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Rezumat. Dintre toate tipurile de combustibili alternativi, biomotorina este considerată a fi 
un combustibil adecvat și cel mai promițător pentru motoarele cu aprindere prin 
compresie. Uleiul de palmier, un tip de biomotorină, este acceptat din ce în ce mai 
mult în ultimii zece ani pe piața globală drept combustibil, datorită numeroaselor 
beneficii economice și pentru mediu. S-a constatat că proprietățile biomotorinei din 
ulei de palmier sunt asemănătoare cu cele ale motorinei. Biomotorina din ulei de 
palmier poate să fie folosită direct, drept combustibil pur în motoarele cu motorină 
sau amestecată cu motorină. În acest studiu, au fost efectuate simulări pentru a evalua 
performanța motorinei și a biomotorinei pentru un motor diesel monocilindric. A fost 
studiat efectul amestecurilor de combustibil și al turației motorului asupra forței de 
frânare și randamentului termic la frânare. Compararea rezultatelor experimentale și 
numerice a confirmat utilizabilitatea modelului numeric. Rezultatele numerice ale 
performanței motorului pentru diferite biomotorine în diferite condiții de funcționare 
confirmă utilizarea posibilă a biomotorinei ca înlocuitor pentru motorină în cazul 
motoarelor diesel, fără modificări. În experimentul efectuat cu un motor, s-a constatat 
că biomotorinele pe bază de ulei de palmier s-au comportat comparabil cu motorina în 
ceea ce privește performanța (consumul de combustibil și randamentul termic). 
 
Cuvinte cheie: biomotorină din ulei de palmier, motor diesel, performanța motorului. 

1. INTRODUCERE 

Cererea globală de energie a crescut în ultimele două decenii ca urmare a 
numărului crescând de vehicule de transport și industriale care au nevoie de 
combustibili convenționali. Deoarece rezervele de petrol se diminuează și prețurile 
cresc, cercetătorii și producătorii de motoare caută cu atenție combustibili 
alternativi care să fie disponibili și ecologici, precum uleiul vegetal, etanolul etc. 
Biomotorina este un tip de combustibil biodegradabil și regenerabil care este 
produs din ulei vegetal sau grăsimi animale și poate să fie folosit pentru motoarele 
diesel fie direct, fie după transformarea în ester metilic prin transesterificare.    
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Mai multe studii de specialitate [1, 2, 3] au indicat că viscozitatea mai mare a 
biomotorinei este considerată a fi un dezavantaj major al biomotorinei, deoarece 
aceasta duce la un debit redus al combustibilului, în special la temperaturi 
atmosferice scăzute. Calitatea atomizării, unghiul de pulverizare redus, diametrul 
mediu redus al picăturii și penetrarea mai mare a vârfului combustibilului injectat 
pulverizat vor reduce și mai mult puterea motorului și vor crește emisiile din cauza 
calității reduse a arderii combustibilului. Cocsificarea motorului a fost observată 
după timpi îndelungați de funcționare din cauza viscozității mai mari a uleiului. S-a 
sugerat că preîncălzirea biomotorinei la 100 0C sau amestecarea acesteia cu etanol 
ar putea să reducă viscozitatea [4, 5]. Studiul efectuat de Gvidona și Slavinskas [6] 
a examinat un motor cu aprindere prin compresie care folosea uleiul de rapiță drept 
combustibil și a concluzionat că BSFC, consumul specific de combustibil la frânare 
(brake specific fuel consumption) era mai mare decât cel obținut la folosirea 
motorinei, din cauza puterii calorice mai mici a biomotorinei.    

În alt studiu, Kleinova et al. [7] au examinat un motor în patru timpi cu 
aprindere prin compresie. Au concluzionat că BSFC cu ulei de rapiță a fost mai 
mare în comparație cu motorina; la 19 kW, puterea de ieșire a fost de 461 g/kWh, în 
timp ce pentru motorină a fost de 361 g/kWh. Utilizarea uleiului de rapiță brut 
contribuie la îmbunătățirea randamentului termic cu 3,19 % față de linia de referință 
pentru motorină, așa cum a fost indicat de Golimowski et al. [8]. Studii recente [9, 
10] au confirmat că puterea și cuplul au scăzut la folosirea biomotorinei, în special la 
creșterea conținutului de biomotorină din rapiță în amestecuri. Acest comportament 
este explicat prin faptul că biomotorina din rapiță și/sau amestecurile sale are puteri 
calorice mai mici.   

