motor een reperterend cyclisch proces is, is te verwachten dat de
uitstoot ook een soortgelijk gedrag vertoont. am meer inzicht te verwerven op het gebied van uitstoot en
wat de bronnen zijn van HC vorming voIgt hieronder een stuk Iiteratuurstudie wat door andere
onderzoekers gedaan is op het gebied van cyclische HC concentratieverloop [16],[ 19]. Uit meerdere
onderzoeken op gebied van HC metingen is gebleken dat de HC uitstoot meestal een cyclisch verloop
vertoont, welke feitelijk ongewijzigd blijft wanneer de bedrijfscondities onveranderd blijven. Een
voorbeeld van zo'n zogenaamde 'vingerafdruk', welke ook wei HC concentratie geschiedenis wordt
genoemd, is te vinden in Figuur 25. In deze figuur zijn een 3-tal kenmerken terug te vinden die vanwege 0

het cyclische proces altijd terugkomen:
1. Een piek vlak na de opening van de uitlaatklep = EVa (Exhaust Valve Opening)
2. Een dal tussen 2 pieken, welke meerdere kleine piekjes bevat (plateaus).
3. Een piek vlak voor het sluiten van de uitlaatklep = EVC (Exhaust Valve Closing)

Exhal/stValve Opens Exhaust Valve ('loses

:)e
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.,
=os=-e 1500
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~
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§:j
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First-out i Scroll-up hydrocarbons
hydrocarbon~ I (\ ' are last to be ejectedfrom
{rom exhaust ---..../\ I cylinder as piston

valve leakage i, c,~" {f\awroaCh~
1/" i~~oooo~

.....-...----. ._._~....._ _ Yo,' 1

-- : \ ../'\, I

I:::;:e::' j I
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O+-----j---t--+--t-----t---+---f---++--f----+------'1
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Crank Angle (0 alter TDC)

Figuur 25. HC Concentratie geschiedenis

1. De eerste piek in de HC concentratie geschiedenis is waarschijnlijk te wijten aan een van de
volgende mechanismen:
• De eerste uitlaatgassen die de cilinder verlaten bevatten hoge HC concentratie gassen, die afkomstig

zijn van spleten en de grenslaag van de uitlaatklepzitting en zijn omgeving.
• De uitlaatklep zou sporadisch lekkage kunnen vertonen, vooral gedurende de compressiefase. Deze

'lekgassen' bevatten een hoge HC concentratie. Vanwege de lage energie die deze lekgassen hebben,
blijven de lekgassen vlak achter de uitlaatklep hangen. De lekgassen mengen vervolgens met het
uitstromende uitlaatgas.

• De stilstaande gassen achtergebleven in het uitlaatkanaal, die nog van de vorige cyclus afkomstig zijn,
worden door de uitstromende gassen meegenomen. Volgens Thompson [17] is dit mechanisme zeer
aannemelijk, omdat hij constateerde dat de hoogte van zijn eerste piek even groot was als de hoogte
van de laatste piek van de vorige cyclus.

2. Na de eerste piek daalt de HC concentratie sterk naar een diep dal. Dit is een periode, waar het
grootste gedeelte van de uitlaatgassen (bulk), dat een kleine hoeveelheid HC bevat, naar buiten komt.
Kleine piekjes (plateaus) in dit dal kunnen het effect zijn van een instabiele uitlaatgasstroom, dat uit de
verbrandingskamer komt. Deze uitlaatgasstroom veroorzaakt een schommelende beweging van de gassen
in de omgeving van het sensoruiteinde.
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3. Rond BDP stijgt de HC concentratie opnieuw naar een hoge piek. Deze stijging is waarschijnlijk
van de HC, afk:omstig van de zuigerspleten. De werveling, die ontstaat doordat de zuiger naar boven
beweegt, schraapt de film van onverbrande koolwaterstoffen van de cilinderwand af en neemt deze HC
film mee naar de uitlaat. De aanwezigheid van deze HC-film kan als voigt verklaard worden:
• Een grenslaag op de cilinderwand voorkomt voortplanting van de viam door een te lage temperatuur.

Het gevolg is dat de vlam dooft aan de cilinderwand
• Absorptie van brandstof in de smeerolie
• Zuigerspleten
• Bougie (schroefdraad)
• Koppakking spleten
• Klepzittingen

Na de tweede piek (rond BDP) tot EVC neemt de HC concentratie af als gevolg van een significante mate
van mengen, veroorzaakt door terugstromend gas in het uitlaatkanaal. Na EVC zal in het algemeen de HC
concentratie blijven zakken vanwege HC oxidatie.

Opmerking: Bovenstaande figuur met uitleg zegt puur iets over de concentratie van de HC uitstoot
gedurende een bepaalde cyclus. Om iets te kunnen zeggen over de absolute gemiddelde hoeveelheid HC die
wordt uitgestoten is noodzakelijk om ook nog de massastroom/volumestroom uitlaatgas te meten. Het kan
immel's zo zijn dat weliswaar een piek hoger uitvalt (HC concentratie stijgt) maar als tegelijkertijd de
hoeveelheid uitlaatgas mindel' is geworden dan is netto de HC uitstoot mindel' geworden. Het produkt van
de volumestroom uitlaatgas met de concentratie is de volumestroom HC in het uitlaatgas.

VHC,o =Vo·[HC]

ill ill
~=_o.[HC] ~

PHC,O Po

. PHC,O . [HC]ffi HCO =--.ffio·
, Po

[3.1]

[3.2]

Ook een ander onderzoek [17] komt met feitelijk dezelfde conclusies wat betreft bronnen van HC vorming
maar zegt niet specifiek wanneer deze HC gevormd wordt. Deze onderzoekers vatten samen dat
onverbrande kool waterstoffen zouden ontstaan ten gevolge van:
1. Vlamdoving op de koude oppervlakten in de verbrandingskamer waardoor een dunne laag van

onverbrand lucht/brandstof-mengsel ontstaat
2. Neerslaan van de bulkgassen of misfiring wat een gevolg is van extreme bedrijfscondities ..
3. Adsorptie van brandstof in de olielaag op de cilinderwand gedurende de inlaat- en compressieslag

gevolgd door desorptie gedurende de verbrandings- en uitlaatslag
4. Opslag van lucht/brandstof mengsel in de spleten in de verbrandingskamer die zo klein zijn dat

vlampropagatie niet meer mogelijk is. Ook dit wordt vrijgegeven tijdens de verbrandings- en
uitlaatslag

VerdeI' werd gesuggereerd dat t.g.v. oplopende cilinderdruk en massa in de cilinder (brandstof) de eerder
genoemde spleten sneller en gemakkelijker gevuld werden met als gevolg een toename in HC uitstoot.
Maar voornamelijk werd de HC uitstoot gerelateerd aan de hoogte van de cilinder- en uitlaattemperaturen.
Hoe hoger deze temperaturen hoe sneller het (na)oxidatieproces van HC in werking treedt met een daling
van HC als gevolg. Kort samengevat komt het er op neer dat een toename van HC emissie hoofdzakelijk te
wijten aan een toename van vloeibare brandstof in de cilinder, welke is neergeslagen tegen de cilinderwand
en opgeslagen in de (zuiger)spleten.

De positie van de sensor in het uitlaatkanaal heeft bovendien een aanzienlijke invloed op de vorm van deze
eerder genoemde HC concentratie geschiedenis. Volgens [16] heeft in het algemeen het signaal van een
locatie het dichtste bij de uitlaatklep de hoogste pieken en de laagste dalen. De HC concentratie op deze
plaats gemeten is representatiever voor de HC concentratie in het uitlaatgas dat uit de verbrandingskamer
komt. Uit metingen waarbij de sensorplaats tussen 15mm en 65mm was verwijderd van de uitlaatklepsteel
bleek dat met toenemende afstand tussen uitlaatklep en sensor de pieken vlakker en de dalen mindel' diep
werden. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het mengen en oxideren van het HC in het uitlaatkanaal.
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3.4 Injectieduur
Met het oog op metingen gebruik makend van OVI (en CVI) is het noodzakelijk om een representatieve
maximale pulsduur van de injector(en) af te stellen. Representatief betekent in dit geval vergelijkbare
pulsduren met 'standaard' heavy-duty motoren (vrachtwagen motoren). Immers bij de heavy-motoren
speelt het overspraak probleem vanwege de korte inlaatrunners waardoor eerder OVI wordt toegepasL
Uit de maximale pulsduur bij vollast volgen de pulsduren bij deellast.

Typische waarden voor een 2-kleps heavy-duty ottomotor volgens Vialle (bij vollast):
• Maximaal vermogen Pmax = l70kW bij 2000min'l
• Pulsduur is ongeveer l4ms bij 15 bar brandstofdruk

Aangezien metingen met de proefmotor uit stabiliteits-overwegingen bij 2500min'I worden uitgevoerd
i.p.v. 2000min'l moet de pulsduur t.o.v. de heavy-duty motor verkort worden. De gecorrigeerde pulsduur
bij vollast wordt voor deze proefmotor dan 200012500* l4ms = 11.2ms. Dit effect is bereikt door de
lichthoogte van de injectoren aan te passen. Deze maximale injectieduur wordt vanwege 'gemak' lOwel
voor OVI als CVI toegepast. (Het nauwkeurig afstellen van de Iichthoogten is een zeer arbeidsintensief en
tijdrovend proces wat niet opwoog tegen de verwachte minimaIe verschillen).

Ook de ingestelde last waarbij metingen worden uitgevoerd is lOdanig gekozen dat deze representatief is
voor heavy-duty motoren. De deellast wordt in dit geval gedefinieerd als de verhouding van het werkelijke
koppel Lo.v. het maximale geleverde koppel. Een representatieve deellast voor motoren waarmee veeI
gedraaid wordt is ongeveer 25-30% deellast. Ook is rekening gehouden met het vereiste dat de motor weI
regelmatig moest lopen bij die last en toerental met het oog op stabiele representatieve metingen. Beide
vereisten gecombineerd resulteerde in een last van ongeveer 28% wat overeenkomt met een koppel van
ongeveer l4.5Nm. (Dit eerdere metingen tijdens vollast leverde de proefmotor bij vollast 51.0Nm bij
2500min'I).

De pulsduur voor I injector bij 28% deellast en 2500min'l wordt dan ongeveer 5.2ms bij 2500min". (Zie
bijlage E9.3 voor afleiding). Voor 2 injectoren die tegelijkertijd gelijke hoeveelheden injecteren wordt de
injectieduur gehalveerd wat in het oogpunt van injectienauwkeurigheid minder aantrekkelijk is. Deze 5.2ms
pulsduur vom I injector bij 2500min'I komt omgerekend overeen met 5.211000*(2500/60)*360 =78°KH
pulsduur t.o.v. een maximale pulsduur van 11.211000*(2500/60)*360 =168°KH.
Deze maximale injectieduur valt bovendien nog binnen de volledige open-inlaatklep periode van 228°KH.
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Figuur 26. Zuigerbeweging vs. Kleppenbeweging

Uit de grafiek voigt dat:
CVI (Closed Valve Injection):
OVI (Open Valve Injection):

0-36l o KH en 589-720o KH
361,589°KH
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Ter vergelijking worden aBe tijdsduren nog eens samengevat tegen elkaar afgezet:

Injectieduur 2 injectoren bij deellast: (2.6ms/ 39°KH) ...
Injectieduur 1 injector bij deellast: (5.2ms/78°KH) ... •
Injectieduur 1 injector bij vollast: (ll.2ms/168°KH) ... •

... •Open-inlaatklep periode: (l5.2ms/228°KH)

Ter verduidelijking worden bovenstaande injectiecondities in de figuur verwerkt om snel een indruk te
krijgen hoe snel de injectie afgelopen is wanneer de injectie begint op het moment dat de inlaatklep opent.
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Nu de meest relevante feiten zijn vastgelegd op gebied van mengselvorming, bronnen/mechanismen van
HC en meten van HC in de uitlaat en de injectieduren vastliggen kan een meetstrategie op basis van deze
voorkennis opgesteld worden. In de volgende paragraven wordt deze opgesteld met de motivaties van
keuzes. Dit wordt opgevolgd door de meest relevante meetresultaten, de concentraties van de componenten
in het uitlaatgas. Tenslotte worden deze grafieken geanalyseerd en becommentariseerd.
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3.5 Meetstrategie
.In de vorige paragraven is het een en ander verduidelijkt wat er allemaal speelt op het gebied van
mengselvorming, wat bronnen zijn voor HC vorming en HC metingen in de uitlaat. In de komende
paragraven zal ondanks het feit dat er niet direct achter de klep wordt gemeten (waardoor geen cycle-to
cycle metingen mogelijk zijn) getracht worden globale trends te vinden door parameters als luchtovermaat,
injectietiming (OVI/CVI) en last te veranderen. Ook uitlaattegendruk zal worden toegepast.
In eerste instantie is een referentiemeting uitgevoerd bij de reeds eerder besproken deellast van 28%
(koppel=14.5Nm) en 2500min-1 om een beeld te generen van de hoogte van de concentraties van de diverse
componenten onder optimale verbrandingscondities. Deze meting was een CVI-meting bij een
luchtovermaat 'A.= 1 met beide inlaatkanalen en injectoren in gebruik. Gezien het feit dat CVI wordt
toegepast met een ideale luchtlbrandstof-verhouding mag gesteld worden dat deze condities het dichtst in
de buurt komen van perfect gemengd luchtlbrandstof-mengsel met een minimale HC uitstoot als gevolg.
Vanuit deze situatie zijn bij opeenvolgende metingen condities veranderd (uitlaatgastegendruk, last) om
meer inzicht te krijgen in de effecten van veranderingen op de emissies van met name de onverbrande
koolwaterstoffen (HC). Metingen wilen uitgevoerd worden voor een aantal gekozen injectietijdstippen
gedurende de gehele verbrandingscyclus, zowel met OVI als met CVI. In het kader van dit onderzoek gaat
de meeste interesse uit naar het verschil in HC-uitstoot bij OVI en CVI en dat bij oplopende luchtovermaat.
Ook zal voor iedere meetsessie door oplopende luchtovermaat de verbrandingsgrens in het arme gebied
benaderd worden (daar waar vlamdoving/misfires optreedt) om vergelijken te kunnen maken tussen 'ideale'
omstandigheden en minder ideaal tot extreem ongunstig.
In de volgende paragraven worden de toegepaste strategieen besproken.

3.5.1 Dubbele injectoren vs. 1 injector
In de uitgangssituatie (referentiemeting) werd gebruik gemaakt van beide inlaatkanalen en injectoren met
het oog een zo goed mogelijke menging van het totale mengsel in de verbrandingskamer te realiseren. De
theorie is dat beide inlaatstromen elkaar via tegengestelde swirl-bewegingen in de verbrandingskamer
'tegenkomen' en dus verstoren en daardoor extra menging realiseren. Gezien het feit dat de
verbrandingskamer symmetrisch is met een centrale bougie kan aangenomen worden dat aan de meest
gunstige verbrandingsomstandigheden wordt voldaan.

Figuur 27- Swirl-bewegingen in de cilinder t.g. v. 2 inlaatkanalenlinjectoren

Vanuit het oogpunt van inspuitnauwkeurigheid is besloten om 1 injector te deactiveren en daarmee I
inlaatkanaal dicht te gooien. In 3.4 is reeds gesteld dat 1 injector 2 keer zo veel moet injecteren dan
wanneer 2 injectoren worden gebruikt. De injectieduur wordt daarmee verdubbeld wat een gunstig effect
heeft op de dosseer-nauwkeurigheid. Bovendien wordt op deze manier ook het effect van 'niet-evenveel'
injecteren vermeden. Dit kan immers het verbrandingsproces en dus de emissies bei'nvloeden.
Het gevolg van I dicht kanaal is dat de aanzuigsnelheid van het mengsel nu ook 2 keer zo hoog wordt.
Dit gegeven zou wellicht betere menging mogelijk maken. Aan de andere kant is er nu ook geen interactie
meer tussen de 2 inlaatstromen in de verbrandingskamer waardoor extra menging in de verbrandingskamer
minder snel zal gebeuren. Bovendien is de 'symmetrie' nu weg wat ongunstig zou kunnen zijn gezien de
centrale positie van de bougie (zie Figuur 28).
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Figuur 28. Swirl-bewegingen in de cilinder t.g. v. 1 inlaatkanaallinjector

3.5.2 Uitlaatgastegendruk
Normaal gesproken staat het uitlaatkanaal via een open uiteinde direct in verbinding met de omgeving waar
omgevingscondities (Po, To) heersen. De uitlaatgastegendruk (= EMAP) is dan OkPa. Door een weerstand in
het uitlaatkanaal aan te brengen kan tegendruk opgebouwd worden. (Bij personenwagens moet gedacht
worden aan einddempers en katalysatoren. In de praktijk zal deze extra weerstand overwonnen moeten
worden en zal daarom een vermogensdaling als gevolg hebben). Door een extra weerstand aan te brengen
worden meer restgassen als het ware gedwongen langer in de verbrandingskamer te blijven. Hierdoor is het
zelfs mogelijk dat deze gassen nog een verbrandingscyclus mee maken, een soort van EGR (= Exhaust
Gass Recirculation). Met behulp van dit principe zou wellicht de HC uitstoot gereduceerd kunnen worden.

In de opstelling is een weerstand in het uitlaatkanaal gecreeerd door een pakking met een kleine doorgang
tussen 2 flensen na het verzamelvat te monteren (zie Figuur 29). Door deze kleine doorgang is een
tegendruk van EMAP = 98,5kPa gerealiseerd. Deze waarde is overigens niet specifiek gekozen maar is
puur het resultaat van een bepaalde gekozen diameter van de doorgang. De hoogte van de EMAP waarde is
op zich niet uiterst belangrijk omdat puur gekeken wordt of er i.iberhaupt effecten meetbaar waren.

Opmerking: Vanwege deze overdruk in het uitlaatkanaal moesten in deze situatie zowel de UEGO
sensor als de analyser NA de vernauwing gemonteerd worden (dus niet meer in het verzamelvat) omdat
deze aIleen functioneren onder atmosferische druk.

