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Plan prezentacji

1. Cel badań  - the main objectives

2. Technologia produkcji badanego oleju pirolitycznego –

technology of the pyrolysis oil production

3. Testy rozpylania – spraying tests

4. Testy spalania w komorze o stałej objętości – combustion tests
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CEL BADAŃ

Dlaczego olej pirolityczny?
• Poszukiwanie paliw alternatywnych.

• Wykorzystanie surowców odnawialnych do produkcji

ciekłych paliw silnikowych metodą termicznego

rozkładu: toryfikacja, piroliza, zgazowanie.

• Problemy z utylizacją nierecyklingowalnych tworzyw

sztucznych. Brak miejsc do składowania.

Niekontrolowane samozapłony na wysypiskach.

• Konieczność likwidacji tzw. "plastikowych wysp".

Wyzwania technologiczne (silnik spalinowy):

Wykorzystanie oleju pirolitycznego jako paliwa silnikowego:

czysty OP, mieszanina z innym paliwem ?

Czy wymagane są zmiany konstrukcyjne w instalacjach

paliwowych i kształcie cylindrów?

Great Pacific Garbage Patch
1,6 mln km2, 5x obszar Polski
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CEL BADAŃ

Olej pirolityczny:
• duża zawartość tlenu, stąd duża 

zawartość wody po obróbce 
termicznej,

• niska wartość opałowa 15-25 MJ/kg,
• niska temperatura spalania,
• długa zwłoka zapłonu.

Jaki surowiec do produkcji oleju pirolitycznego?
Feedstock for pyrolysis oil production

Biomasa Opony samochodowe Tworzywa sztuczne

Olej pirolityczny:
• zawartość siarki do 2% mas.

Olej pirolityczny:
• wymagane usuwanie chloru, 

gdy wsad zawiera PCV.
• rekomendowane tworzywa:

• PE
• PP
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Technologia wytwarzania oleju pirolitycznego z HDPE - badania na MTU
Technology of pyrolysis oil production

HDPE

Proprietary 
Solvent

N2

Dissolution 
Tank

Pyrolysis Reactor

Temperature 
Controlled 

Condenser 1

Water Cooled 
Condenser 2

Condenser 1 
Product (Wax)

Condenser 2 
Product (Liquid)

Gas Product

C2 Product

Distillation 
Column

Condenser

Distilled Product

1 etap - Piroliza
2 etap - Destylacja

Dane:
• Temperatura: 575 - 600°C
• Czas retencji: 2-3 s
• Wsad: HDPE (C2H4)n

Wyniki analizy oleju pirolitycznego:

• gęstość: 737.9 kg/cm3

• lepkość dynamiczna: 0.48 mPa∙s

• napięcie powierzchniowe: 22.94 mN/m 
(Kruss Tensiometer K100; Plate Method)

• C: 84,8 % mas., H: 14,6% mas.
• wartość opałowa: 40,03 MJ/kg

280°C
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Analiza GC/MS oleju pirolitycznego z HDPE  - badania na MTU

Chromatograf gazowy:  Trace 1310 

Spektrometr masowy:    ITQ 1100 ion trap

Surowy olej pirolityczny

Olej pirolityczny po destylacji

Rozkład węglowodorów
C6-C20
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Dilution Tests - Testy mieszalności  - badania na MTU

Cel: sprawdzić rozpuszczalność z dostępnymi ciekłymi paliwami silnikowymi

OP+ON

(1:3)

OP+benzyna 91

(1:3)

OP po 

destylacji
OP + Izobutanol
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Testy rozpylania - badania na MTU – spraying tests

Test bench description

Wyposażenie:

 Chronos (model CR14-1.0), 

szybka kamera cyfrowa, 

1057 fps

 Wtryskiwacz 

wysokocisnieniowy: Bosch, 

GDI, 6 otworów

 Pompa wtryskowa: HPLC, 

400 bar

Cel: przetestować wypływ przez wtryskiwacz wysokociśnieniowy 

i obliczyć SMD (Sauter Mean Diameter)