Gogoi și Baruah [11] au dezvoltat un model teoretic pentru analiza modelului 
de simulare a ciclului pentru prezicerea performanței unui motor diesel alimentat cu 
motorină, biomotorină și amestecurile sale într-un sistem închis și monozonă. Sunt 
analizate efectele raportului de compresie și turației motorului asupra performanței 
motorului pentru diferiți combustibili. Debitul calorific al motorului a fost modelat 
folosind o singură funcție Wiebe. Acest model a indicat o creștere a forței de 
frânare, temperaturii de vârf și a randamentului termic la frânare atunci când rata de 
compresie a crescut. Potdukhe et al [12] au dezvoltat un model de simulare zero 
dimensional pentru a analiza procesele de combustie și a estima presiunea din 
cilindru, debitul calorific, temperatura din cilindru și emisiile produse de motor. O 
singură funcție Wiebe este folosită pentru a modela procesul de combustie. Esterul 
de metil din ulei de palmier și amestecurile sale cu motorină sunt folosite drept 
combustibil de probă. Principalul obiectiv al acestei lucrări este de a modela 
performanța motorului în baza unui sistem închis monozonă pentru un motor cu 
aprindere prin compresie monocilindru și de a o compara cu rezultatele experimentale 
pentru folosirea biomotorinei din ulei de palmier B10 (10 % ulei de palmier + 90 
motorină) și B20 în volum drept combustibil. 
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2. MODELAREA MATEMATICĂ 

Prezenta lucrare tratează modelarea performanței unui motor cu aprindere prin 
compresie. Această modelare se desfășoară în baza primei legi a termodinamicii. Un 
model termodinamic este dezvoltat cu ajutorul codului Matlab, în baza unei monozone, 
un model cu circuit închis este îndreptat spre prezicerea performanței motorului. 

2.1. Conservarea energiei 

 Ecuația bilanțului energetic, conform primei legi a termodinamicii, pentru 
sistemul închis este: 

   
(1)

 

După simplificarea ecuației (1) și luarea în calcul a legii gazului ideal și a 
ratei transferului de căldură, obținem o ecuație pentru a stabili temperatura în 
funcție de unghiul de manivelă: 

    
 (2)

 

unde:  este căldură specifică la volum constant;  – debitul calorific rezultat 

din arderea combustibilului;  – rata transferului de căldură către perete; m – 

masa (kg); A – suprafața secțiunii transversale; h – coeficientul transferului de 
căldură; T – temperatura cilindrului;  – temperatura peretelui. 

2.2. Volumul instantaneu al cilindrului V (θ) 

Volumul cilindrului motorului (volum instantaneu) la orice unghi de manivelă 
este calculat cu ecuația dată [13]. 

  
 (3)

 

unde: cr este rata de compresie; L – lungimea bielei; S – timpul; θ – poziția 
unghiului de manivelă. 

2.3. Procesul de combustie 

Procesul de combustie dintr-un motor diesel este considerat drept foarte 
complex și eterogen. Combustia este modelată folosind abordarea monozonă care 
se bazează pe un fenomen de eliberare uniformă a căldurii distribuite. Funcția 
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Wiebe este folosită pentru a calcula debitul calorific rezultat din arderea 
combustibilului, fracția de masă arsă (xb) care este exprimată ca [14]: 

  
 (4)

 

Debitul calorific este apoi stabilit ca derivată din fracția de masă  în funcție 

de  și înmulțită cu . 

  
 (5)

 

unde  este începutul combustiei,  durata combustiei, a și n sunt constantele 
Wiebe. 

Valoarea m pentru toții combustibilii este considerată 2, iar valoarea a pentru 
motorină, B10, B20 a fost considerată 5,0, 5,508 [2]. 