Pakking

-
Figuur 29. Pakkingmateriaal tussenjlens

• •

• •
~~

•

I

Metingen zullen weer uitgevoerd worden bij dezelfde injectietijdstippen gedurende de gehele
verbrandingscyclus maar nu met een tegendruk van EMAP ::: 98,5kPa bij oplopende luchtovermaat tot aan
de grens waarbij vlamdoving optreedt. De meetresultaten zuIlen vergeleken worden met die van de meting
zonder uitlaatgastegendruk en de nadruk wordt weer gelegd op het verschil bij CVI en OVI.
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3.5.3 Last
Het is bekend [17] dat bij hele lage belasting (nullast) de uitstoot van onverbrande koolwaterstoffen
aanzienlijk hoger is dan bij deellast. De grootste daling in HC uitstoot treedt op vanaf nullast (stationair)
naar een lage belasting. Vervolgens daalt de HC uitstoot nog nauwelijks bij oplopende belasting.
De last be'invloedt zowel de druk in de eilinder als de uitlaattemperatuur. De maximale eilinderdruk is min
of meer evenredig met de belasting. De eilinderdruk gemeten bij vollast is ongeveer een factor 3 tot 4 keel'
zo groot als de eilinderdruk bij nullast. De uitlaattemperatuur neemt ook toe met toenemende last. Deze
toenames zijn logiseh omdat bij oplopende last meer massa (lueht/brandstof) in de eilinder verbrandt.
Normaal gesproken betekent een toename van eilinderdruk en massa in de eilinder een versnelling van het
opvullen van spleten met een hogere HC uitstoot als gevolg. Eehter, een studiemodel van Heywood heeft
voorspeld dat de HC zelfs een beetje afneemt alseen fraetie van de in-eilinder massa met toenemende
belasting. Deze trend geeombineerd met hogere temperaturen waardoor oxidatie van HC sneller optreedt
sehept de verwaehting dat de HC uitstoot nog meer zou redueeren met toenemende last. Eehter, onderzoek
heeft uitgewezen dat wanneer de last toeneemt sleehts de HC fraetie in het bulkgas zal afnemen terwijl juist
de pieken zullen toenemen. (Resp. (2 =bulk) en (I en 3 =pieken in Figuur 25). M.a.w., hoewel netto de
totale HC eoneentratie in de uitlaat daalt, is de daling zoveel mindel' dan verwaeht omdat de smalle eerste
en laatste pieken sterk gestegen zijn en dan met name de laatste piek. De reden voor deze op het oog
vreemde relatie tussen het bulkgas niveau en de niveaus van de pieken moet gezoeht worden in de
uitlaatgas terugstroming. Deze stroming dwingt de hoge eoneentratie gassen (piek 2) van het laatste deeI
van de uitlaatslag terug de eilinder in waardoor de totale HC eoneentratie in de uitlaat daalt. Deze
terugstroming neemt af met toenemende last, omdat de druk in de eilinder dan hoger is, waardoor het te
verwaehten is dat meer van de hoge eoneentratie gassen, die boven de zuiger wervelen (thumble) zullen
ontsnappen bij hogere last. Dit proees bereikt een maximum bij vollast waar feitelijk geen terugstroming
meer optreedt. Lage belasting brengt ten gevolge van deze terugstroming een voordeel op gebied van HC
uitstoot. Eehter, de lagere temperatuur in de eilinder resulteert in mindel' oxidatie van de hoge eoneentratie
HC in de wervels.

Om het effect van belasting op met name de HC uitstoot globaal te onderzoeken zullen weer metingen
uitgevoerd worden bij dezelfde injeetietijdstippen gedurende de gehele verbrandingseyelus maar nu weer
zonder een uitlaatgastegendruk (EMAP =OkPa) maar bij een hogere belasting. Gekozen is voor een koppel
van 20.0Nm. Dit komt overeen met een deellast van ongeveer 20.0/51.0*100% = 39%. De meetresultaten
zullen vergeleken worden met de referentiemeting waarbij weer nadruk wordt gelegd op het versehil bij
CVI en OVI.

3.5.4 Conditieparameters
Onderstaande overzieht geeft kort aan welke mogelijke parameters ingesteld moeten worden voor de
desbetreffende metingen.

Constanten:
Toerental
Brandstofdruk

n = 2500min'l
Pbrandstof = 15 bar

Variabelen:
Injeetiemoment:
Lambda:
Uitlaatgastegendruk:
Koppel:

Timing
Ie
EMAP
T

=0 - nOoKH (in stappen van 300 KH)
= I - 1.6 (in stappen van 0.1)
=0 of 98.8kPa
= 14.5Nm (28% last) of20Nm (39%)
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3.6 Meetresultaten

3.6.1 1nleiding
In deze paragraven zullen de relevante meetresultaten in grafiekvorm worden gepresenteerd. Voor 3
verschillende meetcondities varierend in belasting of uitlaatgastegendruk zullen alle gemeten
uitlaatgascomponenten (HC, NO, CO, CO2, en 02) worden gepresenteerd als functie van het
injectiemoment. Zoals reeds vermeld is dit feitelijk niet het inspuitmoment maar het moment dat de
injectoren bekrachtigd worden. De inspuitvertraging is reeds eerder afgeschat als functie van toerental. Bij
de analyses zal hiermee rekening gehouden worden. Bovendien is in deze grafieken het kleppendiagram
geprojecteerd wat een relatie tussen de concentratie van de componenten en het inspuitmoment (CVI vs.
OVI) vereenvoudigt.
Naast deze meetgegevens zijn ook tegelijkertijd andere meetgegevens verzameld. Hierbij moet o.a. gedacht
worden aan metingen van de luchtovermaat, lucht- en brandstof flows, toerental, koppel etc ... Deze data
kan worden gebruikt als controle van de meetresultaten (bv. lambda check) en/of ondersteuning om
eventuele opmerkelijke verschijnselen in de grafieken te kunnen verklaren. Deze meetwaarden zijn terug te
vinden in bijlage I (= Meetdata). Grootheden als vermogen, vullingsgraad en lambda uit de uitlaatgassen
kunnen alleen maar berekend worden uit andere meetgegevens. De berekening van deze grootheden zijn
terug te vinden in bijlage G (= Formuleoverzicht).
Gezien de grote hoeveelheid meetdata en te berekenen grootheden zijn ter ondersteuning programma's
geschreven in Matlab. Deze programma's hebben als input de gemeten data en als output de gewenste
grootheden en gebruiken de eerder benoemde formules. In bijlage H (= Matlab) staan de programma's
uitgewerkt met een voorbeeld. Speciale aandacht is uitgegaan naar de (controle)formule die de berekening
van de luchtovermaat Auit de uitlaatgascomponenten volgens Brettschneider [4] deed. De afleiding van
deze zeer complexe formule is te vinden in bijlage F.

3.6.2 Bepaling MBT-punt
Voordat emissiemetingen uitgevoerd worden is eerst het optimale ontstekingstijdstip vastgelegd waarbij de
motor het meeste koppel Ievert. Het ontstekingstijdstip, waarbij het geleverde koppel maximaal is wordt het
MBT-punt (Maximum Brake Torque) genoemd. Op zich kan het ontstekingstijdstip ook als parameter
gebruikt worden om de verbranding te be'invloeden. Immers een vroegere ontsteking kan net het verschil
uitmaken of een verbranding wei of niet volledig is voordat het vlamfront een (koude) wand bereikt.
Hierdoor zal de druk en de temperatuur in de cilinder ook meer of minder zijn wat weer een gevolg heeft 0;
respectievelijk (zuiger)spleetvulling en oxidatie van He. Echter, omdat het toerental constant is voor aBe
metingen wordt het ontstekingstijdstip ingesteld op het meest efficiente vonkmoment bij dat toerental.
Uit vroegere metingen is gebleken dat de proefmotor in onderstaande meetcondities een optimaal
ontstekingstijdstip heeft van 29°KH voor het BDP bij 2000min'I [5]. Dit ontstekingstijdstip is het
uitgangspunt om het optimale ontstekingstijdstip bij 2500min'l te bepalen.

Meetcondities:
Toerental
Luchtovermaat
Last
Injectiemoment

n = 2500min'l
A=l
T= 14,5Nm (28% deellast)

= OOKH (CVI, BDP verbranding)
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De metingen leverde het volgende resultaat op (zie Tabel 9):

r, b 19 B [' MBTa e epa In!!, -punt

Ontstekingstijdstip Koppel Lambda
[OKH voor BDP] [Nm] [-]

39 14,1 0,998
37 14,2 0,999
35 14,2 0,998
33 14,3 0,997
31 14,4 0,997
30 14,5 0,999
29 14,4 0,998
28 14,3 0,997
27 14,3 0,998
25 14,2 1,000
23 14,1 0,999
21 14,0 1,001
19 13,8 1,003

Volgens de tabel is bij 300 KH voor BDP bij 2500min-1 het MBT-punt. Dit is een afwijking van I°KH
(eerdere ontsteking) t.o.v. van het MBT-punt bij 2000min-1

. Dit is begrijpelijk omdat een hoger toerental
een eerder ontstekingstijdtip vereist i.v.m. de kortere verbrandingstijd die beschikbaar is. De data uit de
tabel zijn op de volgende pagina in een grafiek uitgezet. Door de meetpunten is een trendline getrokken met
eveneens een piekwaarde bij 300 KH.

Koppel vs. Ontstekingstijdstip

14,6 -,=..,.----,.--""-.,,--c

14,4 -I++~~~~

E 14 2 ~----,~=z '
'-'

Qi 14, 0 +'----~~"----~~~~~"----~~~"----.:.,.:-.;
a.
a.
~ 13,8

13,6 -+"''---~~~~~~'--'--'--~~~~~'---''---~~~~++++

13,4 +-"~-~~-'--'---:.,_"----~~-'--'---_r_=_+""--"'--'~'"'__4'~...,....~

..

~ 3_9__37__35__33__31__30__29__28__27_2_5_2_3__21_ 19 IOntstekingstjjdstip [OKH voor BOP] ~

Figuur 30. Bepaling MBT-curve

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
-47-



SECTIE VERBRANDINGSMOTORE'tY"
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

3.6.2.1 Emissiemetingen: T =14.5Nm, EMAP =OkPa
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FiguurfH. He Emissie (T =14.5Nm, EMAP =OkPa)
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NO-emissie (Dry)
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Figuur 32. NO Emissie (T = 14.5Nm, EMAP = OkPa)
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Figuur 33. CO Emissie (T = 14.5Nm, EMAP = OkPa)
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C02-em issie (Dry)
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Figuur 34. C02 Emissie (T = 14.5Nm, EMAP == OkPa)
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3.6.2.2 Analyse

In deze paragraaf worden de figuren 31, 32, 33, 34 en 35 van respectievelijk de HC, NO, CO, CO2 en O2

coneentraties geanalyseerd. De verkregen waarden worden gebruikt ais referentie voor aanpassingen in
Iatere metingen. In deze analyse worden de hoogte en vormen van de verkregen grafieken verklaard aan de
hand van eerder besehreven theorieen.

Meetcondities:
Last:
Uitlaatgastegendruk:
Oplopende Iuehtovermaat:
Oplopende injeetiemoment:

T
EMAP
'A

= 14.5Nm (28% deellast)
= OkPa
= 1~ 1.6
= 0 ~ nOoKH

..., .....••.).~- .... "

e

Opmerking bij de grafiek: In hoofdstuk 2.11.2 is reeds een onderscheidt gemaakt tussen zogenaamde droge
en natte metingen. HC wordt in dit geval als enige uitlaatgaseomponent nat gemeten in tegenstelling tot
NO, CO, CO2 en O2, Aangezien aile meetresultaten met elkaar vergeleken moeten kunnen worden is de
natteHC-meting geeorrigeerd met de zogenaamde K-faetor (afhankelijk van de luehtovermaat 'A) waardoor
deze ook een 'droge' waarde heeft gekregen. In de grafieken uit zieh dat in een iets hogere waarde dan
gemeten is. In de Iegenda bij de grafiek wordt onderseheidt gemaakt door gebruik te maken van THC (dry)
en THC (wet).

Uit de HC-grafiek (Figuur 31) voIgt dat:
1. Voor 'A = 1 de HC-eoneentratie minimaal is.

De verhranding verloopt optimaal onder stoichiometrische condities met een minimale HC uitstoot ais
gevolg. Eehter, er zullen altijd onverbrande koolwaterstoffen blijven bestaan vanwege het neerslaan
van brandstof tegen de cilinderwand en spruitstuk en vanwege het opvullen van spleten (zuiger etc ... ).

2. Bij toenemende luchtovermaat 'A > 1 stijgt de eoneentratie HC aanzienlijk. Vanwege de lagere
vlamsne1heid zal het vlamfront nog niet de gehele verbrandingskamer doorgelopen zijn op het moment
dat de uitlaatklep al weer opent. Bovendien zakt de temperatuur waardoor het oxidatieproees van HC
ook trager verloopt. Bij een hoge luehtovermaat waarbij vlamdoving/misfire optreedt, in dit geval
vanaf ongeveer 'A =1.6, is een sterke toename van HC waargenomen vanwege het optreden van cycli
met slechte verbranding of zelfs zonder verbranding.

3. De HC concentratie gemeten met 1 injector geactiveerd in een iets hogere HC concentratie resulteerde
dan met 2 injectoren. Dit duidt op een iets minder goede verbranding in het eerste geval omdat in dat ...
geval het HV oXidatieproces langzamer optreedt. Waarschijnlijk is in deze configuratie meer brandstof
neergeslagen.

4. In het gehele CVI-gebied de gemeten HC concentratie nagenoeg onveranderd blijft omdat er altijd
voldoende tijd is voor menging van lueht en brandstof. De kwaliteit van de verbranding verandert
daarom niet.

5. In het OVI-gebied wei een duidelijke sprong in HC concentratie gemeten is voor hogere
luchtovermaten. (Tussen 450 0 KH en 570D KH). Ten gevolge van slechte menging en daarmee
onvolledige verbranding stijgt de HC eoncentratie snel naar een maximum rond 51 0-540oKH.
Vervolgens daalt de HC eoneentratie weer naar zijn oorspronkelijke waarde wanneer de inlaatklep
weer sluit. Deze sprong is bij 'A = 1 nauwelijks gemeten. Waarschijnlijk maakt bij ideale
mengverhoudingen in deze configuratie de homogeniteit van het mengsel niet veel uit. De
verbrandingssnelheid is schijnhaar hoog genoeg am het slecht gemengde mengsel toch volledig te
verbranden. Echter, naar mate het mengsel armer wordt (vanaf 'A = 1.4) wordt deze piek steeds hoger
en ook breder. De combinatie van lage vcrbrandingssnelheid t.g.v. van de grote luehtovermaat en ook
nog een sleehtlniet-geprepareerd mengsel doet de HC uitstoot sterk stijgen.
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Uit de NO-grafiek (Figuur 32) voigt dat:
I. Voor A= I de NO-concentratie maximaal is.

Dit is logisch omdat de verbranding dan optimaal verloopt bij een maximale verbrandingstemperatuur
met een maximale NO produktie als gevolg.

2. Bij toenemende luchtovermaat A> I de verbranding mindel' goed zal veriopen waardoor de
verbrandingstemperatuur daalt en daarmee ook de NO vorming. Rond het vlamdovingsgebied (A = 1.6)
is de verbrandingstemperatuur zo laag dat er nauwelijks NO vorming meer plaats vindt.

3. De NO concentratie met I injector hoger is dan met 2 injector.
In tegenstelling tot de verwachting (zie HC-concentratie) voigt uit de grafiek dat de
verbrandingstemperatuur met de symmetrische opstelling lager is. Wellicht dat het ene inlaatkanaal een
grotere swirl-beweging genereert en daarmee een betere menging realiseert met een hogere
verbrandingstemperatuur als gevolg. Door deze hogere temperatuur zou het HC oXidatieproces ook
sneller moeten optreden met een HC reductie als gevolg. Wellicht dat een andere bron van HC
vorming de oorzaak is van de hogere HC produktie met I injector ondanks de betere verbranding met 1
injector. Ook is een foute ijking van de meetapparatuur een mogelijkheid waardoor de niveaus anders
liggen.

4. In het gehele CVI-gebied de NO concentratie ongeveer gelijk blijft omdat er voldoende tijd is voor
menging van lucht en brandstof. De kwaliteit van de verbranding en daarmee de
verbrandingstemperatuur verandert niet.

5. In het OVI-gebied wei een duidelijke sprong in NO concentratie is gemeten. (Tussen 4500 KH en
6300 KH) ook al is deze invloed mindel' groot dan de invloed van de lucht/brandstof-verhouding. Ten
gevolge van slechtere menging en daarmee slechtere verbranding en dus lagere
verbrandingstemperatuur daalt de NO concentratie naar een minimum rond 51 OOKH. Bovendien heeft
de koude brandstof een koelende werking in de verbrandingskamer. Vreemd genoeg wordt dit
minimum direct gevolgd door een maximum rond 5400 KH wat duidt op een snelle sterke
temperatuurstijging. Later zal blijken dat dit verschijnsel bij aile metingen optreedt wat een eventuele
meetfout uitsluit. Voor dit verschijnsel is eigenlijk geen echte verklaring gevonden. Wellicht dat voor
deze motor op dat (injectie)moment stroming in het spruitstuk/cilinder wezenlijk verandert. Deze
sprong is overigens bij A= I nauwelijks merkbaar. De grafiek vertoont een kleine daling naar een
minimum rond 540oKH. Waarschijnlijk zijn de verbrandingscondities nog zo goed dat het slecht
gemengde mengsel toch goed wil verbranden. Echter, bij A= 1.4 is deze sprong volgens de
meetresultaten maximaal. Onder deze slechte omstandigheden (grote luchtovermaat) verergert OVI
injectie de situatie nog meer met een extra daling als gevolg. De eerder genoemde sprong neemt weer
af bij nog armere condities A> 1.4. Waarschijnlijk zijn de verbrandingscondities vanwege de
luchtovermaat al zo slecht dat een extra verslechtering t.g.v. OVI niet veel meer uitmaakt. ...

Uit de CO-grafiek (Figuur 33) voigt dat:
I. Voor A= 1 de CO-concentratie 'maximaal' is. (Nb. Er is niet in het rijke gebied gemeten!)
2. Bij toenemende luchtovermaat A> I kan er in principe geen CO meer bestaan. Er is immel'S een

overmaat van lucht/zuurstof aanwezig waardoor eventueel aanwezige CO molekulen dooroxideren
naar CO2.

3. Voor A= I de CO concentratie met 1 injector voor het grootste deellager is dan met 2 injectoren.
De conclusie moet zijn dat de verbranding met de symmetrische opstelling mindel' goed verloopt. Dit
komt overeen met het resultaat verkregen bij van de NO-meting.

4. In het gehele CVI-gebied de CO concentratie ongeveer gelijk blijft omdat er voldoende tijd is voor
menging van lucht en brandstof. De kwaliteit van de verbranding verandert daardoor niet.

5. In het OVI gebied bij A= I een kleine verhoging van de CO-uitstoot merkbaar is.
Ten gevolge van slechte menging en daarmee slechte verbranding stijgt de CO concentratie naar een
maximum rand 540oKH. Dit gegeven was ook terug te vinden in de NO grafiek. Bij arme mengsels
(A> 1.4) is geen verschil tussen CVI en OVI merkbaar om dat de concentratie CO vanwege de
luchtovermaat al nagenoeg 0% is. Na het maximum daalt de grafiek weer naar de oorspronkelijke
waarde.
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Uit de COrgrafiek (Figuur 34) voigt dat:
1. Voor I.- = 1 de COz-concentratie maximaal is.
2. Bij toenemende luchtovermaat I.- > 1 de COz-concentratie weer zal dalen omdat de verbranding

slechter verloopt. Een onvolledige verbranding heeft als resultaat dat de COz vorming daalt.
3. De COz-concentratie met 1 injector lager is dan met 2 injectoren.

Dit is op zich vreemd omdat de COz concentratie hoofdzakelijk bei"nvloed wordt door de
luchtovermaat en deze blijft in beide situaties constant. De verwachting is dan ook dat beide grafieken
ongeveer op elkaar zouden moeten liggen. Een andere verklaring dan een foute ijking van de COz
analyser is niet gevonden.

4. In het gehele CVI-gebied de COz-concentratie ongeveer gelijk blijft omdat er voldoende tijd is voor
menging van lucht en brandstof. De kwaliteit van de verbranding verandert daardoor niet.

5. In het OVI gebied bij I.- = 1 een geringe daling van de COz-uitstoot merkbaar is.
Ten gevolge van slechtere menging en daarmee minder volledige verbranding daalt de COz
concentratie naar een minimum rand 540oKR. Dit effect was ook terug te vinden in de NO en CO
grafiek. Bij arme mengsels (I.- > 1.4) is geen verschil in COz-uitstoot tussen CVI en OVI gemeten. De
grate luchtovermaat resulteert in een slechte onvolledige verbranding. Ret feit dat de lucht en brandstof
ook nog eens nietlslecht gemengd zijn resulteert niet meer in een extra COz praduktie.

