
Resum
L’objectiu del sistema d’injecció en els motors dièsel (en general en qual-

sevol motor d’injecció directa) és la formació d’una barreja aire-combustible
de qualitat, de manera que s’aconseguisca una combustió eficient alhora que
es minimitzen les emissions contaminants. Els sistemes d’injecció han evolu-
cionat ràpidament en els últims anys, i les tècniques de Mecànica de Fluids
Computacional (CFD, de les sigles en anglès) han sigut una de les eines claus
per tal d’aconseguir-ho.

De tots els processos que s’han d’incloure en els models computa-
cionals (cavitació, desprendiments de flux, creixement de la capa límit, etc.),
l’atomització o ruptura de la vena líquida de combustible és, potser, el més
complicat, ja que els fenòmens físics darrere de l’esmentat procés no són total-
ment coneguts. A més, la forta influència del flux dins l’injector sobre l’esprai,
generalment, no se simula de manera adequada. La present Tesi tracta sobre
estos dos aspectes de la injecció: l’atomització del combustible, i la simulació
simultània del flux en la tobera i l’esprai.

Un nou model, denominat en anglés “Eulerian Spray Atomization” ESA,
ha sigut desenvolupat i implementat en el software CFD de codi obert Open-
FOAM (R). Este model està basat en estudiar la barreja com un medi ho-
mogeni, utilitzant per a això una descripció Euleriana del flux; és a dir, la
barreja aire-combustible es considera com un únic fluid i el procés de barreja
es modela mitjanÃğant el transport de dos noves variables: la fracció màssica
de combustible i la densitat de superfície de contacte entre les fases. La verifi-
cació del model ESA s’ha dut a terme per comparació amb casos de Simulació
Numèrica Directa (DNS, de les seues sigles en anglés) i amb solucions analí-
tiques de problemes simplificats. L’esmentat model també ha sigut validat
front a una extensa base de dades experimental.

Doncs, aquesta tesis aporta una novedosa i valuosa eina, el model ESA, que
va permetre i pemetrà millorar l’enteniment dels procesos d’injecció directa.
Un dels fruits obtinguts gràcies al seu ús és que, degut a que s’ha considerat
el combustible com un fluid compressible, el procés d’expansió que es produïx
en la tobera refreda el propi combustible, mentre que els efectes de fricció a
les parets el calenten. Altre resultat interessant és que els combustibles més
lleugers s’atomitzen més ràpid, per la qual cosa es recomana augmentar la
temperatura del combustible en l’injector per a millorar l’atomització i, per
tant, l’eficiència de la combustió.