Badane paliwa:

• czysty OP

• OP+ON (1:3 volumetric ratio)

• OP+benzyna 91 (1:3 volumetric ratio)

• ON

• Benzyna 91

Laser-diffraction Malvern Spraytec particle sizer
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Metodyka badań - methodology

Malvern Spraytec particle sizer

Pomiary w obszarze sprayu:

- pomiar natężenia wyemitowanego i pochłoniętego światła 

laserowego,

- średnie średnice kropel wg Sautera (SMD)

- rozkład objętościowy kropel

- rozkład ilościowy kropel

- centyle: Dx(10), Dx(50), Dx(90) – podają zawartość 

procentową ilości (lub objętości) kropel w μm, które są 

poniżej zadanej wartości

Analiza porównawcza ww. wielkości dla badanych paliw

Comparative analysis for the tested fuels

Testy rozpylania - badania na MTU
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Injector tip

Laser beam

7cm

5.5 cm

Przykładowy wynik.
paliwo: OP
czas wtrysku: 3 ms
ciśnienie wtrysku: 400 bar

Lokalizacja strumienia światła 

laserowego względem wtryskiwacza.

Wybrano 2 położenia: w centrum strugi 

i na skraju.

Metodyka badań

Testy rozpylania - badania na MTU

Każdy pomiar jest uśrednionym z 10 kolejnych wtrysków.

W celu wyeliminowania błędu systematycznego, każdorazowo "przepłukiwano" instalację 

wtryskową acetonem i ususzano przedmuchem sprężonego powietrza.
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Pyrolysis Oil

Diesel fuel

Gasoline

WNIOSKI

 SMD dla OP ma zbliżoną wielkość do benzyny 91

 SMD dla ON ma wartość znacznie większą niż OP

 Mniejszy rozmiar jest korzystniejszy ze względu na lepsze

wymieszanie i szybsze odparowanie oraz utworzenie

gazowej mieszanki palnej

Wyniki badań - punkt skrajnyTesty rozpylania
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WNIOSKI

 Mieszanina OP+benzyna 91 daje znacznie bardziej powtarzalne wyniki. SMD mieszczą się w przedziale 7-8,5 um.

 Mieszanina OP+ON charakteryzuje się znacznie większą rozbieżnością SMD w przedziale od 7 do 17 um. 

Prawdopodobna przyczyna: lokalne zaburzenia w mieszaninie (mieszanina niehomogeniczna w skali mikro), zaburzenia 

wypływu paliwa z dysz wtryskiwacza.

Pyrolysis Oil + Diesel fuelPyrolysis Oil + Gasoline

Wyniki badań - punkt skrajnyTesty rozpylania
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Pyrolysis Oil + Diesel fuel

Diesel fuelPyrolysis Oil

Gasoline

Wyniki badań - punkt centralnyTesty rozpylania
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Wielkość Pyrolysis
oil

Gasoline Diesel
fuel

Gęstość - density (kg/m3) 737.9 730.0 851.6

Lepkość dynamiczna –
dynamic viscosity (mPa*s)

0.48 0.30 3.77

Napięcie powierzchniowe –
surface tension (mN/m)

22.9 20.4 27.6

Liczba Webera 2506.5 2881.2 1562.8

Liczba Ohnesorge’a 0.0078 0.0052 0.0518

Liczba kryterialna Weber number:

𝑊𝑒 =
𝜌𝑎 ∙ 𝑣

2 ∙ 𝐷

𝜎

Liczba kryterialna Ohnesorge number:

𝑂ℎ =
𝜇

𝐷 ∙ 𝜌𝑓 ∙ 𝜎

Gdzie: 