Uit de Orgrafiek (Figuur 35) voigt dat:
1. Voor I.- = 1 de Oz-concentratie mimimaal (= 0) is. Dit is logisch omdat in stoichiometrische

omstandigheden er precies genoeg zuurstof is voor de aanwezige hoeveelheid brandstof. Alle zuurstof
reageert op.

2. Bij toenemende luchtovermaat I.- > 1 de Oz-concentratie rechtevenredig zal stijgen, immers de
hoeveelheid aanwezige lucht stijgt.

3. Alleen de luchtovermaat bepaalt de hoeveelheid zuurstof in het uitlaatgas. Er is dus geen verschil
gemeten t.g.v. van een andere configuratie in de opstelling of van het moment van injecteren.
(CVI vs. OVI). Gedurende de gehele verbrandingscyclus blijft de Oz-concentratie nagenoeg constant
omdat de luchtovermaat vrijwel constant blijft.
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3.6.2.3 Emissiemetingen: T =14.5Nm, EMAP =98.5kPa

He-em issie (1 Inj., dry)
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Figuur ¥. He Emissie (T =14.5Nm, EMAP =98.5kPa)
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NO-emissie (1 Inj., dry)
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Figuur 37. NO Emissie (T = 14.5Nm, EMAP = 98.5kPa)

Co-emissie (1Inj., dry)
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Figuur 38. CO Emissie (T = 14.5Nm, EMAP = 98.5kPa)

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
-55-



SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGlE OP HC·EMISSIES

C02-emissie (1lnj., dry)
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Figuur 39. C02 Emissie (T = 14.5Nm, EMAP = 98.5kPa)
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Figllllr 40. 02 Emissie (T = 14.5Nm, EMAP = 98.5kPa)
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3.6.2.4 Analyse

In deze paragraaf worden de figuren 36, 37, 38, 39 en 40 van respectievelijk de HC, NO, CO, CO2 en O2

concentraties geanalyseerd. In tegenstelling tot de vorige configuratie is in deze configuratie tegendruk via
een vernauwing in het uitlaatkanaal gecreeerd (Zie 3.5.2). De verkregen waarden worden vergeleken met
de waarden van de referentiemeting in de vorige paragraaf.

Meetcondities:
Last:
Uitlaatgastegendruk:
Oplopende luchtovermaat:
Oplopende injectiemoment:

T
EMAP
A

=14.5Nm (deellast =28%)
=98.5kPa
= I ~ 1.5
=0 ~ nOoKH

Opmerking I:

Opmerking 2:

Opmerking 3:

Opmerking 4:

Ais gevolg van de tegendruk was het niet meer mogelijk om nog metingen uit te voeren
een bij een luchtovermaat A= 1.6. De grens waarbij stabiele metingen nog mogelijk
waren is teruggevallen naar een luchtovermaat A= 1.5. Ten gevolge van een hogere druk
in de uitlaat blijft meer restgas in de cilinder. Ais gevolg hiervan kan minder vers
mengsel verbranden waardoor met name bij hogere luchtovermaten de grens van
verbranding/vlamdoving eerder bereikt wordt.
Vanwege de tegendruk was het noodzakelijk om de emissiemetingen na de vernauwing
uit te voeren. Hier was de hoeveelheid condens al zoveel toegenomen (t.g.v. extra
temperatuurdaling uitlaatgas) dat een vochtafscheider aangebracht moest worden om te
voorkomen dat de analysers zouden verstoppen. Het gevolg hiervan is dat alle metingen
'droog' uitgevoerd zijn en dat een correctie van de HC daarom niet meer noodzakelijk
was.
Vanaf nu zijn aileen nog metingen gedaan met 1 inlaatkanaal/injector geopend, de
zogenaamde asymmetrische opstelling.
Uit voorgaande metingen is gebleken dat in het gehele CVI gebied volgens verwachting
de uitstoot van de componenten vanwege voldoende mengtijd nagenoeg constant blijft.
Aangezien de metingen zeer arbeidsintensief zijn is besloten om slechts metingen tussen
3000 KH en 6600 KH te doen. Dit gebied omvat het gehele OVI gebied en een klein
gedeelte van het CVI gebied.

Uit de HC-grafiek ( Figuur 36) voigt dat: ..
1. Voor A= 1 de HC-concentratie minimaal is.

Dit minimum ligt beduidend lager dan bij de metingen zonder uitlaatgastegendruk. Doordat meer
restgassen langer in de cilinder blijven kunnen de hoge concentratie HC minder snel ontsnappen met
een netto daling van de HC concentratie. Bovendien zijn de gassen verderop in het uitlaatkanaal
gemeten. Hierdoor is langer oxidatie van HC mogelijk met een extra reductie als resultaat.

2. Dat bij toenemende luchtovermaat A> 1 de HC concentratie stijgt. In het algemeen blijft de HC
concentratie aanzienlijk lager dan bij de metingen zonder uitlaatgastegendruk (zie reden 1).

3. In het OVI-gebied bij de grootst mogelijke luchtovermaat waarbij nog stabiele metingen mogelijk
waren (A = 1.5) een duidelijke sprong in HC concentratie gemeten. (Tussen 5100 KH en 6000 KH).
Vergeleken met de voorgaande metingen is de sprong minder extreem, zowel in de piekwaarde als de
breedte van het gebied. Ten gevolge van slechte menging en daarmee slechtere verbranding stijgt de
HC concentratie weer naar een maximum rond 540oKH. Vervolgens daalt de HC concentratie weer
naar zijn oorspronkelijke waarde. Deze sprong is bij A= 1 en vreemd genoeg ook bij A= 1.3 en A=
1.4 nauwelijks gemeten. Waarschijnlijk is de verbrandingssnelheid nog hoog genoeg om het slecht
gemengde mengsel toch volledig te verbranden. Het feit dat t.g.v. de tegendruk de hoge concentratie
HC in de cilinder blijft en de waarschijnlijke hoge temperatuur (oxidatie) kunnen ook tot een relatief
lage HC uitstoot leiden.
Echter, zoals gezegd is deze sprong wei tegen de vlamdovings/misfiregrens (A = 1.5) aan opgetreden.
De combinatie van lage verbrandingssnelheid t.g.v. van de grote luchtovermaat en ook nog een
slechtlniet-geprepareerd mengsel doet de HC uitstoot nu schijnbaar wei enorm stijgen.
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Uit de NO-grafiek (Figuur 37) voigt dat:
1. Voor A= 1 de NO-concentratie weer maximaal is. Echter de waarde van het maximum is iets lager dan

het maximum bij de metingen zander uitlaatgastegendruk. Door de tegendruk blijven meer restgassen
in de cilinder waardoor minder snel vers mengsel binnen komt. Hieruit is ook minder
verbrandingsenergie te halen waardoor de verbrandingstemperatuur daalt. Dit resulteert weer in een
lagere NO produktie.

2. Bij hogere luchtovermaten A> 1 de verbrandingstemperatuur sterk daalt met een beduidend lagere NO
vorming als resultaat. Rond het vlamdovingsgebied (A = 1.5) is de verbrandingstemperatuur za laag dat
er nauwelijks NO vorming meer plaats heeft gevonden.

3. In het OVI-gebied is een sprong in NO concentratie gemeten maar lang niet za groot als bij de
referentie. (Tussen 450 0 KH en 6300 KH). Aangezien de verbrandingstemperatuur in aile situaties lager
is gebleken ligt het ook voor de hand dat het aandeel van een slechtere menging niet al te groot meer is.
Ook nu daalt ten gevolge van slechte menging en daarmee slechtere verbranding en dus lagere
verbrandingstemperatuur de NO concentratie naar een minimum rond 510 0 KH alhoewel deze daling
niet aanzienlijk is. Vervolgens wordt dit opgevolgd door een maximum rond 5700 KH wat ook te zien
was bij de voorgaande metingen. Deze sprong is overigens bij A=1 nauwelijks merkbaar. De grafiek
vertoont een kleine daling naar een minimum rond 540oKH. Waarschijnlijk zijn de
verbrandingscondities nog za goed dat het slecht gemengde mengsel toch goed wit verbranden. Echter,
bij A=1.3 en A= 1.4 is deze sprong volgens de meetresultaten iets groter. Onder deze slechte
omstandigheden (grote luchtovermaat) verergert OVI injectie de situatie nog meer met een extra daling
als gevolg. De eerder genoemde sprong neemt weer af bij een 'maximale' luchtovermaat van A= 1.5.
Waarschijnlijk zijn de verbrandingscondities vanwege de luchtovermaat al za slecht dat een extra
verslechtering t.g.v. OVI niet veel meer uitmaakt.

Uit de CO-grafiek (Figuur 38) voigt dat:
1. Voor A= 1 de CO-concentratie 'maximaal' is. (Nb. Er is niet in het rijke gebied gemeten!)

De waarde van het maximum is lager dan bij de metingen zander uitlaatgastegendruk. Dit kan wellicht
verklaard worden aan de hand van het feit dat de metingen verderop in het uitlaatkanaal uitgevoerd
zijn. Meer tijd en ruimte beschikbaar is beschikbaar voor het oxideren van CO tot CO2.

2. Bij toenemende luchtovermaat A> I wederom in principe geen CO meer kan bestaan waardoor geen
verschil gemeten is tussen de metingen zander en met uitlaatgastegendruk.

3. In het OVI gebied is bij A= I een kleine verhoging merkbaar van de CO-uitstoot.
Ten gevolge van slechte menging en daarmee slechte verbranding stijgt de CO concentratie weer naar
een maximum rond 540o KH. Dit gegeven was ook weer terug te vinden in de NO grafiek. Bij arme _
mengsels (A> 1.4) is geen verschil tussen CVI en OVI merkbaar om dat de concentratie CO vanwege'"
de luchtovermaat al nagenoeg 0% is.

Uit de COz-grafiek (Figuur 39) voigt dat:
1. Wanneer A= 1 de COz-concentratie maximaal is. De waarde van het maximum is vergelijkbaar met de

waarde van het maximum bij de meting zander tegendruk. Dit is niet vreemd omdat de CO2uitstoot
hoofdzakelijk afhangt van de gebruikte brandstof en de luchtovermaat. Beide factoren zijn gelijk
gebleven.

2. Bij toenemende luchtovermaat A> 1 de COz-concentratie weer daalt omdat ten gevolge van een
minder homogeen mengsel de verbranding minder volledig zal zijn. Ook nu zijn de waarden
vergelijkbaar met de voorgaande metingen.

3. In het OVI gebied bij A= 1 een zeer geringe daling van de COz-uitstoot merkbaar is.
Ten gevolge van iets slechtere menging en daarmee minder volledige verbranding daalt de CO2
concentratie naar een 'minimum' rond 540o KH. Dit effect was ook terug te vinden in de NO en CO
grafiek. Bij arme mengsels (A> 1.4) is geen verschil in COz-uitstoot tlissen CVI en OVI gemeten.
De grote luchtovermaat resulteert in een slechte onvolledige verbranding. Het feit dat de lucht en
brandstof ook nog eens nietlslecht gemengd zijn resulteert niet meer in een extra CO2produktie.

De Oz-grafiek (Figuur 40) vertoont een vrijwel identiek verloop met de referentiegrafiek.
Vool' A=1 is de Oz-concentratie weer mimimaal =0 en vool' tocnemende luchtovermaat A> I stijgt de
02-concentratie op een vergelijkbal'e manier als in de referentiegrafiek.
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3.6.2.5 Emissiemetingen: T = 20.0Nm, EMAP = OkPa

He-em issie (1 Inj., dry/wet)
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Figuu,tl1. He Emissie (T = 20.0Nm. EMAP =OkPa)
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NO-emissie (1 Inj., dry)
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Figuur 42. NO Emissie (T =20.0Nm, EMAP =OkPa)
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Figuur 43. CO Emissie (T = 20.0Nm, EMAP =OkPa)
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C02-emissie (1 Inj., dry)
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Figuur 44. C02 Emissie (T = 20.0Nm, EMAP =OkPa)
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Figuur 45. 02 Emissie (T = 20.0Nm, EMAP =OkPa)
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3.6.2.6 Analyse

In deze paragraaf worden de figuren 41, 42, 43, 44 en 45 van respectievelijk de HC, NO, CO, CO2 en O2

concentraties geanalyseerd. In tegenstelling tot de vorige 2 configuraties is in deze configuratie de druk in
het uitlaatkanaal weer atmosferisch maar nu is belasting verhoogd. (Zie 3.5.3). De verkregen waarden
worden weer vergeleken met de waarden van de referentiemeting en indien interessant met de waarden van
de 'tegendrukmeting'.

Meetcondities:
Last:
Uitlaatgastegendruk:
Oplopende luchtovermaat:
Oplopende injectiemoment:

T
EMAP
"A

=20Nm (deellast =39%)
=OkPa
= I ~ 1.6
=0 ~ nOOKH

Opmerking I:

Opmerking 2:

Opmerking 3:

Nu de tegendruk weer weg was waren metingen tot een luchtovermaat van 'A =1.6 weer
mogelijk zoals bij de referentiemeting.
Gelijk aan de referentiesituatie worden ook nu de HC concentraties weer nat gemeten. De
waarden zijn weer op een gelijke manier gecorrigeerd naar 'droge waarden'.
Ook nu is uit oogpunt van tijd besloten om slechts metingen tussen 3000 KH en 6600 KH
te doen.

Uit de HC-grafiek (Figuur 41) voigt dat:
1. Voor "A = I de HC-concentratie minimaal is. Dit minimum is qua hoogte vrijwel gelijk

(verwaarloosbaar lager) aan het minimum van de referentiemeting. Andere onderzoeken hebben ook
uitgewezen dat voor oplopende last nauwelijks nog HC reductie plaatsvindt tenzij vanuit nullast gestart
wordt (Zie 3.5.3). In deze situatie echter wordt de last verhoogd van 28 naar 39%.

2. Bij toenemende luchtovermaat "A> I stijgt de concentratie He. In het algemeen blijft de grafiek ook
voor grotere luchtovermaten qua niveau vrijwel gelijk aan de referentiegrafiek (wederom minimaal
lager. Dit is in overeenstemming met de literatuur.

3. In het OVI-gebied is ook weer een duidelijke sprong in HC concentratie gemeten vergelijkbaar met de
referentiemeting. (Tussen 450 0 KH en 6000 KH). Vergeleken met de referentiemetingen is de stijging
van de waarden iets minder met een lagere piekwaarde bij 540 0 KH als gevolg. Door de hogere
belasting is het effect van een slechter mengsel iets minder te merken. Wellicht dat de hogere
(aanzuig)snelheden van lucht en brandstof een betere menging realiseren. De HC concentratie daalt ...
vervolgens weer naar zijn oorspronkelijke waarde. De sprong is bij "A =1 nauwelijks gemeten.
Waarschijnlijk is de verbrandingssnelheid nog hoog genoeg om het slecht gemengde mengsel toch
volledig te verbranden. Bij een luchtovermaat van 'A = 1.5/ 1.6 is deze sprong duidelijker aanwezig. De
combinatie van lage verbrandingssnelheid t.g.v. van de grote luchtovermaat en ook nog een slecht/niet
geprepareerd mengsel doet de HC uitstoot daar weer stijgen.

Uit de NO-grafiek (Figuur 42) voigt dat:
I. Voor "A = 1 de NO-concentratie weer maximaal is. Echter de waarde van het maximum ligt hoger dan

het maximum van de referentiemeting. Dit duidt op een hogere verbrandingstemperatuur t.o.v. de
referentiemeting. De hogere last resulteert in meer brandbaar mengsel in de verbrandingskamer
waardoor wellicht de verbrandingstemperatuur iets gestegen is. Dit heeft weer een hogere NO
produktie als gevolg.

2. Bij hogere luchtovermaten 'A> I de verbranding ook op een soortgelijke manier verlopen is met een
vergelijkbaar lagere NO vorming als resultaat. De waardes liggen iets hoger vanwege de hogere
belasting en dus verbrandingstemperatuur. Rond het vlamdovingsgebied ("A = 1.6) is de
verbrandingstemperatuur zo laag dat er nauwelijks NO vorming meer plaats heeft gevonden.

3. In het OVI-gebied weer een vergelijkbare sprong in NO concentratie is gemeten. (Tussen 450 0 KH en
630 0 KH). Ook nu daalt op een vergelijkbare manier ten gevolge van slechte menging en daarmee
slechtere verbranding en dus lagere verbrandingstemperatuur de NO concentratie naar een minimum
rond 51Oo KH. Ook zal de verkoelende werking van de brandstof zelf weer meetellen.
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Vervolgens wordt dit minimum weer opgevolgd door een maximum rond 5400 KH wat ook te zien was
bij de referentiemeting. In ieder geval kan geconcludeerd worden dat dit verschijnsel voor deze motor
altijd terugkeert en dus zeker niet als meetfout genegeerd moet worden. In dit onderzoek is echter geen
poging gedaan om dit verschijnsel te verklaren. Vanwege het reproduceerbare gedrag wordt gedacht
aan veranderingen in (mengsel)stromingen. Deze sprong is bij A= I weer nauwelijks merkbaar. De
grafiek vertoont een kleine daling naar een minimum rond 540o KH. Waarschijnlijk zijn de
verbrandingscondities nog zo goed dat het slecht gemengde mengsel toch goed wit verbranden. Echter,
bij A= 1.4 is deze sprong volgens de meetresultaten weer maximaal. Onder deze slechte
omstandigheden (grote luchtovermaat) verergert OVI injectie de situatie nog meer met een extra daling
als gevolg. De eerder genoemde sprong neemt weer af bij nog grotere luchtovermaten van /..,= 1.5 en
/"'=1.6. Waarschijnlijk zijn de verbrandingscondities vanwege de luchtovermaat dan weer zo slecht dat
een extra verslechtering t.g.v. OVI niet veel meer uitmaakt.

Uit de CO-grafiek (Figuur 43) voigt dat:
I. Voor A= 1 de CO-concentratie 'maximaal' is. (Nb. Er is niet in het rijke gebied gemeten!)

Ook hier is de hoogte van de grafieken vergelijkbaar met de referentiegrafiek. Het maximum ligt
weliswaar iets hoger dan bij de metingen met lagere belasting. Dit is vreemd omdat uit de NO grafiek
verondersteld is dat de temperatuur iets gestegen is, waardoor de kans op oxidatie ook toeneemt met
een reductie van CO als gevolg. Wellicht dat bij deze meting het mengsel minder homogeen was. Bij
toenemende luchtovermaat A> 1 kan er wederom in principe geen CO meer bestaan waardoor er geen
verschil gemeten is tussen de metingen met hogere en lagere belasting.

2. In het OVI gebied bij A= 1 een aanzienlijke verhoging merkbaar van de CO uitstoot is. Ten gevolge
van slechte menging en daarmee slechte verbranding stijgt de CO concentratie weer naar een
maximum rond 5400 KH. Dit gegeven was ook weer terug te vinden in de NO grafiek. Bij arme
mengsels (A> 1.4) is geen verschil tussen CVI en OVI merkbaar om dat de concentratie CO vanwege
de luchtovermaat al nagenoeg 0% is.