2.4. Timpul de întârziere la aprindere 

Timpul de întârziere la aprindere este considerat ca perioada dintre începutul 
injecției de combustibil și începerea combustiei. Formula empirică pentru 
biomotorina din ulei de palmier dezvoltată de [15] este folosită pentru acest model: 

  
 (6)

 

unde:  este timpul de întârziere la aprindere, T este temperatura medie în Kelvin, 
p este presiunea medie în bari și  este raportul de echivalență. 

2.5. Transferul de căldură 

Transferul de căldură este unul din subiectele indispensabile ale acestui studiu 
al motoarelor cu combustie internă, deoarece are un efect direct asupra perfor-
manței motorului și o influență decisivă asupra parametrilor de operare, precum 
temperatura și presiunea din interiorul cilindrului. Transferul de căldură de la 
gazele de combustie la lichidul de răcire pentru motoarele cu combustie internă cu 
mișcare alternativă variază între 25 și 35 % din energia totală eliberată prin arderea 
combustibilului [16]. Există trei tipuri de mecanisme de transfer al căldurii care au 
loc în motorul cu combustie internă: transmiterea de căldură, convecția și radiația. 

În acest studiu, a fost folosită ecuația lui Anand pentru a stabili transferul de 
căldură dintre gazele produse ca urmare a procesului chimic din interiorul camerei 
de ardere și peretele cilindrului, ceea ce este indicat în următoarea ecuație: 

  
(7)
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unde Re este numărul lui Reynolds și este stabilit astfel: 

 Re
UpB


  (8) 

unde:   este conductivitatea termică;  – densitatea gazului;  – viscozitatea;  – 
viteza medie a pistonului. 

2.6 Puterea de frecare PF 

Studiul frecării din motor, care afectează eficiența motorului, este de mulți ani 
un subiect de cercetare. Pierderile totale de putere din cauza frecării dintre diferitele 
piese mobile sunt calculate folosind următoarele relații empirice [17]: 

 

unde:  FP este pierderea totală de putere cauzată de frecare, iar C este o constantă 
care depinde de tipul motorului, C = 75 kPa pentru motorul cu injecție directă. 

3. METODOLOGIA 

3.1. Simularea 

Un program de calculator a fost dezvoltat folosind aplicația software 
MATLAB pentru a produce rezultate numerice ale ecuațiilor folosite în modelul 
termodinamic (descris în secțiunea 2). Acesta calculează temperatura, consumul de 
combustibil specific frânării și randamentul termic la frânare în baza unui model 
termodinamic care a fost dezvoltat folosind prima lege a termodinamicii. În timpul 
analizei, rezultatele teoretice sunt prezise pentru diferite amestecuri de ulei de 
palmier și motorină, respectiv D, B10 și B20 cu (0% ulei de palmier +100 motorină, 
10 % ulei de palmier +90 % motorină, 20 % ulei de palmier +80 motorină) în volum. 

3.2. Experimentul 

A fost desfășurat un experiment pentru examinarea performanței cu un motor 
diesel monocilindric în patru timpi ale cărui principale specificații sunt indicate în 
tabelul (1). Studiul experimental a fost efectuat în centrul de dezvoltare auto al 
Universității de Tehnologie din Malaysia (UTM), cu diferiți combustibili, precum 
motorina (D), esterul de metil din ulei de palmier B10 și B20. Principalele 
proprietăți au fost testate în facultatea de tehnologie, tehnologie chimică din 
Malaysia (UTM) pentru formulele de biomotorină enumerate în tabelul (2). 
Consumul de combustibil a fost măsurat prin stabilirea perioadei necesare pentru ca 
motorul diesel să consume o anumită cantitate de combustibil. RPM ale motorului 
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au fost, de asemenea, monitorizate cu ajutorul unui turometru. Au fost folosite două 
rezervoare de combustibil pentru a furniza combustibil motorului testat, unul cu 
motorină, celălalt cu combustibil amestecat. Motorul este cuplat la un dinamometru 
cu curent turbionar, temperaturile de intrare și ieșire sunt măsurate cu un termocuplu. 
Un traductor de presiune a fost introdus în interiorul chiulasei pentru a măsura 
presiunea din interiorul cilindrului. Sistemul de achiziție a datelor bazat pe computer 
este placa SPECTRUM (MI.3112CA) instalată pe un sistem portabil de achiziție a 
datelor, DEWE-5000 pentru a colecta și analiza rezultatele. 