𝜌𝑎 - gęstość powietrza

𝜌𝑓 – gęstość paliwa

𝑣 – prędkość kropel

𝐷 – średnica dyszy wtryskiwacza

𝜎 – napięcię powierzchniowe paliwa

𝜇 – lepkość dynamiczna paliwa

Testy rozpylania – wpływ liczb kryterialnych

 Bezwymiarowe liczby We i Oh reprezentują rodzaj rozkładu kropel

 Wzraz ze wzrostem liczby We maleje wartość SMD

 Czym niższa liczba Oh tym słabsze są siły tarcia między kroplami, 

przeważają siły lepkości -> energia wewnętrzna przekształca się w 

energię napięcia powierzchniowego -> formuje się kropla



Testy spalania w komorze o stałej objętości – Combustion tests

Test bench
description

Wtryskiwacz (Bosch GDI): 

6 otworów

0.225 mm średnica otworu

Wydatek: 14g/s

Czas wtrysku: 1.5ms

Temperatura wtryskiwacza: 60C

Komora o stałej objętości
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BG28Filter
Natural Luminosity/Mie scattering

16

Fuel System

Camera: Photron Fastcam
SA1.1 Lens: 60mm F32
Resolution: 512X512
Frame Rate: 20,000 fps
Shutter speed: 49.33 us

Fuel Injector

Flash-lamp

Optical Sapphire Windows

High 
Speed 

Camera

Spray & Combustion

S&CV

Mirrors

2

1

Camera: Photron Fastcam
SA1.1 Lens: 85mm F1.4
Resolution: 512X512
Frame Rate: 20 000 fps
Shutter speed: 3.26 us
550nm wavelength filter

Testy spalania w komorze o stałej objętości
Combustion tests in the constant volume combustion vessel
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description



• Komora spalania jest przeznaczona do badań samozapłonu paliwa w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu

• Komora spalania jest wypełniona wstępnie mieszaniną H2-C2H2-O2-N2

• Zapłon od świecy zapłonowej

• W wyniku spalenia H2 i C2H2 powstaje mieszanina H2O, CO2, O2 i N2 o zadanych proporcjach. O2 w stężeniu 21%.

• Wtrysk badanego paliwa odbywa się przy zadanej temperaturze. Wtrysk wyzwalany jest automatycznie przy ciśnieniu 

progowym odpowiadającym zadanej temperaturze.

Test set up

Lean/Dilute
Premixed Burn

(H2, C2H2, O2, N2 …)

Products
(2000 K – 450 K)

(21% O2)

High Pressure Capability 
With Temperature Control

Testy spalania w komorze o stałej objętości

Metodyka badań - methodology
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Diesel fuel

Distilled Pyrolysis Oil



Diesel fuel

Distilled Pyrolysis Oil



Diesel fuel

Distilled Pyrolysis Oil



Diesel fuel
PO

Przebieg ciśnienia w komorze spalania – combustion pressure history

Diesel fuel
PO
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Testy spalania w komorze o stałej objętości

Surowe obrazy

1 klatka 35 klatka

Gaussian filter (to 
smooth the photo)

Adjust image (to  
intensify values
in grayscale image and 
increase the contrast )

Median filter (to filter out some 
of the noise from the photo)

Obróbka obrazów – Image postprocessing
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Background subtracted Wiener filter (lowpass filters 
a grayscale image 
that was degraded by constant 
power additive noise)

Obróbka obrazów
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Making the photo black&white
(binarize image by thresholding, 
applied to all images to convert 
from grayscale to black and 
white) 

Color’s inversion
(better for the later 
boundary tracking)



Testy spalania w komorze o stałej objętości

Propagacja sprayu (Engl. penetration) 

wskazuje na zasięg strugi wytryskiwanego 

paliwa.

Propagacja spraju - spray propagation
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Zasięg strugi obliczono dla przykładowego wtrysku oleju

pirolitycznego w warunkach podwyższonego ciśnienia bez

spalania.

Fluktuacje uśredniono za pomocą filtra Butterworth 4 rzędu.

Obrazy wtrysku rejestrowano z prędkością 25 000 kl/s.

Testy spalania w komorze o stałej objętości
Propagacja spraju
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1000 bar

1800 bar

2600 bar

Zasięg wtrysku przy różnych ciśnieniach wtrysku:
1000, 1800 i 2600 bar.
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Dziękuję za uwagę