Uit de COz-grafiek (Figuur 44) voigt dat:
I. Voor A= I COrconcentratie maximaal is. De niveaus van aile grafieken liggen iets lager dan bij de

referentiemeting. Wederom is dit vreemd omdat ten gevolge van de hogere last een hogere temperatuur
wordt verwacht en ook de menging zou effectiever moeten kunnen zijn, immers de stroomsnelheden
zijn hoger. Op basis hiervan zou een hogere CO2 produktie verwacht worden. Echter, de CO grafiek
vertoonde een verhoging t.o.v. de referentiemeting. Dit moet in principe ten koste gaan van de CO2

produktie. Op basis hiervan moet wederom gedacht worden aan een minder homogeen mengsel. Bij ..toenemende luchtovermaat A> I zal de COrconcentratie weer dalen omdat de verbranding slechter
verloopt.

2. In het OVI gebied bij A= I een zeer geringe daling merkbaar is van de COruitstoot. Ten gevolge van
slechte menging en daarmee minder volledige verbranding daalt de CO2 concentratie naar een
'minimum' rond 540oKH. Dit effect was ook terug te vinden in de NO en CO grafiek. Bij arme
mengsels (A> 1.4) is geen verschil in COruitstoot tussen CVI en OVI gemeten.
De grote luchtovermaat resulteert in een slechte onvolledige verbranding. Ret feit dat de lucht en
brandstof ook nog eens nietlslecht gemengd zijn resulteert niet meer in een extra CO2 produktie.

De Oz-grafiek (Figuur 45) vertoont weer een vrijwel identiek verloop met de vorige 2 metingen:
Voor A= I is de Orconcentratie weer mimimaal = 0 en voor toenemende luchtovermaat A> I stijgt de
Orconccntratic op ccn vcrgclijkbarc manicr als in de referentiegrafiek.
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3.6.3 Trade-off
De emissiewaarden verkregen uit de 3 metingen maken het mogelijk om zogenaamde trade-off grafieken te
creeren. In deze grafieken worden de concentraties van de componenten uitgezet als functie van de
luchtovermaat. Aangezien gedurende de metingen over het gehele injectiegebied gemeten is en dus ook
verschillende concentratiewaarden van de componenten verkregen zijn is voor het opstellen van de trade
off grafieken gekozen om de gemiddelde waarden in het 'closed-valve' gebied te gebruiken. Zoals eerder
vermeld verschillen deze waarden nauwelijks van elkaar waardoor een representatieve waarde gekozen kan
worden. Onderstaande 3 figuren zijn trade-off grafieken van respectievelijk de referentiemeting, de meting
met uitlaatgastegendruk en de meting met hogere last. Iedere grafiek bevat de gemiddelde waarden van een
component met de daarbij horende trendlijn.
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Figuur 46. Trade-off Referentiemeting
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TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
-64-



SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

Last
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Figuur 48. Trade-off Last meting

Vit de grafieken voIgt dat de HC concentratie volgens de trendline een minimum heeft rond een
luchtovermaat Iv == 1.2. In eerste instantie daalt volgens de trendline de HC uitstoot nog. Dit hoeft in de
praktijk niet perse te gebeuren. Er is aileen geen meetdata in dat gebied beschikbaar om dit te bevestigen
dan weI te ontkennen. Een eventuele daling is wellicht te verklaren vanwege het feit dat HC oxidatie in het
begin relatief hoog is ten gevolge van een overmaat aan zuurstof. Vervolgens stijgt de grafiek weer omdat
het mengsel zo inhomogeen wordt dat de verbranding minder goed verloopt. Bovendien daalt de
verbrandingstemperatuur waardoor het oxidatieproces minder snel verloopt. De NO grafiek verloopt naar
verwachting van een maximale waarde bij Iv == 1 naar een minimum bij de grootst mogelijke luchtovermaat.
Ten gevolge van een steeds armer mengsel daalt de verbrandingstemperatuur en dus de NO produktie. De
CO concentratie is in het arme gebied (Iv> 1) vrijwel altijd 0 omdat CO in principe niet kan bestaan in een
zuurstofrijke omgeving. De CO2 grafieken vertonen ook een maximum rond Iv = 1 met een daling bij
grotere luchtovermaten. Vanwege de dalende verbrandingstemperatuur en onvolledige verbranding daalt de
CO2 produktie. Tenslotte vertonen de O2 grafieken een vrijwellineair verband tussen luchtovermaat en de _..
hoeveelheid zuurstof in het uitlaatgas.
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3.6.4 Globale analyse metingen
Wat opvalt aan aile grafieken is dat de gemeten sprong in concentraties gedurende OVI vrijwel altijd zo'n
35-65°KH na de maximale opening van de inlaatklep plaatsvindt. Op basis van eerder benoemde
mechanismen (hoeveelheid vloeibare brandstof in cilinder, neergeslagen, opgeslagen in spleten etc ... ) zou
de verwachting kunnen zijn dat met injectie bij maximale inlaatopening de meeste brandstof in vloeibare
vorm in de verbrandingskamer terechtkomt en daarom een maximale HC uitstoot genererrt. Echter, de
grafieken wijzen uit dat dit in dit geval niet zo is. Mogelijke invloedsfactoren zijn de volgende.

• In de grafieken is de concentratie uitgezet als functie van het moment waarop de injectie beeindigd is.
Om het begin van injectie te bepalen moet met behulp van de injectieduur teruggerekend worden. De
pulsduur van de injectie is ongeveer 4.0 ms (zie bijlage K) afhankelijk van de uitgevoerde meting.

Bij 2500 omw/min"] is dit omgerekend:

2500 omw/min"' = 41.67 omw/s"' == 15.000oKH/s
In 4.0 ms zijn 600 KH verstreken.

Dus 600 KH eerder is de injectie begonnen. In dat geval betekent het dat de grafieken 600 KH naar
links opschuiven.

• De eindtijdstippen van de injecties zijn zoals eerder beweerd (zie 2.9.2) feitelijk tijdstippen waarbij de
injector-bekrachtiging is afgelopen. Ten gevolge van de inspuitvertraging van 1.0ms is bij 2500
omw/min"' de vertraging omgerekend l5°KH. Om dit effect te corrigeren is moeten de grafieken
15°KH verschoven naar links verschoven worden.

• Ook moet rekening gehouden worden met een vertraging ten gevolge van het feit dat de injectoren niet
direct achter de klep staan. De ingespoten brandstofstraal moet eerst nog een weg afleggen (=tijd)
voordat de klep bereikt wordt. In deze motor staan de injectoren op ongeveer 9cm verwijderd van de
uitlaatklep. Een eerder onderzoek (M. Willekens) heeft uitgewezen dat de brandstofstraal onder
soortgelijke condities (15bar) ongeveer 8ms nodig heeft om deze afstand af te leggen. Omgerekend bij
2500 omw/min"' is dit 120oKH.

• (Zie Figuur 26). Op het moment van de maximaal gemeten HC uitstoot (51O-5400 KH) heeft de zuiger
ongeveer het ODP bereikt. Echter, op het moment van de maximale inlaatkleplift (475°KH) is de ..
zuiger nog bezig met de neergaande beweging. In het eerste geval is de het oppervlak cilinderwand wat
bloot ligt (maximaal) grater dan in de tweede situatie. Aangezien de cilinderwand altijd veel kouder is
dan het dak van de verbrandingskamer en de bovenkant van de zuiger zal er in de eerste situatie meer
mengsel tegen de koude cilinderwand neerslaan met een hogere HC produktie als gevolg. Bovendien
zou het mogelijk kunnen zijn dat in de eerste situatie ten gevolge van de sluitende inlaatklep het
mengsel meer gedwongen worden langs de koude cilinderwand te stromen waardoor het neerslaan van •
HC sneller optreedt.
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De proefopstelling vertoonde in het begin van het project veel gebreken waardoor nauwkeurige en
reproduceerbare metingen niet mogelijk waren. Het aanbrengen van verbeteringen (vervangen en opnieuw
ijken van de sensoren) is een zeer arbeidsintensief en tijdrovend proces net zoals het uitvoeren van de
metingen zelf. Op basis van het onderzoek naar het effect van het injectiemoment op emissies van
onverbrande koolwaterstoffen en in mindere mate NO, CO, CO2 en O2 zijn de volgende conclusies
getrokken:

Qua proefopstelling
• Als controle op juistheid/nauwkeurigheid van de meetwaarden en meeste sensoren zijn aile mogelijke

lambda berekeningen uitgevoerd. Metingen hebben uitgewezen dat de lambda uit lucht/brandstof rond
de 0.5% afweek van de lambda berekend uit de uitlaatgascomponenten. De afwijking met de gemeten
lambda gemeten via de VEGO sensoren was ongeveer 1.5% en werd hoger naarmate de luchtovermaat
toenam vanwege afnemende sensor nauwkeurigheid

Qua literatuurstudie:
• Wanneer elke verbrandingscyclus gelijk zou zijn, zou de gemeten HC concentratie altijd een gelijk

patroon vertonen. (HC concentratie geschiedenis). Deze geschiedenis bestaat uit een piek vlak na de
opening van de uitlaatklep, opgevolgd door een dal (plateau) om weer te eindigen met een piek vlak
voor het sluiten van de uitlaatklep

• Toename van HC emissie is hoofdzakelijk te wijten aan een toename van vloeibare brandstof in de
cilinder, welke is neergeslagen tegen de cilinderwand en opgeslagen in de zuigerspleten

• De gemeten concentratie van de componenten in het uitlaatgas is sterk afhankelijk van de meetpositie
in het uitlaatkanaal. In het algemeen heeft het signaal, van een locatie het dichtste bij de uitlaatklep, de
hoogste pieken en de laagste dalen. De (He) concentratie op deze plaats is representatiever voor de
(He) concentratie dat uit de verbrandingskamer komt. Met toenemende afstand tussen uitlaatklep en
sensor worden vanwege het mengen en oxideren de pieken vlakker en de dalen minder diep

Qua metingen/meetresultaten:
• Een onderscheid moet gemaakt worden tussen zogenaamde droge en natte metingen om meetresultaten

te kunnen vergelijken. Onverbrande koolwaterstoffen worden als enige component nat gemeten en ..
moeten derhalve gecorrigeerd worden

• Bij CVI (Closed Valve Injection) blijft de HC concentratie relatief laag en onafhankelijk van het
injectiemoment vanwege voldoende meng- en verdampingstijd voor de brandstof

• Bij OVI (Open Valve Injection) stijgt de HC concentratie vanwege een toename van vloeibare
brandstof in de cilinder welke is opgeslagen in spleten

Bij TOENEMENDE luchtovermaat Iv:
• DAALT eerst de HC concentratie vanwege het oxideren van HC en STIJGT vervolgens weer vanwege

een steeds inhomogeen wordende mengsel met vlamdoving/misfire als uiteindelijk resultaat
• DAALT de NO concentratie vanwege een dalende vlamtemperatuur
• DAALT de CO concentratie (vanaf Iv = 1) vanwege de overmaat aan lucht (CO oxideert tot CO2)

• DAALT de CO2 concentratie vanwege onvolledige verbranding
• STIJGT de O2 concentratie evenredig
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Bij TOENEMENDE uitlaatgastegendruk (EMAP):
• DAALT de vlamdoving/misfire grens (= bij lagere luchtovermaat Iv) vanwege de extra weerstand die

overwonnen moet worden. Er bevinden zich meer restgassen in de verbrandingskamer waardoor
mindel' vel'S mengsel kan verbranden.

• DAALT de HC concentratie omdat de restgassen gedwongen worden langer in de verbrandingskamer
te blijven. Bovendien kunnen de hoge-concentratie-HC mindel' goed ontsnappen. De dalende
verbrandingstemperatuur zorgt er ook nog voor dat het oxidatieproces vertraagd.

• DAALT de NO concentratie vanwege een dalende vlamtemperatuur
• DAALT de CO concentratie omdat verderop in het uitlaatkanaal wordt gemeten waardoor meer tijd en

ruimte voor menging en oxidatie mogelijk is (CO oxideert tot CO2)

• Blijft de CO2 concentratie nagenoeg CONSTANT (onafhankelijk)
• Blijft de O2 concentratie CONSTANT (onafhankelijk)

Bij TOENEMENDE last (T):
• Blijft de HC concentratie vrijwel gelijk tenzij vanuit nullast wordt gestart. Een daling van HC uitstoot

vanuit nullast wordt gerealiseerd omdat de uitlaattemperatuur en dus oxidatiesnelheid toeneemt. Een
verdere significante daling zal niet optreden omdat bij toenemende last de uitlaatgas-terugstroming
mindel' wordt waardoor hoge concentratie HC gemakkelijker ontsnapt.

• STIJGT de NO concentratie vanwege een stijgende vlamtemperatuur
• Blijft de CO concentratie vrijwel GELIJK
• Blijft de CO2 concentratie vrijwel GELIJK
• Blijft de O2 concentratie CONSTANT (onafhankelijk)

Samengevat kan geconcludeerd worden dat deze proefmotor blijkbaar op een stoichiometrisch mengsel zo
goed loopt dat het effect van weI of niet goed mengen te verwaarlozen is. Wanneer dit voor iedere
willekeurige motor zou opgaan zou dit in de praktijk betekenen dat voor motoren met katalysatoren (A.=I)
net zo goed OVI kan worden toegepast waardoor afzonderlijke mengsels van iedere cilinder elkaar niet
kunnen beinvloeden. Echter, andere onderzoeken hebben uitgewezen dat ook onder stoichiometrische
omstandigheden met OVI een iets hogere uitstoot gemeten is in vergelijking met CVI. Wellicht heeft de
motorconfiguratie er mee te maken.. In dit onderzoek is een 1 cilinder 600cc motor gebruikt terwijl bij
andere zoeken vaak grotere motoren (2L, 3L) met andere cilinderconfiguraties (4, 6 cilinders) gebruikt
worden.
Met deze motor is met OVI bij grotere luchtovermaten Iv>1.3, 1.4 wei duidelijk ongunstigere resultaten
geboekt op gebied van HC uitstoot in vergelijking met CVI. Ook is dit effect terug te vinden in de
grafieken van de andere uitlaatgascomponenten (lagere NO-, hogere CO-en lagere CO2-uitstoot). Eehter, ....
een ottomotor in een personenauto loopt zelden onder extreme condities zoals grote luchtovermaten. Bij
een koude start is wellicht nog wei verschil merkbaar omdat dan het percentage brandstof dat neerslaat
tegen koude oppervlakten erg groot is.

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat over de 'gehele' cyclus gezien de HC uitstoot nauwelijks tot
niet verandert wanneer ingespoten wordt gedurende het CV-gebied. Gedurende OVI bij hogere
luchtovermaten is eenvoudigweg te weinig tijd om een mooi homogeen mengsel te prepareren. Bovendien
slaat de brandstof neer in het inlaatspruitstuk en cilinder waar het zich ophoopt in aanwezige spleten en
gaten (zuigerspleten, koppakkingspleten, bougiegaten, klepzittingen). Ten gevolge van OVI is er
nauwelijks tot geen tijd beschikbaar voor het verdampen van de vloeibare waardoor de uitstoot van
onverbrande koolwaterstoffen aanzienlijk stijgt. Binnen het OVI gebied is vrijwel altijd sprake van een
oplopende trend naar een maximum HC uitstoot.

Bedrijfscondities zijn veranderd om relaties te kunnen vinden tussen deze veranderingen en de HC uitstoot
in zowel het CV- als het OV-gebied. Uitlaatgastegendruk creeren in de uitlaat maakt een reductie van HC
uitstoot mogelijk. Ten gevolge van de extra drukopbouw in de uitlaat worden restgassen gedwongen langer
in de cilinder te blijven. Hoge concentratie HC dat normaal gesproken vrijkomt aan het eind van de
uitlaatslag ontsnapt mindel' snel waardoor de gemiddelde concentratie daalt. Echter, om de extra weerstand
te overwinnen moet de motor meer presteren en dus meer brandstof verbruiken waardoor de gemiddelde
hoeveelheid uitlaatgas en dus ook HC toeneemt.
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De belasting van de motor opvoeren leverde tijdens de metingen nauwelijks tot geen verbetering op. Dit
kan te maken hebben met het feit dat de 2 lastniveaus ongelukkig gekozen zijn. Het eerste lastniveau (28%)
is op grond van 'prettig lopen' gekozen. De proefmotor is een I cilinder (race)motor en heeft daarom meer
last van onregelmatig lopen bij lage last en toerental. Dit lastniveau was waarschijnlijk al te hoog om nog
een verschil te meten in HC uitstoot bij een nog hogere last, in dit geval 39%. Literatuurstudie heeft
uitgewezen dat vooral bij zeer lage lasten (nullast) de HC uitstoot significant is. Bij toenemende last zal ten
gevolge van temperatuur- en druktoename respectievelijk meer HC oxideren en in de spleten opgesloten
blijven met een HC reductie als gevolg. Aan de andere kant neemt het effect van uitlaatgastegenstroming .
met toenemende last weer af waardoor juist de hoge concentratie HC eerder ontsnapt met een hogere HC
uitstoot als gevolg. Bij hogere lasten houden beide mechanismen elkaar vrijwel in evenwicht met als
gevolg dat de HC concentratie nauwelijks minder wordt met toenemende last.

Om OVI nauwkeuriger te kunnen bestuderen zouden de stappen van injectietiming kleiner gemaakt moeten
worden zodat een duidelijkere trend in het OV-gebied te bespeuren is. Dit is helaas een zeer
arbeidsintensief en tijdrovend proces. In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van stappen van 30oKH. Om
echt iets te kunnen zeggen over HC uitstoot met OVI is het eigenlijk noodzakelijk om direct na de
uitlaatklep metingen te doen zodat de waardes representatiever zijn met wat in de verbrandingskamer
gebeurt. Het mengen en oxideren van de gassen wordt dan geminimaliseerd. Dan kan ook meer inzicht
verkregen worden in de opbouw van HC uitstoot en welke mechanismen (mengproces, neerslaan vloeibare
brandstof) verantwoordelijk zijn. Meerdere meetposities geven ook aan in hoeverre de meetresultaten
hierdoor bei'nvloed worden.
Bovendien is een andere motorconfiguratie dan een 1 cilinder wenselijk vanuit het oogpunt van stabiel en
reproduceerbaar meten wanneer bij lage toerentalen en lasten wordt gedraaid.
Wellicht dat met metingen bij hogere toerentallen ook interessante resultaten kunnen worden geboekt
omdat e dan hogere vlamsnelheden en temperaturen zijn.
Los van de HC metingen wat deze motorproefstand betreft zou het misschien interessant zijn om de
verschijnselen van de NO uitstoot met OVI nader te bestuderen, immers deze grafieken vertoonden vrijwel
altijd minimum gevolgd door een maximum wat op het eerste gezichte een vreemde zaak is.
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BIJLAGEB
- TUE-Injector (W.A. de Boer)-
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BIJLAGE C
- Opbrengst (Q) TUE-inje,ctor V.S. Lichthoogte (LH) en Frequentie 

(Aantijd =1.5, 2 en 3ms, Ppropaan = 15bar)
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BIJLAGED
- Schema Brandstof-flow -

• Stromingsrichting brandstof tijdens vullen accumulator

Micro
Motion

• Stromingsrichting brandstof tijdens lopen motor

Injector --0!
;. -.- _. - .- . ~ . -. -.. ~ .

Micro
Motion

-
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BIJLAGEE
- IJking Sensoren -

E.l Inleiding
Al in een vroeg stadium bleek uit meetresultaten dat het noodzakelijk was om de sensoren in de opstelling
te controleren en opnieuw te ijken. Hieronder voigt een opsomming van de aanpassingen en ijkingen:
• De krachtdoos om het koppel te meten is vervangen.
• De AIF-ratio, berekend uit de waarden van de massastroom lucht en -brandstof, bleek niet overeen te

komen met wat de UEGO sensoren aangaven, wat duidt op een foutieve lucht- en/of brandstofmeting
en/of foutieve ijking van de VEGa sensoren.