Motorul a fost inițial alimentat cu motorină până când a atins stabilitatea în 
funcționare. Toate testele au fost efectuate cu motorină pentru a oferi date de 
referință și apoi s-a trecut la amestecurile de biomotorină B10 și B20. Înainte de a 
opri motorul testat, după fiecare test cu amestecuri de biomotorină, motorul a fost 
trecut înapoi la funcționarea cu motorină până când tot amestecul de biomotorină a 
fost eliminat din conductele de combustibil, pompa de injecție și injector, pentru a 
evita colmatarea. 
 

Tabelul 1 

Specificațiile motorului 

Yanmar l70N6-MTRIYJ produs în Italia 4 timpi, cilindru vertical, diesel 

 Nr. de cilindri 1  

 Alezaj x cursă 78 × 67 mm  

 Cilindree 0,320 l  

 Sistem de combustie Injecție directă   

 Sistem de răcire Aer împins de ventilatorul volantei  

 Turație maximă  3600 (rpm)  

 Sistem de demaraj Demaraj electric/demaraj cu recul  

 Putere nominală maximă (kW]  4,9 kW la 3600 rpm  
 

Tabelul 2 

Proprietățile biomotorinei din ulei de palmier 

Proprietățile combustibilului Motorină B10 B20 

Viscozitate la 40   [cst] 4,642 4,610 4,524 

 Densitate la 15   [kg/l] 0,8538 0,8554 0,8550 

 Cifră cetanică  54,4 54,6 57,8 

 Valoare calorifică [MJ/kg] 42,280 41,720 40,170 

4. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

4.1. Temperatura cilindrului 

Variațiile temperaturii cilindrului pentru motorina pură, în funcție de unghiul 
de manivelă pentru studiul experimental și numeric sunt ilustrate în figura (1.1). În 
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această figură se vede clar că există o relație între rezultatele experimentale și cele 
numerice. Figura 1.2 compară rezultatele numerice pentru motorină, amestecurile 
de biomotorină B10 și B20 și observând această figură, se poate vedea că 
temperatura maximă a biomotorinei (B10 și B20) este redusă cu 2,3 % și respectiv 
3,1 %, în comparație cu motorina. Acest lucru poate să fie un rezultat al puterii 
calorice mai mici și densității mai mari a amestecurilor. 
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Fig. 1.1.  Compararea temperaturii cilindrului  [EXP (experimentale) și NUM (numerice)] pentru 
motorină (D) la sarcină totală și turație de 2500 (RPM) în funcție de unghiul de manivelă. 
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Fig. 2.1. Temperatura cilindrului pentru toți combustibilii la sarcină totală  
în funcție de unghiul de manivelă.    

4.2. Randamentul termic la frânare (  

Profilurile de randament termic la frânare sunt indicate în figurile 2.1, 2.2, 2.3 
și 2.4. Este un bun parametru de evaluare a capacității combustibililor de a 
transforma energia acumulată în putere. După cum indică aceste figuri, randa-
mentele termice maxime la frânare pentru toți cei trei combustibili (în condiții de 
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sarcină totală) înregistrează o mărime de 22,5 %, 26,20 % și 25,5 % pentru turații 
de 1500, 2000 și respectiv 2500 rpm. Graficul (2.4) care ilustrează o comparație 
între rezultatele numerice explică faptul că amestecurile de biomotorină (B10 și 
B20) prezintă tendințe aproape similare cu motorina și mult asemănătoare între 
acestea. În comparație cu combustibilul de referință, diferențele de procent pentru 
amestecurile de biomotorină sunt mai mici de 5 %. Din această cauză, valorile 
randamentului termic la frânare ale amestecurilor de biomotorină din ulei de 
palmier sunt similare celor ale motorinei. Aceasta indică faptul că transformă 
energia chimică a combustibilului în energie mecanică aproape cu aceeași eficiență 
pentru toți combustibilii folosiți pentru test. 
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Fig. 2.1. Comparație a randamentului termic la frânare  
[EXP (experimental) și NUM (numeric)]  

pentru motorină (D) la sarcină totală în funcție de turație. 
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Fig. 2.2. Comparație a randamentului termic la frânare  
[EXP (experimental) și NUM (numeric)]  

pentru biomotorină (B10) la sarcină totală în funcție de turație. 
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Fig. 2.3. Comparație a randamentului termic la frânare  
[EXP (experimental) și NUM (numeric)]  

pentru biomotorină (B20) la sarcină totală în funcție de turație. 
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Fig. 2.4. Randamentul termic la frânare pentru toți combustibilii la sarcină totală  
în funcție de turația motorului 

4.3. Consumul de combustibil specific frânării (BSFC) 

Variațiile consumului de combustibil specific frânării (bsfc) pentru motorina 
pură și amestecurile de biomotorină B10 și B20 în funcție de turație pentru studiul 
experimental și numeric sunt ilustrate în figură (3.1, 3.2 și 3.3), unde buna 
performanță a economiei de combustibil este reflectată de parametrul bsfc. În aceste 
figuri se vede clar că a fost obținută o bună relație între rezultatele experimentale și 
cele numerice. În figura (3.4) putem să observăm că biomotorinele B10 și B20 au 
un consum de combustibil specific frânării (bsfc) mai mare. Acest lucru poate să fie 
un rezultat al puterii calorice mai mici și densității mai mari a amestecurilor. Astfel, 
pentru aceeași putere la borne de la motor, este necesară o curgere a masei 
fluidizate de combustibil mai mare, ceea ce crește bsfc. Creșterea medie a bsfc în 
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comparație cu biomotorina este de 0,55 % pentru B10 și respectiv 0,96 % pentru 
B20. 
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Fig. 3.1. Comparația consumului de combustibil specific frânării  
[EXP (experimental) și NUM (numeric)]  

pentru motorină (D) la sarcină totală în funcție de turație. 
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Fig. 3.2. Comparația consumului de combustibil specific frânării  
[EXP (experimental) și NUM (numeric)]  

pentru biomotorină (B10) la sarcină totală în funcție de turație. 
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Fig. 3.3. Comparația consumului de combustibil specific frânării [EXP (experimental)  
și NUM (numeric)] pentru motorină (D) la sarcină totală în funcție de turație. 
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Fig. 3.4. Consumul de combustibil specific frânării pentru toți combustibilii  
la sarcină totală în funcție de turația motorului. 

5. CONCLUZIE 

O simulare model de combustie monozonă a fost desfășurată pentru a prezice 
motorul cu aprindere prin compresie monocilindru la sarcină totală și turații variate, 
atunci când este alimentat cu amestecuri de biomotorină din ulei de palmier. Această 
lucrare tratează calculul experimental și de simulare pentru randamentul termic la 
frânare și consumul de combustibil specific frânării pentru motorul diesel alimentat cu 
biomotorină (B20 și B20). Rezultatele modelelor prezentate sunt în acord cu rezultatele 
experimentale și aparent caracteristicile de performanță ale motorului diesel urmează 
aceleași tendințe pentru toți combustibilii testați. Din cauza faptului că biomotorina are 
o densitate mai mare și o putere calorică mai mică în comparație cu motorina, aceasta 
duce la un consum de combustibil suplimentar cu 0,95 % pentru a obține aceeași 
putere. Randamentul termic la frânare a fost îmbunătățit pentru biomotorină, deoarece 
biomotorina are un conținut cu 10 % mai mare de oxigen și aceasta duce la o combustie 
și în final la o conversie a energiei în putere ameliorate. Prin urmare, concluzia este că 
acest model poate să fie folosit pentru prezicerea caracteristicilor de performanță ale 
motorului cu combustie internă alimentat cu biomotorină, cu orice procente ale 
amestecurilor. 
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