• De inlaatdruk werd met een relatieve druksensor gemeten i.p.v. met een absolute druksensor. Het
Motormanagement systeem werkt met MAP waarden wat betekent dat absolute drukken gemeten
moeten worden

• De uitlaatdruk sensor was op een verkeerde positie gemonteerd waardoor deze volliep met condens
van het uitlaatgas met als gevolg dat deze hierdoor niet goed functioneerde. Deze sensor is verplaatst.

• De smoorkleppositie is opnieuw gedefinieerd en geijkt in MoTeC.
• De brandstofdruksensor is opnieuw geijkt zodat de waarden op de meters overeenkomt met MoTeC.
• De beide injectoren waren niet op gelijke inspuithoeveelheden afgesteld waardoor een asymmetrische

injectieverloop en wellicht daardoor ook slechtere verbranding optrad.
Aile hierboven genoemde hardware is gecontroleerd en eventuele afwijkingen zijn gecorrigeerd dan wei
geminimaliseerd.
In de komende paragraven zal aile bovengenoemde hardware aan bod komen. Er zal met name nadruk
gelegd worden op het ijkingsproces van de sensoren.

E.2 Koppelmeting
am het geleverde koppel te meten is een krachtdoos nodig. Deze meet de kracht van de rem op de doos.
Deze kracht kan omgezet worden in een moment welke feitelijk het koppel van de motor op de rem is.
Voor de ijking van de krachtdoos is een kalibratielat gemaakt (zie Figuur 1). Deze lat wordt aan de rem
bevestigd en steunt hierbij op de krachtdoos. Aan deze kalibratielat worden ijkgewichten gehangen om de _
krachtdoos mee af te ijken. ..

Specificatie rem:
• Schenck W50 Wervelstroornrem

Specificatie krachtdoos:
• Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
• Wagezelle Loadcell
• Type: V2A
• lOOkg == 2mVN

Specificatie uitlezing:
• Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
• Type: MVD2510
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Onderstaande formules om krachten en momenten te bepalen zijn afgeleid uit Figuur 2.

L

L L

~------ ---------------------------------------------------1.-- l'ij'

Figuur 2. Schema krachten/momenten evenwicht

Grootheden:
FloadcelJ:

Fijk:

M:
mijk:

mloadcell:

Tkalibratielat:

Dimensies:
L1 = 155.5mm
Lz = 153.5mm
L, = 500mm

Kracht uitgeoefend op krachtdoos
IJkbelasting
Totaal moment om rem-as
IJkmassa
Massa belasting
Koppel t.g. v. eigengewicht kalibratielat

Momentevenwicht rond rem-as:

LM=O

F jjk *L j =Floadcell *L z

F k =F, d ,,*~=F 11*°·1535 =0307*F d
L.I oa ce L loadce . loa cell

3 0.500 '

(E. 1)

Het meetbereik van de krachtdoos wordt bepaald aan de hand van vroegere resultaten van vollastmetingen.
In het verleden is met de motor een maximaal koppel gemeten van ongeveer 80 Nm bij 3000 min",
Om dit koppel te verkrijgen moet geijkt worden met ijk-massa mijk:

F jjk = m jjk *g = 9.81 *m jjk

Koppel =80 Nm

Koppel = 0.5 *F jjk =0.5*9.81 *m jjk =4.905*m jik =80

80
m jjk = 4.905 = 16.31 kg
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De krachtdoos wordt vervolgens belast met massa mloadcell:

Floadcell = m loadcell *g = 9.81 *m loadcell

Koppel = 80 Nm

Koppel = 0.1535 * Floadcell = 0.1535 *9.81 *mloadcell = 1.506 * mloadcell = 80

80
m =--=53.13kg

loadcell 1.506

(E.3)

Opmerking: De maximum toelaatbare massa op de krachtdoos is 100 kg!

IJking is gedaan door een bekend gewicht (mijk) via een emmer aan de kalibratielat te hangen. Om de
hysteresis te bepalen is in eerste instantie vanuit maximale belasting naar nul-belasting geijkt en in tweede
instantie vanuit nul-belasting naar maximale belasting geijkt. Vervolgens is de meetfout bepaald. Omdat
niet aileen de gewichten in de emmer het totale koppel bepalen, maar ook het gewicht van de emmer zelf en
het eigengewicht van de kalibratiearm, moeten deze gewichten van het ijkgewicht afgetrokken worden:

Gemeten koppel t.g. v. eigengewicht kalibratie-arm:
Tkalibratielat = 3.7 Nm

Dit koppel komt overeen met een fictieve massa van:

Gemeten koppel = 3.7 N m

Gemeten koppel = 0.5 *F = 0.5 *9.81 *m = 4.905 *m = 3.7

=~=0.754kmkalibratiemm 4.905 g

Massa emmer: memmer =0.309 kg

De massa van de gewichten om een koppel van 80 Nm te realiseren is:

mgewicht = m ijk - memmer - mkalibratiemm

mgewicht = 16.31-0.309-0.754

mgewicht = 15.25 kg

De resultaten van de ijking zijn te vinden in Tabel I op de volgende pagina.
De ijkgrafieken bevinden zich na de tabel.
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SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

..

T, b I 1 R It t .'k ' k htda e esu a en Ij' mE? rae oos
Nr. Ukmassa [kg] Berekend Koppel [Nm] Gemeten Koppel [Nm] Delta (FS) [%]

1 16,31 80,00 80,0 °2 14,31 70,19 70,3 0,14
3 12,31 - 60,38 60,55 0,21
4 10,31 50,57 50,75 0,22
5 8,31 40,76 40,95 0,24
6 6,31 30,95 31,2 0,31
7 4,31 21,14 21,3 0,20
8 2,31 11,33 11,5 0,21
9 0,754 3,70 3,8 0,13
10 ° ° ° °Nr. Ukmassa [kg] Berekend Koppel [Nm] Gemeten Koppel [Nm] Delta (FS) [%]

11 ° ° ° °12 0,754 3,70 3,6 -0,12
13 2,31 11,33 11,2 -0,16
14 4,31 21,14 20,9 -0,30
15 6,31 30,95 30,75 -0,25
16 8,31 40,76 40,5 -0,33
17 10,31 50,57 50,35 -0,28
18 12,31 60,38 60,2 -0,23
19 14,31 70,19 70,1 -0,11
20 16,31 80,00 80,0 °Gem. Delta (FS) [%]

0,
0,13
0,19
0,26
0,24
0,32
0,24
0,22
0,12

°
Metingnr. 1 tim 10:
Metingnr. 11 tim 20:

Vanuit maximale belasting naar nullast.
Vanuit nullast naar maximale belasting.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
-11-



SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

IJkgrafieken krachtdoos
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EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

E.3 UEGO Sensoren
De HORIBA MEXA-20lA maakt het mogelijk om zowel de 02-concentratie als de werkelijke
luchtJbrandstof- verhouding (AIF) en de luchtovermaat Ate meten van een uitlaatgas op 8 verschillende
posities tegelijkertijd. Er kunnen maximaal 8 UEGO (Universal Exhaust Gas Oxygen) sensoren verbonden
worden met de MEXA-20IA analyser/uitleesunit. De meetdata wordt momentaan weegegeven op een LED
display, voor elk van de 8 kanalen. De output signalen zijn van analoge vorm. In 'normal mode' wordt elke
160ms een gemiddelde waarde weergegeven.

Hieronder voIgt het werkingsprincipe van de UEGO-sensor (zie ook Figuur 3).
De zirconium en keramische sensortip van de UEGO sensor bestaat uit:
• Een klein spleetje en heeft hierop geintegreerd een microscopisch klein gaatje (gas inlaat),

waardoorheen het uitlaatgas kan stromenl diffunderen en verderop gemeten kan worden.
• Een meetcel, welke de 02-concentratie in het gat meet.
• Een verwarmingselement, welke het geheel op temperatuur brengt.

Gedurende metingen in het arme gebied (A> I) stroomt de overgebleven hoeveelheid O2in het uitlaatgas de
spleet binnen t.g.v. concentratiediffusie. Gedurende metingen in het rijke gebied (A<1) stroomt H2en CO
de spleet binnen.

De 02-concentratie in de spleet van de sensortip wordt op een constante waarde geregeld door middel van
een pompstroompje.
• In het arme gebied (A> I) worden 02-molekulen uit de spleet gepompt.
• In het rijke gebied (A<1) is de stroomrichting omgedraaid en worden 02-molekulen van buiten gehaald

om de H2en CO in de spleet te oxiderenl neutraliseren ..

Dit resulteert in een voorwaarts stroompje evenredig met de 02-concentratie in het uitlaatgas onder arme
omstandigheden en een omgekeerd stroompje evenredig met de som van de H2- en CO-concentratie in rijke
omstandigheden. De luchtJ brandstofverhouding wordt berekend uit de gemeten O2-, HT en CO
concentratie.

Figuur 3. Werkingsprincipe VEGO sensor

Nauwkeurigheid: ± O.3AIF als AIF = 12.5; ± 0.025A als A= 0.8
± O.IAIF als AIF = 14.7; ± O.01A als A= 1.0
± 0.5AIF als AIF = 23.0; ± 0.02A als A= 1.2

Meetbereik: [0.00-25.00]%
[10.00-30.00]
[0.500-2.500]
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Iedere UEGO sensor is bij Horiba zelf geijkt en beschikt over eigen parameters per sensor. Aangezien de
waarden hiervan per sensor (weliswaar minimaal) verschillen is het essentieel dat er op ieder van de 8
beschikbare kanalen van de Horiba MEXA-210", een eigen sensor wordt aangesloten om deze meetfouten
te voorkomen. Bij deze opstellingen worden echter maar 2 sensoren tegelijkertijd gebruikt. In Figuur 4 zijn
de mogelijk posities van de UEGO sensoren in het uitlaatkanaal weegegeven:

Positie 1: Gemonteerd in het uitlaatkanaal vlak na de uitlaatkleppen, welke gebruikt wordt om de
luchtovermaat momentaan te meten en te sturen. Deze positie is altijd gebruikt. .

Positie 2: Gemonteerd in het verzamelvat en wordt gebruikt om gemiddelde effecten in de tijd vast
te leggen. Deze positie is gebruikt tijdens de metingen zander uitlaatgastegendruk.

Positie 3: Gemonteerd onder de flens met pakking om metingen met uitlaatgastegendruk mogelijk
te maken. UEGO sensoren functioneren aileen in een omgeving waar de omgevingsdruk
heerst.

p
e-+---(0

e

Rotax
motor

)
Figuur 4. Schema positie VEGO sensoren in uitlaatkanaal

Hieronder volgen de afstellingen en de specificaties van de gebruikte UEGO sensoren. De door Horiba
opgegeven fabrieks-specificaties van de UEGO sensoren zijn te vinden in Tabel 2 en Tabel 3:

II van Horiba MEXA-21O:i)k1 (sensor aan~es oten op anaa
MODEL MB-200
CAT. No KX-721030-F
MFG. No 2Z51-1l71
RHO 3.21 Q
LIN I
KA 0.370 mAl%

.~

IPN2 -15 I-lA
KM 0.984

Tabel2. Parameters VEGO
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lea 12 van Horiba MEXA-21OA}2(sensor aanRes oten op naa
MODEL MB-200
CAT. No KX-721030-F
MFG. No 2Z52-121O
RHO 3.10 Q
LIN 1
KA 0.316 mA/%
IPN2 o~A

KM 1.004

Tabel 3. Parameters VEGO

Waarbij:
RHO:
LIN:
KA:
INPz:
KM:

Verwarmingsbron koudeweerstand
Oz lineariseer getal
Zuurstof concentratiestroom gevoeligheidscoefficient
Stoichoimetrische correctiestroom
Rijke kant gevoeligheid correctiecoefficient

')e
Na controle op juistheid van de UEGO sensoren in combinatie met de gebruikte kanalen van de Horiba
MEXA-21OA bleek dat het noodzakelijk was om de parameters, horende bij de gebruikte UEGO sensoren,
opnieuw in te voeren in de Horiba MEXA-21OA. Ieder kanaal bevat eigen informatie van een specifieke
UEGO sensor! De combinaties informatie-UEGO sensor bleek niet overeen te komen.

Bovendien stond niet de correcte H/C verhouding van de gebruikte brandstof ingevoerd in de analyser. Om
de correcte verhouding te bepalen zijn gegevens van de brandstof verreist:

Specificatie commercieel propaan (BENEGAS):
• MON getal: 94.6
• Druk berekend: 7.83 bar

Samenstelling:
95 vol% C3Hg (Propaan)
2.7 vol% CgH6 (Propyleen)
1.6 vol% C4H IO (lso-butaan)
0.3 vol% CZH6 (Ethaan)
0.1 vol% CsH lz (Pentaan)

e) Hieruit voigt de nieuwe H/C-verhouding commercieel propaangas = 2.5321. Afgerond is de H/C
verhouding 2.53. (C3.JsoH7976). Deze setting is aangepast in de MEXA-210A (stond vroeger op 2.55)
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EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

am het ijken van de 2 gebruikte VEGa sensoren mogelijk te maken is de volgende testopstelling gemaakt
en gebruikt (Zie Figuur 5).

of Horiba
MEXA-201A

Dry
Air

)

Figuur 5. Schema opstelling ijking UEGO sensoren 1 en 2

Eerst wordt het O-gas op het montagestuk met VEGa sensor aangesloten en zal er slechts stikstof langs de
VEGa sensor stromen. De Horiba MEXA-21OA. moet na een tijdje de waarde 0 aangeven, omdat er geen
zuurstof aanwezig is. Vervolgens wordt het ijkgas op het montagestuk met VEGa sensor aangesloten en
zal er slechts droge lucht/ synthetische lucht langs de VEGa sensor stromen. De Horiba MEXA-210A. moet
na een tijdje de waarde 20.9 aangeven, omdat de droge lucht/ synthetische lucht 20.9 vol% zuurstof bevat.

Na ijking zijn de parameters van de 2 gebruikte VEGa sensoren gewijzigd. De gegevens behorende bij
sensoren na de ijking zijn te vinden in Tabel 4 en Tabel 5. ..

11 van Horiba MEXA-210A)k1 (sensor aan~es oten Of) anaa
MODEL MB-200
CAT. No KX-721030-F
MFG. No 2Z51-1171
RHO 3.21 Q
LIN 1
KA 0.354 mA/%
IPN2 -20 !-LA
KM 0.984

Tabel4. Paramaters UEGO

)

12 van Horiba MEXA-210A)k2 (sensor aan~es oten Of) anaa
MODEL MB-200
CAT. No KX-721030-F
MFG. No 2Z52-1210
RHO 3.100
LIN 1
KA 0.319 mAl%
IPN2 -5 ~LA

KM 1.004

Tabel5. Parameters UEGO
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In eerste instantie zouden de instellingen van de analyser en VEGO-sensoren nu overeen moeten komen.
De VEGO sensoren waren ook opnieuw geijkt. Echter, later bleek dat de gasflessen met de inhoud droge
lucht/synthetische lucht niet precies een volumepercentage zuurstof van 20.9% te bevatten. Dit was wei
eerst verondersteld. Aangezien nauwkeurige luchtovermaat-metingen essentieel zijn is onderzocht of deze
afwijking acceptabel was of niet.

Specificatie droge luchtl synthetische lucht (volgens Hoeldoos):
• 20 - 22 vol% Oz
• 80 - 78 vol% Nz

Dit komt overeen met een gemiddelde en tolerantie van:
• Gemiddeld: 21 vol% Oz
• Tolerantie relatief: 5%

Massapercentages Oz en Nz:
• 22.2 - 24.4 massa% Oz
• 77.8 -75.6 massa% Nz

Dit komt overeen met een gemiddelde en tolerantie van:
• Gemiddeld: 23,3 massa% Oz
• Tolerantie relatief: 5%

De afwijking van 5% is echter te groot om nauwkeurige metingen met de UEGO sensoren te verrichten.
Daarom zijn de UEGO sensoren opnieuw geijkt maar deze keer in de open lucht i.p.v. met een ijkgas. De
Horiba MEXA-21OA bevat een functie om automatisch te kalibreren in open lucht, waarbij gebruik
gemaakt wordt van het gegeven dat droge lucht 20,95 vol% Oz bevat. Het is overigens wel belangrijk dat de
VEGO sensoren (handmatig) in beweging gebracht worden tijdens de ijking in de open lucht, omdat VEGO
sensoren niet nauwkeurig meten als het medium stil staat.

Na de ijking zijn de parameters van de 2 gebruikte VEGO sensoren wederom gewijzigd. De specificaties
van de sensoren na 2 keer ijken (zie Tabel 6 en Tabel 7):

Ii van Horiba MEXA-2iOA)ki (sensor aanRes oten Of} anaa
MODEL MB-200
CAT. No KX-721030-F
MFG. No 2Z51-1171
RHO 3.38 Q
LIN 1
KA 0.335 mA/%
IPN2 -15 IlA
KM 0.973

Tabel6. Paramaters VEGO

van Horiba MEXA-2iOA)ksensor 2 (aanResloten OD anaal2
MODEL MB-200
CAT. No KX-721030-F
MFG. No 2Z52-1210
RHO 3.17 Q
LIN 1
KA 0.299mA/%
IPN2 -51lA
KM 1.004

Tabel 7. Parameters VEGO
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E.4 MAP sensor
Een MAP (Manifold Absolute Pressure) sensor meet absolute drukken. Deze sensor wordt gebruikt om de
luchtdruk in het inlaatspruitstuk te meten. In de vroegere opstelling werd een Micro-switch type
241PC15M als druksensor gebruikt om de druk in het inlaatspruitstuk te meten. Dit is een sensor die een
relatieve druk meet. (Sensor meet druk relatief t.o.v. atmosferische druk) Het onnauwkeurige van deze
sensor is dat deze de momentane omgevingsdruk altijd als 100kPa ,ziet'. Aangezien de momentane
omgevingsdruk niet constante is, betekent dit dat op het ene moment 100kPa overeenkomt met by. 102kPa
en op het andere moment by. 98kPa. Om deze onnauwkeurigheid te vermijden is de relatieve druksensor
vervangen door een absolute druksensor.

Specificatie MAP sensor:
• Micro-switch
• Type: 142PC15A Absolute
• Bereik: 1-6V ¢::> 0-15psia "" 0-103,4 kPa
• Responsetijd: 1.0 ms

Om de MAP sensor te ijken is de volgende opstelling gebouwd (zie Figuur 6):

Specificatie vacuum pomp:
• A.c. Motor
• Type: BS 2408

Vacuiim pomp

DPI603
Pressure Calibrator

MAP·
Sensor

-------j MoTeC

Figuur 6. Schema opstelling ijking MAP sensor

Op de volgende pagina staat een overzicht van de resultaten van de ijking.

Na ijking is de druksensor getest op nauwkeurigheid door enkele bekende drukken op de sensor te zetten en
te vergelijken (MoTeC vs. bekende druk). Hieruit bleek dat de maximale afwijking 0.2kPa was, wat
overeenkomt met een meetnauwkeurigheid van 0.2%FS. MoTeC echter, geeft de MAP-waarden weer met
een maximale nauwkeurigheid van 0.5kPa, wat overeenkomt met een afleesnauwkeurigheid van 0.5 %FS.
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IJkwaarden MAP Sensor

MAP [kPa] AJD-waarde [-]

0 125
5 155
10 185
15 215
20 245
25 275
30 305
35 336
40 367
45 397
50 430
55 460
60 491

MAP [kPa] AJD-waarde [-]

65 523
70 554
75 587
80 618
85 649
90 680
95 711
100 741
105 771
110 801
115 831
120 861
125 891

IJking MAP sensor

1251007550

MAP [kPa] I

-~---------~

900

800

700

~ 600
Q)

"C 500...asas
3: 400

jJ
I

C
;a: 300

200
•

100

l
0

0 25

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
-19-



SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

E.5 EMAP sensor
Een EMAP (Exhaust Manifold Absolute Pressure) sensor meet ook absolute drukken. Deze sensor wordt
gebruikt om de luchtdruk in de uitlaat te meten. In tegenstelling tot bij inlaatdrukmetingen is de
nauwkeurigheid van de meetwaarden niet zo heel erg verreist omdat de waarden niet als input worden
gebruikt (voor by. het motormanagement systeem). De uitlaatdruk is puur een indicatie van de grootte van
de tegendruk in het uitlaatkanaal. Vandaar dat de reeds gebruikte relatieve druksensor niet vervangen is.

Specificatie EMAP sensor:
• Micro-switch
• Type: 142PC15G Vacuum Gage
• Bereik: 1-6V <=> 0- (-15)psia "" 0- (-103,4) kPa
• Responsetijd: 1.0 ms

In de vroegere opstelling was de EMAP sensor aan de onderkant van een zijtak in het uitlaatkanaal
gemonteerd. Omdat deze sensor zich op het laagste punt beyond is deze sensor vo1gelopen met vocht als
gevolg van condensatie van het vochtige uitlaatgas in het uitlaatkanaal. Hierdoor heeft deze sensor niet
goed gefunctioneerd. Om dit probleem te verhelpen is de EMAP sensor via een slang aangesloten op het
verzamelvat, daar waar o.a. ook de VEGO sensor gemonteerd is. Eventuele drukverliezen in de slang zijn
verwaarloosd omdat dit een korte/stijve slang is.

De EMAP sensor is op een soortgelijke manier geijkt als de MAP sensor. Dit proces is reeds in de vorige
paragraaf beschreven (zie MAP sensor). Hierbij is gebruik gemaakt van dezelfde opstelling als is
weergegeven in Figuur 6. In eerste instantie zag het ernaar uit dat sensor reeds goed geijkt was. Om dit te
controleren zijn er een aantal drukken ingesteld «100kPa) en gekeken wat de daarbij afgegeven AlD
waarden (=spanningen) waren. Deze AlD-waarden zijn vergeleken met de waarden die reeds ingevoerd
waren in de kalibratie tabel bij een vorige ijking. Het bleek inderdaad zo te zijn dat de waarden
overeenkwamen met de reeds ingevoerde waarden. De resultaten van de controle staan in Tabel 8 vermeld:

Tabel8 EMAP-waarde vs AlD-waarde
EMAP [kPa] A/D-waarde [-]

0 112
10,50 174
23,26 259
47,34 420
55,80 475
71,00 575
85,63 668
91,20 703
98,10 750

Op de volgende pagina staat een overzicht van de waarden zoals ze ingevoerd zijn in MoTeC.

Na ijking is de druksensor getest op nauwkeurigheid. Hieruit bleek dat maximale afwijking 0.2 kPa was,
wat overeenkomt met een meetnauwkeurigheid van 0.2% FS. MoTeC echter geeft de EMAP-waarden weer
met een maxima1e nauwkeurigheid van 0.5 kPa, wat overeenkomt met een afleesnauwkeurigheid van
0.5%FS.
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IJkwaarden EMAP Sensor

EMAP [kPa] A1D-waarde [-]

0 109
5 142
10 174
15 207
20 240
25 272
30 305
35 338
40 370
45 403
50 436
55 468
60 501

EMAP [kPa] A1D-waarde [.]

65 534
70 566
75 599
80 632
85 664
90 697
95 730
100 762
105 795
110 828
115 860
120 893
125 926

IJking EMAP sensor

1000

900

800

:I: 700

.g 600...
~ 500 -ts-'-~--'----~~~--'------'----~++

~ 400c
::t 300

200

100

o

_~__0 25 50 7__5 1_0_0 J25EMAP [kPa]
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E.6 Brandstofdruk sensor
De brandstofdruk kan op 3 plaatsen afgelezen worden. Op het reduceerventiel van de Nz-fles, bij de
accumulator en in het afleesscherm van MoTeC. Deze 3 mogelijke waarden kwamen niet overeen. Dit de
volgende gebruikte test opstelling gecorrigeerd (zie Figuur 7). De brandstof wordt op druk gebracht via de
stikstof. De Feinmel3-Manometer (ijk-manometer) en de Wika drukopnemer meten vervolgens de
brandstofdruk. MoTeC is gekoppeld aan de de drukopnemer. Afwijkingen worden vervolgens gecorrigeerd.

Feinme~

Manometer
Wika

drukopnemer

MoTeC

Specificatie FeinmeB-Manometer:
• Econosto
• Fabr. Nr. 1116524
• Meetbereik: [0-15 bar]
• Nauwkeurigheid: ± 0.1 %FS
• Schaalwaarde: 0.05

Figuur 7. Schema opstelling ijking brandstofdruk sensor

Specificatie Wika drukopnemer:
Wika Econotronic
Type: 9013563
Meetbereik: [0-25 bar]

)
Ook bij deze sensor zijn ter controle een aantal drukken ingesteld « 15bar) en gekeken wat de daarbij
afgegeven A/D-waarden (= spanningen) waren. Deze AlD-waarden zijn vergeleken met de waarden die
reeds ingevoerd waren in de kalibratietabel bij een vorige ijking. Ook hier bleek het zo te zijn dat de
waarden overeenkwamen met de reeds ingevoerde waarden. De resultaten van de controle staan in Tabel 9
vermeld:

Tabel9 FP-waarden vs A/D-waarden
Brandstofdruk [Bar] MoTeC [N] AID-waarde [-]

0 0 83

8,12 81,2 386
9,80 98,0 450
12,00 120,0 533
13,85 138,5 603
15,00 150,0 647
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IJkwaarden Brandstofdruk Sensor

i

Brandstofdruk [Bar] AlD-waarde [-]

0 83
1 121
2 159
3 196
4 233
5 271
6 309
7 346
8 384
9 421
10 459
11 497
12 534

Brandstofdruk [Bar] AlD-waarde [.]

13 572
14 609
15 647
16 685
17 722
18 760
19 797
20 835
21 873
22 910
23 948
24 985
25 1023

IJking Brandstofdruk sensor

1000

800
......

I.....
Q)

600"'C...
cucu;:
I 400c• <i

200

0

L
0 5 10 15 20 25

Brandstofdruk [Bar]
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E.7 Smoorklep
De stand van de smoorklep wordt ingesteld via een Schenck potmeter. Met deze potmeter wordt een CEM
servomotor aangestuurd, welke via een stangenmechanisme de smoorklepstand kan veranderen. Met het
motormanagement systeem MoTeC kan de stand van de smoorklep afgelezen worden via de waarde van de
Throttle Position (TP). De volgende afwijkingen waren geconstateerd met als gevolg dat er geen correcte
relatie bestond tussen de stand van het potmetertje, de waarde die MoTeC aangaf en de daadwerkelijke
stand van de smoorklep:

1. De positie van de Schenck potmeter en de stand van de smoorklep kwamen niet niet overeen
2. De stand van de smoorklep en de Throttle Position in MoTeC kwamen niet overeen

• De Schenck potmeter 0-100% 1= Smoorklepstand 0-100%
Het bleek zo te zijn dat de arm van het stangenmechanisme van de smoorklepaansturing te lang was
waardoor de maximale slag van de CEM servomotor overschreden werd. Om dit probleem te verhelpen is
de arm ingekort. Ook was het niet mogelijk om de smoorklep volledig open te zetten omdat het
stangenmechanisme dan in aanraking kwam met de eindaanslag van de slanghouder. Hiervan is een stuk
verwijderd, waardoor het stangenmechanisme geen hinder meer ondervond van de slanghouder en de
smoorklep volledig open kan.

• Smoorklepstand 0-100% 1= MoTeC Throtte Position 0-100%
De uitlezing van MoTeC TP was kwam niet overeen met de echte smoorklepstand.
In het geval dat de smoorklep volledig dicht stond (potmeter volledig naar links gedraaid), gaf MoTeC aan
dat TP = 11 %. In het geval dat de smoorklep volledig open stond (potmeter volledig naar rechts gedraaid),
gaf MoTeC aan dat TP = 55%. Bovendien bleek de TP sensor niet-lineair ingesteld te staan.

Al deze afwijkingen zijn gecorrigeerd, waardoor gold dat de gewenste smoorklepstand ingesteld via de
Schenk potmeter bevestigd werd door een correcte digitale waarde in MoTeC en ook daadwerkelijk werd
uitgevoerd door de smoorklep met als resultaat:
• Schenck potmeter 0-100% =Smoorklepstand 0-100% =MoTeC TP 0-100%

De uiterste smoorklepstanden zijn als voigt gedefinieerd:

Smoorklep dicht: 0%

I
Smoorklep volledig open: 100%

Figuur 8. Uiterste standen smoorklep

Een volledige geopende smoorklep (100%) staat in principe in de stroomrichting (rechter figuur). Een
'gesloten' smoorklep (0%) sluit nooit in zijn geheel het kanaal af omdat er altijd lucht moet kunnen
stromen.
De smoorklep die werd gebruikt was oversized! Kleine veranderingen (fine-tunen) in Throttle Position (TP)
en daarmee belastingwaren zo moeilijk te realiseren, een kleinere smoorklep was beterl minder gevoelig
geweest.
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E.8 Micro-Motion
Met de Micro-Motion kan het momentane verbruik, het totale verbruik, de dichtheid en de temperatuur van
de brandstof worden gemeten. Het Micro-Motion systeem wordt echter vooral gebruikt om momentaan de
massastroom brandstof te meten, waardoor het later mogelijk is om de AlP-ratio van het mengsel te
vergelijken (via de gemeten massastromen lucht en brandstot) met de waarden die de UEGO sensoren
aangeven.

Het Micro-Motion systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
• Sensor (Model: DS006S 100SB; Sensor SIN: 201659)
• RFT9729 Remote Flow Transmitter
• Rosemount Hart Communicator type 268

Instellingen:

• Min. flow:
• Max. flow:
• Cutoff:

1mA ¢:::} 0 g/s
20rnA ¢:::} 11,11 g/s (= 40 kg/h)
O.Olg/s (l %FS)

De Rosemount Hart Communicator maakt het mogelijk om op afstand te communiceren met de RFT9729
Transmitter. Enerzijds wordt de communicator gebruikt als display om de verkregen data tijdens een
meting momentaan af te lezen. Anderzijds kan ook op deze manier data naar de transmitter verzonden
worden (bv. het aanpassen van parameters). Metingen met de vroegere opstelling wezen uit dat essentiele
parameters foutief ingevoerd moesten zijn, omdat afwijkingen van meer dan 15% werden geconstateerd.
Het bleek zo te zijn dat de ingevoerde parameters voor een andere transmitter golden. De nieuwe correcte
parameters zijn daarom opnieuw ingevoerd. De waarden hiervan (sensor afhankelijk) zijn terug te vinden in
de manual horende bij de apparatuur.

De aangepaste factoren waren de kalibratiefactoren voor het verbruik en de dichtheid van de brandstof:
• Flow Cal Factor: 0.124585.13
• Dens Cal Factor: 1000 1108194.44

Nadat deze factoren correct ingevoerd waren bleek dat de transmitter het verbruik en de dichtheid weer
correct meette.
• Dichtheid: De transmitter gaf voor de aanpassing een dichtheid van de brandstof van ongeveer 

1000 kg/m3 aan. De correctie van de Dens Cal Factor had als gevolg dat de waarde ongeveer 512
kg/m3 bij 20°C werd wat een realistische waarde is voor commerciee1 propaan.

• Totaliser: De totaliser wordt enerzijds gebruikt om het verbruik te meten. In de vroegere opstelling
was de totaliser helemaal niet te gebruiken. Na de veranderingen was dit wei mogelijk. Anderzijds
wordt de totaliser gebruikt om de massastroom momentaan te meten. Het verbruik wordt over een
bepaalde periode gemeten en weergegeven a1s massastroom.
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Om de totaliser van de Micro-Motion te controleren is een gasfles met daarop een kraan gemonteerd,
aangesloten op de verbruiksmeter. Een bekende hoeveelheid brandstof is za door de Micro-Motion
verbruiksmeter in de fles gebracht en nagewogen op een nauwkeurige weegschaal.
Vervolgens is de massatoename in de fles t.g.v. vullen vergeleken met de waarde die de totaliser aangaf.

De controle is als voigt uitgevoerd:
• Wegen massa fles zander inhoud op weegschaal
• Resetten totaliser. Deze geeft nu O.OOOg aan.
• Openen kraan van de fles. Dit moet rustig gebeuren zodat de maximale flow
• (= 11,11 g/s) niet overschreden wordt. Probeer een flow van ongeveer 5 g/s te krijgen.

De inhoud van de fles is Iliter. Dit houdt in dat er maar ongeveer 500 g commercieel propaan ingaat
(dichtheid = 496 kg/m' bij 26°C).

• Als de totaliser ongeveer 500 g aangeeft moet de kraan dicht. De waarde van de totaliser moet
genoteerd worden omdat deze vergeleken moet worden met de gewichtstoename op de weegschaal.

• Wegen massa fles met inhoud op weegschaal.

Ret resultaat van de controle staat hieronder verwerkt:

Massa fles zander inhoud: 1295 g
Massa fles met inhoud: 1704g

Massa inhoud: 409 g

Waarde totaliser: 411.6 g

De afwijking is 2.6 g, wat overeenkomt met een meetonnauwkeurigheid van ongeveer 0.6% wat acceptabel
is.

..
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E.9 Injectorafstellingen
Voor de inspuiting van brandstof bij de proefopstelling worden TUE-injectoren gebruikt. Aan de
proefmotor zijn normaal gesproken 2 inlaatkanalen gemonteerd, waarin I injector per kanaal wordt
aangestuurd voor een 'symmetrisch' inspuiting. In deze configuratie is het belangrijk dat beide injectoren
evenveel injecteren om de homogeniteit van het luchtJ brandstofmengsel in de verbrandingskamer te
verbeteren. Ook is het mogelijk om 1 inlaatkanaal af te stoppen en vervolgens maar 1 injector onder gelijke
condities de dubbele hoeveelheid t.o.v. de 2-kanaalsconfiguratie te laten injecteren. De bovenstaande
inspuitcondities vereisen bij gelijke pulsduur een andere afstelling van de lichthoogte van de injectoren om
toch een gelijke opbrengst te kunnen realiseren. Om de lichthoogtel opbrengst naar wens af te regelen is
een opstelling gebouwd (zie Figuur 9). In de volgende paragraven wordt beschreven hoe de injectoren voor
de verschillende configuraties en situaties zijn afgesteld.

,----------

\
\ I

I

i-"'~l
L:: __-._.-J

L _

c
_Q
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~
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Q)
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Figuur 9. Schema opstelling injectortest

Om de injectortest uit te voeren moeten de injectoren uit de houders gehaald worden anders loopt de
verbrandingskamer van de motor vol met brandstof. De injector, die getest gaat worden, wordt via een
brandstofleiding op de brandstoftoevoer aangesloten. Er mogen geen bellen in de leiding zijn, omdat het
dan onmogelijk is om een constante momentane flow te meten en dus in te stellen. Om deze bellen te
vermijden moet de druk boven de verzadigingsdruk ingesteld worden (= afhankelijk van de temperatuur).
De injectortest wordt m.b.v. MoTeC gestuurd (Main Menu/ Diagnostics/ Injectortest). Parameters als
injectiefrequentie (= helft toerental motor), pulsduur en aantal puisen kunnen hier worden ingesteld.

Het afstellen van de injectoren kan op 2 manieren gebeuren:
• Momentaan afstellen op een gewenste flow
• Een bepaalde van tevoren vastgelegde hoeveelheid over een bepaalde tijdsduur met gelijke

injectieintervallen laten injecteren

Het hoe en waarom en het resultaat van het afstellen van de injectoren is reeds in hoofdstuk 3.4
(Injectieduur) van het hoofdverslag beschreven.
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BIJLAGEF
. Berekening luchtovermaat tv uit uitlaatgassamenstelling volgens

Brettschneider·

Massabalans:
nLv.MLv + nBr.MBr = nuv.Muv (F.I)

waarbij: nLv
MLv
nBr
M Br
nuv
M uv

= # mol vochtige lucht
= molmassa vochtige lucht
= # 11101 vochtige bral1dstof
=molmassa vochtige brandstof
= # mol vochtig uitIaatgas
= molmassa vochtig uitlaatgas

Dan is de luchtovermaat:
llLv·MLv

== ---=---=---
llBr·MBr·Ls

(F.2)

VOCHTIGE INLAATLUCHT:

Droge lucht bevat 21 % zuurstof en 79% stikstof (en edelgassen).
Veronderstel dat de luchtvochtigheid =x (massa waterdamp per kilogram droge lucht).

M
Stel JL ==~

Mw

waarbij: MLd

Mw
=molmassa droge lucht
= molmassa waterdamp

Dan is de molmassa vochtige lucht:

1+ X
M Lv =---MLd

1+ flx

Stel nu dat nLv = 100, dan is de totale massa vochtige lucht:

(

1 + X r 100M Ld 100x.M Ld
ID Lv =llLv·MLv =100.M Lv ==100 Ld == +----==--

I+JLx I+JLx I+JLx

100(0.21M o2 + 0.79M N2 ) 100x.JL.Mw== + ---'-----"--
1+ JLx 1+ JLx

21 M 79 M 100JLx M
o + N + w

I+JLx ' I+JLx 21+JLx
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VOCHTIGE BRANDSTOF:

Stel dat de chemische samenstelling van de brandstof weergegeven wordt door CmHnOk.

Deze brandstof bevat bestaat uit een hoeveelheid koolstof (X), waterstof (Y), zuurstof (Z) en water (W).

Dan is de massa brandstof:

fi Br =nBr·M Br =nx·M x +ny.M y +nz·M z +nw·M w

VOCHTIG UITLAATGAS:

Voor het vochtige uitlaatgas kan een dergelijke massabalans opgesteld worden:

Massa vochtig uitlaatgas:

fi uv =nuv·M uv =nA·M A +nB·M B +ne·M e +no·M o +

nE·M z +nF·M e .H.O
k

, +nG·M G +nH·M Hrn n

(F.5)

(F.6)

(Met de indices m', n' en k' in (6) wordt bedoeld dat de onverbrande koolwaterstoffen in het uitlaatgas een
andere samenstelling hebben dan de brandstof).

Vergelijkingen (4), (5) en (6) gesubstitueerd in (l) levert op:
nLv.MLv + nBr.MBr = nuv.Muv

Hieruit kunnen de volgende 3 balansen opgesteld worden:
Koolstofbalans: nx = nA+nB+m'.nF

lOO,ux n'
Waterstofbalans: --- +nw+ny = nC+nD+ -.n F

1+,ux 2

(F.7)

(F.8)

(F.9)

Zuurstofbalans:
21 50,ux n w n B n e k' n G---+ ---+--+nZ=nA+-+-+nE+-·n +-

1+ ,ux 1+ ,ux 2 2 2 2 F 2
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Introduceer nu nUd (= # aantal mol droge uitlaatgas).
Dan gelden de volgende relaties:

[C02] =~ * 100%
n Ud

[CO]=~*100%
n Ud

[02]=~*100%
n Ud

m'.n
[HC]=--F *100%

n Ud

[NO] =~ * 100%
n Ud

Notabene: [... ] zijn volumefracties

Voor de concentratieverhoudingen worden de constanten K1 tim ~ geintroduceerd:

K) = [CO] = n B

[C0 2 ] n A

K
2
=[02]=n E

[C0 2 ] n A

K
1

= [HC] = m'.~
. [C0

2
] n

A

K
4

= [NO] = n G

[C0 2 ] n A

(F.ll)

(F.12)

(F.13)

(F.14)

Opmerking: Dezelfde concentratieverhoudingen gelden ook voor een VOCHTIG uitlaatgas!

)
by.

[CO].n Ud

[COr .nuv =[CO].n Ud} [CO]' n UV [CO]
[C02r .nuv = [C02].n Ud => [C02r = [C02].n Ud = [C02] = K 1

Aangezien de waterdamp- en waterstofconcentraties (resp. [H20] en [H2D in het uitlaatgas niet gemeten
worden, wordt de water-gas-evenwichtsconstante K geintroduceerd:

Water-gas-evenwicht:

Water-gas-evenwichtconstante: (F.15)
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De massafracties van C, Hz, Oz en HzO in de brandstof zijn resp. x, y, zen w.

Er geldt dat de som van aBe fracties I moet zijn:

m m m m
X =_x_. y =_y_. Z =_z_. W =~.

, , , t

mBr mBr mBr mBr
x+y+z+w = I (F.16)

waarbij: mx = massa C in de brandstof
my = massa Hz in de brandstof
mz = massa Oz in de brandstof
mw = massa HzO in de brandstof
mBr = massa brandstof

Gebruik vervolgens (2) en ook weer nLv = 100:

m x nx·M x
---7

nBr·M Br nLv·M Lv =x
100M Lv (F.17)x---- n x =x =x- -

m Br n Br .M Br M x ILLs·M x ILLs·M x

my ny.M y
---7

nBr·M Br nLv·M Lv 100M Lv
(F.18)y--- n y =y =y =y- -

',• m Br nBr·M Br My ILLs·M y ILLs·M y..
>{

m z nz·M z
---7

nBr·M Br nLv·M Lv 100M Lv
(F.19)z---- n =Z =Z =Z- -

mBr nBr·M Br
z M A.Ls·M z A.Ls·M zz

m w nw·M w
---7

n Br .M Br =w
nLv·M Lv =w

100M Lv
(F.20)W---- n w =w- -

mBr nBr·M Br M w A.Ls·M w A.Ls·M w

De theoretische hoeveelheid zuurstof, die dan nodig is om de aanwezige hoeveelheid brandstof (CmHnOk)

stoichiometrisch te verbranden is:

X Y Z X Y Z
°th =--+-----=--+----

M x 2M y M z 12.01 4.032 32

[kmol zuurstof ]

kg brandstof

[ kg zuurstof ]

kg brandstof

..

Hieruit kan samen met (3) Ls bepaald worden:

100M Lv [ X Y Z:L =(1+,l1x) . -+----
s 21 M 2M M

x y z

[kg vochtige lucht]

kgbrandstof
(F.2l)

Uit (8), (11) en (13) volgen de concentraties [COz] en [CO] in het vochtig uitlaatgas:

n x =n A +n B +m'.Ilp

K
_ n B

I
nA

K = m'.Ilp
3

n A
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=> n c = 100 + Ow + Oy - 00 --.OF

1+ J-Lx 2
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Uit (9), (11), (13) en (15) volgen de concentraties [HzO] en [Hz] in het vochtig uitlaatgas:

J-Lx n'
100 +n w +n y =n c +n o +-.n Fl+J-Lx 2

°BK,=-
°A

m'.~
K.,=--

- °A

K = °B·nC
°A'OO

K [J-LX n' ( K).n x :~nc = ( ) 100 + n w + ny --. -----"'----'-=---
K+K 1 l+J-Lx 2m' 1+K 1 +K)

Zo ook:

K 1 [J-LX n' ( K)_n X J~no = ( ) 100--+n w +n y--. -----
K+K, 1+ J-Lx 2m' 1+K, +K)
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Uit (12), (13) en (14) volgen de concentraties [02], [He] en [NO] in het vochtig uitlaatgas:

llE K 2 ·ll xK 2 =- ~ llE=K 2 ·ll A=------
llA (l+Kj+K,)

K1
K -',llx

~ II F =-' II A __---=:m=- _
m' (l+Kj+K,)

(F.26)

(F.27)
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Wanneer (11) tim (14) en (17) tim (28) in (10) gesubstitueerd worden onstaat er een omvangrijke formule voor de luchtovermaat A.

/L= 21 *

(
21 + 50fLx [CO]/[C0 2 ] r~ + _Y- - _z_J

K + [CO]/[C0 2 ] M x 2M y M z

[CO ] + [CO] + [0 ] + [NO] k' 0' .K HC]
: 2 2 22m, 4m'(K + [CO]/[C0 2 ]) x K y Z [CO]/[C0

2
] W

------------""---------------'----*-- + .--- -- - *--
[C0 2 ] + [CO] + [HC] M x K+[CO]/[C0 2 ] 2M y M z K+[CO]/[C0 2 ] 2M w

Deze vergelijking bevat 6 variabelen die uit metingen moeten volgen. Deze zijn:
1. Luchtvochtigheid x
2. [C02]

3. (CO]
4. [02]

5. [He]
6. [NO]

Bovendien bevat deze vergelijking 7 variabelen, die afhankelijk zijn van de te gebruiken brandstof. Deze zijn:
1. x
2. y
3. z
4. w
5. k'
6. m'
7. n'

Tenslotte staan er nag enkele constanten in. De water-gas-constante K heeft voor benzinemotoren een waarde tussen 3.4 en 3.8.
Recente werken kennen deze constante K de waarde 3.5 toe.
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De omvangrijke vergelijking (29) voor de luchtovermaat A is nog wat te vereenvoudigen via de volgende tussenstappen:

De massaverhouding H2/C (gebruikmakend van (16» in de brandstof is:

fi fi fi fi
X =_x_. Y=-y_. Z =_z_. W =~, , ,

fi Br fi Br fi Br fi Br

fiy y.fi Br Y hlly.M y

fix X.fi Br X llx·Mx

Hieruit voigt de molverhouding H2/C (Hev) in de brandstof:

H
_ lly 2y M xcv-- -.--

llx X My

Op dezelfde manier zijn ook de molverhouding 02/C (Oev) en H20/C (Wev) in de brandstof te vinden:

fi z Z.fi Br Z h llz·M z

fix X.fi Br X llx·Mx

fi w W.fi B W llw.Mw

fix X.fi B X llx.Mx

(F.30)

llZ
°cv =

llx

llwWcv =--
llx

2z M x---
X M z
W M x---

X M w

"
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(F.33)

(F.36)

Wev . [CO]/[C0 2 ] .([CO] + [CO] + [HC ])
2 K + [CO]/[C0 2 ] 2

'I

(1+ H~v _ O~v }CO,1+[C01+[HCJ)

A= 21 *

(
21+50 X [CO]/[C0 2 ] J

Jl K+[CO]/[C0 2 ]

[CO] + [CO] + [0 ] + [NO] + H ev K _ °ev [C0
2

] + [CO])
2 2 2 2 4 '(K+[CO]/[C0

2
]) 2

Hieronder staat de vereenvoudiging van de vergelijking van de luchtovermaat A via substitutie van (30), (31) en (32) in (29).

A = 21 *
( [CO]/[CO?] r H ev Oey)21 + 50Jlx - 1+-----
~ K + [CO]/[C0 2 ] 4 2

[CO] [CO] [0] [NO] k' n' .K
2 +-2-+ 2 +-2-+ 2m' 4m'(K+[CO]/[C0

2
]) He] H ev K 0eY Wev [CO]/[C0 2 ]____________'--- --L.-_ +__ * _

[C0 2 ] + [CO] + [He] 4 K + [CO]/[COJ 2 2 K + [CO]/[C0 2 ]

Ingevuld in (33) levert dit:

De onverbrande koolwaterstoffen (HC) in het uitlaatgas van een ottomotor bestaat uit 60% verbrandingsprodukten en 40% brandstof. Aangezien de
verbrandingsprodukten overwegend uit kleinere molekulen dan de brandstof bestaat, is de verhouding Hev bij de onverbrande koolwaterstoffen iets groter dan bij
de toegevoerde brandstof. Echter, dit onderscheidt wordt verwaarloosd. Dan kunnen de volgende aannames gemaakt worden:

n' n-. "" - =H ev (F.34)
m' m

k' k-. "" - =0ev (F.35)
m' m
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Beschouwing formule luchtovermaat A (36):

De formule voor de luchtovermaat A(36) is te splitsen in 2 quotienten:
• Het Iste quotient uit (36) bevat de geringe invloed van de luchtvochtigheid x
• Het 2de quotient uit (36) vertelt over de verbrandingsprodukten en de massa-analyse van de brandstof.

Om de luchtovermaat Ate kunnen bepalen zijn de volgende variabelen en constanten vereist:

6 variabelen die uit metingen moeten volgen. Deze zijn:
• Luchtvochtigheid x
• [C0 2]

• [CO]
• [02]

• [NO]
• [HC]

3 variabelen, die afbankelijk zijn van de te gebruiken brandstof. Deze zijn:

1. H
ev

= 2y . M x = 2y . 12.011 = 11.9161
X My X 2.016 X

2. 0ev = 2z. 12.011 =0.751~
X 32.000 X

3. W
ev

=:!!.-. 12.011 = 0.667 w
X 18.016 X

2 constanten:
1. Water-gas-evenwichtsconstante K die de waarde 3.5 heeft.

2. J1 = M Ld = 28.964 = 1.608
Mw 18.016

Op de volgende pagina wordt bekeken hoe de formule voor de luchtovermaat A (36) vereenvoudigd kan
worden tot een kleinere formule en weI voor de volgende situaties:
• Droge inlaatlucht, natte brandstof
• Natte inlaatlucht, droge brandstof
• Droge inlaatlucht, droge brandstof
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3. Droge inlaatlucht en droge brandstof: In het geYal dat zowel de inlaatlucht als de brandstof droog zijn, m.a.w. de luchtyochtigheid x = °en
W =w =WCY =0, is het uitlaatgas ook droog en kan (36) yereenyoudigd worden tot:

------------e TECHNISCHE UNIVERSITEIT EIND_VEN
-38-

(F.38)

(F.37)

(F.39)

wCY [CO]/[C02 ] ([CO] [CO] [HC])
2 3.5 + [CO]/[C0

2
]' 2 + +

[C0 2 ] + [CO])

Speciale gevallen:

In het geYal dat de inlaatlucht droog is, m.a.w. de luchtyochtigheid x = 0, kan (36) yereenyoudigd worden tot:

[CO ] + [CO] + [O~] + [NO] + H cy . 3.5 _ 0Cy

A= 2 2 - 2 4 (3.5 + [CO]/[C0 2 ]) 2

(1+ H;v _ O;v }[CO,1+[C01+[HCl)

[CO ] + [CO] + [0 ] + [NO] + H CY 3.5 _ °Cy [C0
7

] + [CO])
A = 2 2 2 2 4' (3.5 + [CO]/[C0 2 ]) 2 -

(1+ H4cv - O;v }CO,J+[COJ+[HCl)

I. Droge inlaatIucht:

2. Droge brandstof: In het geyai dat de brandstof droog is, m.a.w. W =w =WCy =0, kan (36) yereenyoudigd worden tot:

[CO ]+ [CO] +[0 ]+[NO]+ H CY 3.5 _ °Cy [C0
2
]+[CO])

21 2 2 2 2 4' (3.5 + [CO]/[C0
2

]) 2A= * --;- ""'---_..,.-- L.- _

(
21 + 50 X [CO]/[C0 2 ] J (1 + H CY - °Cy )([CO ] + [CO] + [HC])

f.1 3.5 + [CO]/[C0
2 ] 4 2 2



SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

BIJLAGEG
. Formuleoverzicht .

M *2Jr*~*_1_ [kW]
eff 60 1000

(1.1)

PnOlm = p * 1013 *~T + 273 [kW]
eff P 293

(1.2)

*v * n * X [kW]Pe slag, totaal 60 1000

*[Jr *d 2 *S*iJ *~ *~
Pe 4 60 1000

[kW]
(1.3)

*V *~*~-Pe slag, totaal 60 1000-

Pe *Vs1ag, totaal * X = M eff * 2Jr

M *2Jr*~*_1_ [kW]
eff 60 1000 (104)

Pe =
M eff *2Jr

--='----=
Vslag , totaal *X

[Pa] (1.5)

Pe *Vslag , totaal *X _
2Jr

[ Jr*d
2

'JPe * -4-*S*1 *X

2Jr
[Nm] (1.6)

(1.7)[kg/m 3
]

MR * (Tspruitstuk + 273)
lucht

P sprllitstuk *1000P sprllitstllk *1000
Pspruitstuk = R * (T. + 273)

s sprUltsluk

j>
273 * Plnstromet -~Plnstromet *1.29

P,Instromet = a
Tluchtlnstromet +273 1 13.25

[kg/m 3
] (1.8)

millcht = P,Instromet * V,Instromet *1000 [g/s] (1.9)

. 2* rh
Vullmgsgraad = Illcht *100 [0/0]

*V *PInstromet slag, totaa! n
(1.10)
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mbrandstof *3600 * LCV [MJ I kWh]
Pelf 1000

BSFC =

BSFC =

m brandstof *3600

Peff

[gl kWh]

(1.11 )

Thermisch rendement = Pelf------:..:;;..--* 100 [%]
LCV * mbrandstof

(1.12)

Lambda (massastroom lucht en brandstof)

,1= mlucht *_1

m brandstof L s

(I.13)

Lambda (emissies)

A . = 21 * (1.14)
"'",""""'0,'" ( [CO]/[CO] J

21+50,ux 2

K + [CO]/[C0 2 ]

f
H "[CO ] + [CO] + [0 ] + [NO] + ~ 3.5 _ 0eY v[CO ] + [CO]) Wey [CO]/[C0 2 ] .([CO] + [CO] + [HC])--

2 2 2 2 4 . (K + [CO]/[C0
2

]) 2 ~l 2 2 3.5 + [CO]/[C0 2 ] 2
-

1+ Hey _ °eY ([C0 2 ] + [CO] + [HC]) [1+ H; _ O;v }[CO,1+ [CO] + [HC))
4 2

Lambda (emissies)

[CO ]+ [CO] + [0 ] + [NO] + Hey 3.5 °ey ~[C02]+ [CO])
2 2 2 2 -4-' (K+[CO]/[C0

2
]) 2

~rcltschnCidcr, UnH)!! ==
(1+ Ht -O;y )([C02]+ [CO] + [HC])

(1.15)
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SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

BIJLAGEH
- MATLAB -

Meetsheet.m

% laden van de laatst ingevoerde waarden
load invoer.txt

n=invoer(l,:) ;
Me=invoer(2,:) ;
T=invoer(3,:) ;
pO=invoer(4,:) ;
dp=invoer(5,:) ;
p_spr=invoer(6,:) ;
Ql=invoer(7,:) ;
Qb=invoer(8,:) j

11=invoer(9,:) ;
berekend=[] ;

% Openen kader parameters
prompt={'Toerental [omw/min]',

'Koppel [Nm]',
'Temperatuur inlaatlucht [OC]',
'Omgevingsdruk [mbar]',
'Drukval Instromet [kPa]',
'Druk inlaatspruitstuk [kPa]',
'MAF Instromet [m3/s]',
'Massastroom brandstof (MM) [g/s]',
'Lambda (UEGO) [-] '};

title='Parameters proefopstelling motorce13';
lineNo=l;
if exist('berekend');

def={num2str(n) ,num2str(Me) ,num2str(T) ,num2str(pO) ,num2str(dp) ,num2str(p
_spr) ,num2str(Ql) ,num2str(Qb) ,num2str(11)};

answer=inputdlg(prompt,title,lineNo,def) ;
else
answer=inputdlg(prompt,title,lineNo) ;

end

if length (answer) >0,
n=str2num(char(answer(1))) ;

Me=str2num(char(answer(2))) ;
T=str2num(char(answer(3))) ;

pO=str2num(char(answer(4))) ;
dp=str2num(char(answer(5))) i

p_spr=str2num(char(answer(6))) ;
Ql=str2num(char(answer(7))) ;
Qb=str2num(char(answer(8))) ;
11=str2num(char (answer (9) ));

end
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% Defaultwaarden
%n=2500
%Me=14.5
%T=25
%pO=1000
%dp=0.03
%p_spr=41.5
%Ql=0.00450
%Qb=O. 340
%11=1.000

parameters
Toerental [omw/min]
Koppel [Nm]
Temperatuur inlaatlucht rOC]

Omgevingsdruk [rnbar]
Drukval Instromet [kPa]
Druk inlaatspruitstuk [kPa]
MAF Instromet [m3/s]
Massastroom brandstof (MM) [g/s]
Lambda (UEGO) [-]
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% Totaal slagvolume
d=97.0e-3i %[m]
s=81.0e-3i %[m]
i=li %[-]
chi=0.5i %[-]
Vs_tot=(pi*d A 2/4*s*i} i %[m3]

% Gemiddelde effectieve druk
Me=Mei %[Nm]
pe=(Me*2*pi}/(Vs_tot*chi}*le-5i %[bar]

% Vermogen
n=ni %[omw/min]
Pe=Me*2*pi*(n/60}*(1/1000} i %[kW]

% DIN Vermogen
pO=pOi %[mbar]
T=T i %[OC]
P_norm=Pe*(1013/pO}*sqrt( (273+T}/(293}) i %[kW]

% Specifiek brandstofverbruik
Qb=Qbi %[g/s]
BSFC=(Qb*3600}/Pei %[g/kWh]

% Thermisch rendement
LCV=46.2i %[MJ/kg]
r=Pe/(LCV*Qb}*100i %[%]

% Dichtheid inlaatlucht Instromet
dp=dp; %[kPa]
rho_1ucht=1.29; %[kg/m3]
rho_instr=273/(T+273}* (pO-dp*10}/1013.25*rho_1uchti %[kg/m3]

% Massastroom inlaatlucht Instromet
Q1=Q1; %[m3/s]
Q_instr=rho_instr*Q1*1000; %[g/s] •

% Dichtheid lucht inlaatspruitstuk
p_spr=p_spr; %[kPa]
R=8. 31; %[]
M1=0.02874i %[]
rho_spr=(p_spr*1000/(R/M1}/(273+T}}; %[kg/m3]

% Volumetrisch rendement (Vullingsgraad)
v=(2*Q_instr}/(rho_spr*Vs_tot*n}*(60/1000} *100; %[%]

% Lambda
Ls=15.63; %[kg/kg]
12=(Q_instr/Qb}*(1/Ls} i %[-]

% Afwijking lambda
11=11; %[-]

13=(11-12}/11*100; %[%]
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% Display berekende grootheden
fprintf('\n Toerental= %6.0f omw/min' ,n)
fprintf('\n Koppel= %6.1f Nm' ,Me)
fprintf('\n g.e.d.= %6.2f bar' ,pel
fprintf('\n Vermogen= %6.2f kW' ,Pel
fprintf('\n MAP= %6.1f kPa' ,p_spr)
fprintf('\n Temperatuur inlaatlucht Instromet= %6.1f DC' ,T)
fprintf('\n Luchtdruk= %6.0f mbar' ,pO)
fprintf('\n DIN Vermogen= %6.2f kW' ,P_norm)
fprintf('\n Brandstofverbruik= %6.3f g/s',Qb)
fprintf('\n Specifiek brandstofverbruik %6.1f g/kWh' ,BSFC)
fprintf('\n Thermisch rendement= %6.1f %%' ,r)
fprintf( '\n Volumestroom inlaat1ucht Instromet= %6.5f kg/m3' ,Ql)
fprintf('\n Dichtheid lucht Instromet= %6.2f kg/m3' ,rho_instr)
fprintf( '\n Massastroom inlaatlucht Instromet= %6.2f gis' ,Q_instr)
fprintf( '\n Dichtheid lucht inlaatspruitstuk= %6.2f kg/m3' ,rho_spr)
fprintf('\n Vullingsgraad= %6.1f %%' ,v)
fprintf( '\n Lambda UEGO= %6.3f' ,11)
fprintf( '\n Lambda lucht/brandstof= %6.3f' ,12)
fprintf( '\n Afwijking Lambda= %6.1f %%' ,13)
fprintf ( , \n' )

invoer=[n;Me;T;pOi dpiP_Spr iQ1 iQbil1] i

save invoer.txt invoer -ascii

Resultaat na berekening:
Toerental=
Koppel=
g.e.d.=
Vermogen=
MAP=
Temperatuur inlaatlucht Instromet=
Luchtdruk=
DIN Vermogen=
Brandstofverbruik=
Specifiek brandstofverbruik
Thermisch rendement=
Volumestroom inlaatlucht Instromet=
Dichtheid lucht Instromet=
Massastroom inlaatlucht Instromet=
Dichtheid lucht inlaatspruitstuk=
Vullingsgraad=
Lambda UEGO=
Lambda lucht/brandstof=
Afwijking Lambda=

omw/min
Nm
bar
kW
kPa
DC
mbar
kW
g/s
g/kWh
%
kg/m3
kg/m3
g/s
kg/m3
%

%
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Lambda.m

% laden van de laatst ingevoerde waarden
load data. txt

Ls=data (1, ; ) i

K=data(2,;) i

mu=data (3, ;) i

HCV=data(4,;) i

OCV=data(5,:) i

WCV=data(6,:) i

x=data(7,;) i

HC=data(8,:) i

NO=data (9, :) i

CO=data (10, ; ) i

C02=data (11, ; ) i

02=data(12,:) i

L1=data(13,:) i

L2=data(14, ;)i

pO=data(15,;) i

T=data (16, : ) i

dp=data (17, : ) i

p_spr=data(18, :)i

Ql=data(19,:) i

Qb=data(20,:) i

berekend=[] i

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
-45-

..



)

SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
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% Openen kader met constanten
prompt={'Stoichiometrische lucht-brandstofverhouding [kg/kg]',

'Water-gas-evenwichtsconstante' ,
'Mu',
'HCV' ,

'OCV' ,
'WCV'} ;

title='Constanten' ;
lineNo=l;
if exist('berekend');

def={num2str(Ls) ,
num2str (K) ,
num2str (mu) ,
num2str (HCV) ,
num2str (OCV) ,
num2str (WCV) } ;

answer=inputdlg(prompt, title, lineNo, def) ;
else
answer=inputdlg(prompt,title,lineNo) ;

end

if length(answer) >0,
Ls=str2num(char(answer(1))) ;
K=str2num(char(answer(2))) ;

mu=str2num(char(answer(3))) ;
HCV=str2num(char(answer(4))) ;

OCV=str2num(char(answer(5))) ;
WCV=str2num(char(answer(6))) ;

end
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% Openen kader met parameters benodigd voor berekening lambda volgens
Brettschneider
prompt={'Luchtvochtigheid [%]',

'HC[FID] [ppmC]',
'NO [ppm]',
'CO [vol%]',

'C02 [vol%]',
'02 [vol%]'};

title='Parameters Lambda uitlaatgas (Brettschneider)';
lineNo=l;
if exist('berekend');

def= {num2str (x) ,
num2str (HC) ,
num2str (NO) ,
num2str (CO) ,
num2str(C02) ,
num2str(02)};

answer=inputdlg(prompt,title,lineNo,def) ;
else
answer=inputdlg(prompt,title,lineNo) ;

end

if length (answer) >0,
x=str2num(char(answer(1))) ;
HC=str2num(char(answer(2))) ;

NO=str2num(char(answer(3))) ;
CO=str2num(char(answer(4))) ;

C02=str2num(char(answer(5))) ;
02=str2num(char(answer(6))) ;

end
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% Openen kader met parameters benodigd voor berekening lambda uit lucht
brandstof-flows
prompt={'Omgevingsdruk [mbar]',

'Temperatuur inlaatlucht [OC]',

'Drukval Instromet [kPa]',
'Druk inlaatspruitstuk [kPa]',
'MAF Ins tromet [m3 / s] , /
'Massastroom brandstof (MM) [g/s]'};

title='Parameters Lambda lucht-brandstof'i
lineNo=l;
if exist('berekend');

def={num2str(pO) ,
num2str (T) ,
num2str (dp) ,
num2str (p_spr) ,
num2str (Ql) ,
num2str(Qb)};

answer=inputdlg(prompt, title, lineNo,def) i

else
answer=inputdlg(prompt,title,lineNo) ;

end

if length (answer) >0,
pO=str2num(char(answer(1))) ;
T=str2num(char(answer(2))) ;
dp=str2num(char(answer(3))) ;
p_spr=str2num(char{answer(4))) ;
Ql=str2num(char{answer(5))) ;
Qb=str2num(char(answer(6))) ;

end

ndstof (fYlM) [gf~J
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% Openen kader lambda UEGO-sensoren
prompt={'Lambda UEGO(l)',

'Lambda UEGO(2) '};

title='Lambda UEGO-sensoren' ;
lineNo=l;
if exist('berekend');

def={num2str(L1) ,
num2str(L2)};

answer=inputdlg(prompt,title,lineNo,def) ;
else
answer=inputdlg(prompt,title,lineNo) ;

end

if length (answer) >0,
L1=str2num(char(answer(1))) ;
L2=str2num(char(answer(2))) i

end

% Defaultwaarden
%Ls=15.63
%K=3.5
%mu=1.608
%HCV=2.53
%OCV=O
%WCV=O
%x=20
%HC=750
%NO=2350
%CO=0.50
%C02=13 .1
%02=0
%Ll=1.000
%L2=1.000
%pO=1000
%T=22
%dp=0.03
%p_spr=40.5
%Ql=0.00444
%Qb=0.333

parameters
Stoichiometrische lucht-brandstofverhouding
Water-gas-evenwichtsconstante [-]
mu [-]
HCV [-]
OCV [-]
WCV [-]
Luchtvochtigheid [%]
HC [FID] [ppmC]
NO [ppm]
CO [vol%]
C02 [vol%]
02 [vol%]
Lambda UEGO(l) [-]
Lambda UEGO(2) [-]
Omgevingsdruk [mbar]
Temperatuur inlaatlucht rOC]
Drukval Instromet [kPa]
Druk inlaatspruitstuk [kPa]
MAF Instromet (m3/s]
Massastroom brandstof (MM) [g/s]
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% Dichtheid inlaatlucht Instromet
dp=dp; %[kPa]
rho_lucht=1.29; %[kg/m3]
rho_instr=273/(T+273) * (pO-dp*10)/1013.25*rho_lucht; %[kg/m3]

% Massastroom inlaatlucht Instromet
Ql=Ql; %[m3/s]
Q_instr=rho_instr*Ql*1000; %[g/s]

% Dichtheid lucht inlaatspruitstuk
p_spr=p_spr; %[kPa]
R=8. 31; %[]
Ml =0 . 02874; %[ ]
rho_spr=(p_spr*1000/(R/Ml)/(273+T)); %[kg/m3]

% Lambda lucht-brandstof
Ls=15.63; %[kg/kg]
L3=(Q_instr/Qb)*(1/Ls); %[-]

% Lambda uitlaatgas (Brettschneider)
K=K; %[-]
mu=mu; %[-]
HCV=HCV; %[-]
OCV=OCV; %[-]
WCV=WCV; %[-]
X=x/100/mu; %[kg H20/kg droge lucht]
HC=HC; %[ppmC]
NO=NO; %[ppm]
CO=CO; %[vol%]
C02=C02; %[vol%]
02=02; %[vol%]
L4=21/(21+50*mu*X*CO/C02/(K+CO/C02))*(C02+CO/2+02+NO/100000/2+(HCV/4*K/(
K+CO/C02)-OCV/2)*(C02+CO))/(1+HCV/4-0CV/2)/(C02+CO+HC/10000)
(WCV/2*(CO/C02/(K+CO/C02))*(C02+CO+HC/10000) )/(1+HCV/4
OCV/2)/(C02+CO+HC/10000);

% Afwijking lambda
L5=(L2-L1)/L1*100; %[%]
L6=(L3-L1)/L1*100; %[%]
L7=(L3-L2)/L2*100; %[%]
L8=(L4-L1)/L1*100; %[%]
L9=(L4-L2)/L2*100; %[%]
L10=(L4-L3)/L3*100; %[%]
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% Display berekende grootheden
%fprintf('\n Lambda UEGO(l)= %3.3f' ,Ll)
fprintf('\n Lambda UEGO(2)= %3.3f' ,L2)
fprintf('\n Lambda lucht-brandstof= %3.3f' ,L3)
fprintf('\n Lambda uitlaatgas (Brettschneider)= %3.4f' ,L4)

%fprintf('\n Afwijking Lambda UEGO(l)!UEGO(2) = %3.1f %%' ,L5)
%fprintf('\n Afwijking Lambda UEGO(l)!lucht-brandstof = %3.1f %%' ,L6)
fprintf('\n Afwijking Lambda UEGO(2)!lucht-brandstof = %3.1f %%' ,L7)

%fprintf('\n Afwijking Lambda UEGO(l)!uitlaatgas (Brettschneider)
%3 . If %%', L8)
fprintf('\n Afwijking Lambda UEGO(2)!uitlaatgas (Brettschneider)

%3 . If %%', L9)
fprintf('\n Afwijking Lambda lucht-brandstof!uitlaatgas

(Brettschneider) = %3.1f %%' ,L10)
fprintf ( , \n' )

data=[Ls;K;mu;HCV;OCV;WCV;x;HC;NO;CO;C02;02;Ll;L2;pO;T;dp;p_spr;Ql;Qb;];
save data. txt data -ascii

Resultaat na berekening:
Lambda UEGO(2)=
Lambda lucht-brandstof=
Lambda uitlaatgas (Brettschneider)=
Afwijking Lambda UEGO(2)!lucht-brandstof
Afwijking Lambda UEGO(2)!uitlaatgas (Brettschneider)
Afwijking Lambda lucht-brandstof!uitlaatgas (Brettschneider)=
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SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

BIJLAGEI
-MEETDATA-

Meeting 1: Referentiemeting

Constanten:
Toerental
Koppel:
Vitlaatgastegendruk:

Variabelen:
Injectiemoment:
Lambda:

n =2500min,I
T = 14.5Nm
EMAP = OkPa

Timing =0 - 7200 KH
A = 1 - 1.6

(in stappen van 300 KH)
(in stappen van 0.1)

PARAMETERS EENHEID

Lambda [- ] 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

/5'Brandstofdruk [bar] 15.1 15.0 15.2 14.9 15.0 15.1
Toerental [min-I] 2540 2560 2520 2540 2490 2500 2500
Koppel [Nm] 14.3 14.5 14.3 14.4 14.2 14.1 14.3
g.e.d. [bar] 3.01 3.03 3.01 3.02 2.98 2.96 3.00
MAP [kPa] 40.5 42.5 44.5 46.0 47.0 50.5 53.5
EMAP [kPa] 0 0 0 0 0 0 0
Max. Cilinderdruk [bar] 29.1 29.2 29.1 29.0 26.6 23.0 18.6
DIN Vermogen [kW] 3.81 3.87 3.77 3.82 3.70 3.69 3.74
Brandstofverbruik [g/s] 0.350 0.334 0.322 0.316 0.308 0.307 0.306
Pulsduur [ms] 3.63 3.55 3.48 3.44 3.38 3.36 3.35
Specifiek Brandstofverbruik [g/kWh] 330.6 310.4 306.5 293.9 299.2 299.4 294.5
Thermisch Rendement [0/0] 23.6 25.1 25.4 26.2 26.0 26.0 26.5
Volumestroom Inlaatlucht Instromet [m3/s] *lOe-3 448 471 493 520 552 59i 630
Dichtheid Inlaatlucht Instromet [kg/m3] 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.19 1.19
Massastroom Inlaatlucht Instromet [g/s] 5.36 5.63 5.91 6.22 6.59 7.06 . 7.52

Dichtheid Inlaatlucht spruitstuk [kg/m3] 0.47 0.50 0.52 0.54 0.55 0.59 0.62
Vullingsgraad [0/0] 89.5 88.9 90.3 91.4 96.6 96.2 97.7
Luchtvochtigheid [0/0] 25 25 25 25 25 25

2»THC (wet) [ppm] 923 1405 1871
THC (dry) [ppm] 1115 1602 2112 3359
NO [ppm] 3697 973 370 136
CO [0/0] 0.42 0.07 0.08 0.08
CO2 [0/0] 13.23 9.72 8.94 8.32

02 [0/0] 0.00 5.63 6.62 7.46

Lambda VEGO [- ] 0.997 1.099 1.198 1.298 1.399 1.500 1.599
Lambda lucht/brandstof [-] 0.980 1.079 1.174 1.260 1.369 1.470 1.572

Lambda Brettschneider (wet) [-] 0.976 1.329 1.414 1.489

Lambda Brettschneider (dry) [- ] 0.975 1.326 1.411 1.479
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SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC·EMISSIES

Koppel/g.e.d. vs. Lambda
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Thermisch Rendement vs. Lambda
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Dichtheid Inlaatlucht Spruitstuk vs. Lambda
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SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

Meeting 2: TEGENDRUK VERHOGING

Constanten:
Toerental
Koppel:
Uitlaatgastegendruk:

Variabelen:
Injectiemoment:
Lambda:

n = 2500min- 1

T = 14.5Nm
EMAP = 98kPa

Timing = 0 - 7200 KH
A =1-1.5

(in stappen van 300 KH)
(in stappen van 0.1)

PARAMETERS EENHEID

Lambda [-] 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Brandstofdruk [bar] 15.2 15.1 14.9 14.9 15.2 14.9
Toerental [min-I] 2530 2490 2490 2480 2480 2530
Koppel [Nm] 14.2 14.3 14.1 14.2 14.3 14.3
g.e.d. [bar] 2.97 2.99 2.96 2.98 2.99 2.99
MAP [kPa] 57.5 59.0 64.5 72.0 81.5 93.5
EMAP [kPa] 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5
Max. Cilinderdruk [bar] 36.0 36.3 35.9 38.0 32.8 36.0
DIN Vermogen [kW] 3.84 3.80 3.76 3.77 3.78 3.86
Brandstofverbruik [g/s] 0.399 0.383 0.385 0.390 0.415 0.439
Pulsduur [ms] 4.10 4.05 4.09 4.15 4.35 4.58
Specifiek Brandstofverbruik [g/kWh] 376.7 371.1 377.0 380.4 403.7 418.6
Thermisch Rendement [%] 20.7 21.0 20.7 20.5 19.3 18.6
Volumestroom Inlaatlucht Instromet [m3/s] *lOe-3 536 563 611 683 774 875
Dichtheid Inlaatlucht Instromet [kg/m3] 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
Massastroom Inlaatlucht Instromet [g/s] 6.27 6.59 7.14 7.99 9.06 10.24
Dichtheid Inlaatlucht spruitstuk [kg/m3] 0.67 0.69 0.75 0.84 0.95 1.10
Vullingsgraad [%] 72.7 76.8 76.2 76.6 76.7 74.1
Luchtvochtigheid [%] 25 25 25 25 25 2~

THC (wet) [ppm]
THC (dry) [ppm] 442 541 686 1890
NO [ppm] 2956 1076 310 103
CO [%] 0.37 0.09 0.15 0.17
CO2 [%] 13.26 9.90 9.25 8.45
02 [%] 0.00 4.55 5.63 6.62
Lambda UEGO [-] 0.999 1.097 1.195 1.303 1.398 1.503
Lambda lucht/brandstof [- ] 1.005 1.100 1.187 1.311 1.397 1.493
Lambda Brettschneider (wet) [- ]
Lambda Brettschneider (dry) [-] 0.981 1.267 1.347 1.426
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SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

Koppel/g.e.d. V5. Lambda
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SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

Thermisch Rendement vs. Lambda
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SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT V AN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

Dichtheid Inlaatlucht Spruitstuk vs. Lambda
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SECTIE VERBRANDINGSMOTOREN
EFFECT VAN PROPAAN INJECTIESTRATEGIE OP HC-EMISSIES

Meeting 3: LAST VERHOGING

Constanten:
Toerental
Koppel:
Uitlaatgastegendruk:

Variabelen:
Injectiemoment:
Lambda:

n = 2500min-1

T =20Nm
EMAP =OkPa

Timing = 0 - 7200 KH
'A. = 1- 1.5

(in stappen van 300 KH)
(in stappen van 0.1)

PARAMETERS EENHEID

Lambda [-] 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Brandstofdruk [bar] 15.1 15.0 15.0 14.9 15.0 14.9 14.9
Toerental [min-l ] 2520 2490 2500 2530 2580 2580 2570
Koppel [Nm] 20.0 20.1 20.0 19.8 19.9 20.0 19.9
g.e.d. [bar] 4.19 4.21 4.19 4.17 4.18 4.21 4.18
MAP [kPa] 49.0 50.0 52.0 55.0 57.0 59.0 6g,
EMAP [kPa] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DIN Vermogen [kW] 5.22 5.18 5.18 5.26 5.38 5.36 5.31
Brandstofverbruik [g/s] 0.415 0.401 0.388 0.376 0.370 0.370 0.380
Pulsduur ems] 4.13 4.07 4.01 3.94 3.92 3.92 3.97
Specifiek Brandstofverbruik [g/kWh] 283.6 275.8 267.3 257.5 247.5 246.1 255.2
Thermisch Rendement [0/0] 27.5 28.2 29.2 30.3 31.5 31.7 30.5
Volumestroom Inlaatlucht Instromet [m3/s] * lOe-3 542 561 597 648 669 707 767
Dichtheid Inlaatlucht Instromet [kg/m3] 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
Massastroom Inlaatlucht Instromet [g/s] 6.55 6.77 7.20 7.72 8.07 8.52 9.25
Dichtheid Inlaatlucht spruitstuk [kg/m3] 0.57 0.58 0.61 0.64 0.64 0.69 0.74
Vullingsgraad [0/0] 90.8 93.2 95.0 95.1 97.5 96.1 98.0
Luchtvochtigheid [0/0] 25 25 25 25 25 25 25
THC (wet) [ppm] 860 1207 16ltl 2840
THC (dry) [ppm] 1039 1376 1916 3180
NO [ppm] 4379 1912 743 181
CO [0/0] 0.46 0.06 0.07 0.05
CO2 [0/0] 12.28 9.02 8.38 7.70
02 [0/0] 0.00 5.63 6.62 7.44
Lambda UEGO [-] 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.~
Lambda lucht/brandstof [-] 1.009 1.080 1.188 1.313 1.395 1.474 1.557
Lambda Brettschneider (wet) [- ] 0.973 1.358 1.446 1.528
Lambda Brettschneider (dry) [-] 0.972 1.356 1.442 1.521
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Koppel/g.e.d. vs. Lambda
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Thermisch Rendement vs. Lambda
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Dichtheid Inlaatlucht Spruitstuk VS. Lambda
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