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Silniki  spalinowe - wyzwania

• Ograniczenie emisji toksycznych składników

spalin, w szczególności tlenków azotu (NOx).

• Zmniejszenie zużycia paliwa.

• Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

w szczególności w świetle normy euro 6d (7).



Tlenki azotu

• Tlenki azotu powstające w procesie spalania 

są wynikiem wykorzystywania jako utleniacza 

tlenu z powietrza. 

• W strefie płomieni występuje tlenek azotu NO 

i dwutlenek azotu NO2 oznaczane wspólnym 

symbolem NOx.

• Formowanie tlenków azotu zależy głównie od 

składu mieszaniny (stosunku F/A paliwo / 

powietrze) i temperatury.



Tlenki azotu

Zasadnicza część tlenków azotu NOx jest 

wytwarzana przez reakcje zależne w istotny 

sposób od temperatury. 

Mechanizm termiczny jest oparty na 

następujących reakcjach:

O + N2 ↔ NO + N

N + O2 ↔ NO + O

N + OH ↔ NO + H



Sposoby ograniczania powstawania     

i emisji tlenków azotu NOx

Głównym problemem do rozwiązania we 

współczesnych silnikach o zapłonie 

samoczynnym jest emisja tlenków azotu NOx

oraz cząstek stałych PM.

Spośród wielu różnych metod ograniczania 

powstawania i emisji tlenków azotu NOx

upowszechniana jest metoda selektywnej 

redukcji katalitycznej SCR (ang. selective

catalytic reduction).



Woda wprowadzana do procesu 

spalania

Wtrysk wody do układu dolotowego lub 

bezpośredni wtrysk wody za pomocą 

oddzielnego wyzyskiwacza mogą być 

niekorzystne, ponieważ powodują dostarczanie 

wody także do obszarów, gdzie to jest 

nieefektywne albo nawet szkodliwe z innych 

względów.

Innym sposobem umieszczenia wody                 

w komorze spalania jest jej podanie                        

z paliwem. 



Analiza stanu wiedzy – studium 

literaturowe

Obecnie najbardziej zainteresowana tą 

tematyką, związaną z zasilaniem silników     

o zapłonie samoczynnym mieszaninami paliw 

zawierających węglowodory i wodę, zajmują 

się naukowcy głównie w krajach azjatyckich.

W Europie pracowano nad tym tematem 

przede wszystkim w Szwajcarii.



Tezy pracy

Na podstawie analizy literatury i badań wstępnych przyjęto

następujące tezy pracy:

• Zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym mikroemulsją

woda - olej napędowy prowadzi do istotnego zmniejszenia

emisji tlenków azotu NOx,

• Zastosowanie paliwa mikroemulsyjnego zmniejsza zużycie

oleju napędowego w stopniu mniejszym niż udział wody

w paliwie.

• Autorska mieszanina uwodnionych olejów fuzlowych,

alkoholu etylowego i jonowych i/lub niejonowych jest

emulgatorem, pozwalającym na skuteczne wymieszanie

frakcji wodnej i olejowej, w sposób pozwalający na

osiągniecie lepszych wyników emisyjności.



Paliwa emulsyjne

Emulsją nazywamy dwufazowy układ 

dyspersyjny dwóch niemieszających się 

wzajemnie cieczy.

W emulsji jedna ciecz jest rozproszona  

(faza rozproszona) w drugiej (faza ciągła). 



Makroemulsje i mikroemulsje

Ze względu na wielkość cząstek 

rozproszonych emulsje można podzielić na:

• Makroemulsje, w których wielkość cząstek 

zdyspergowanych jest większa od 0,1 µm.

• Mikroemulsje, w których wielkość cząstek 

zdyspergowanych jest mniejsza od 0,1 µm.



Mikroemulsje



Procedura wytwarzania mikroemulsji



Analiza parametrów wytworzonych 

mikroemulsji

W oparciu o opracowaną procedurę 

wykonano partie mikroemulsji o zawartości 

wody w oleju napędowym 5, 10, 15, 20         

i 25%.



Analiza parametrów wytworzonych 

mikroemulsji

Dla paliw używanych do zasilania silników 

spalinowych szczególnie ważne są parametry 

takie jak:

• Gęstość.

• Lepkość.

• Temperatura zablokowania zimnego filtru.

• Pozostałość po spopieleniu.

• Wartość opałowa i ciepło spalania.



Analiza parametrów wytworzonych 

mikroemulsji

Oznaczenie 

Wykonane 

zgodnie 

z normą 

Wymagania 

normy PN-EN 

590 

Wyniki badań dla prób 

5% 10% 15% 20% 25% 

Gęstość w 15 o C, kg/m3 

 

EN ISO 3675 

 

820,0-845,0 0,8752 0,8966 0,9012 0,9105 0,9006 

Lepkość w temp. 40 o C, mm2/s EN ISO 3104 

 

2,00 – 4,50 

 

8,07 10,04 11,54 12,77 12,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP), 
o C 

 

EN 116 

 

 

oleje zimowe: 

max.-22 gat. F  

 

- 10 - 6 - 5 - 4 - 6 

Pozostałość po spopieleniu, %(m/m) EN ISO 6245 max. 0,010 0,019 0,020 0,023 0,029 0,039 

Zawartość wody, % (m/m) PN-EN ISO 9029 max. 0,020 8,71 12,53 16,03 21,14 22,3 

Ciepło spalania, MJ/kg PN-C-04375-2 - 41,96 38,67 36,99 34,67 35,54 

Wartość opałowa, MJ/kg 38,86 35,48 33,72 31,72 32,11 

 



Badania

Badania przeprowadzono dwuetapowo na stanowisku hamowni

silnikowej w Katedrze Inżynierii Pojazdów Politechniki

Wrocławskiej:

• Wstępne badania wykonano na stanowisku wyposażonym

w jednocylindrowy silnik badawczy o oznaczeniu SB31.

• Badania zasadnicze przeprowadzono na silniku VW 1,9 TDI.



Wstępne wyniki badań

Stężenie tlenków azotu (NOx) dla silnika SB31 przy prędkości obrotowej                            

1200 obr/min. wału korbowego, zasilanego olejem napędowym (ON), mikroemulsją 

10%, mikroemulsją zawierającą 20% wody



Przyjęta metodyka badań

• Jedna prędkość obrotowa silnika 3000 obr./min.

• Obciążenie silnika momentem: 0, 30, 60, 90, 120, 150, 

180 Nm.

• W każdym punkcie pomiarowym pobór stężeń 

poszczególnych składników spalin trwał 4 minuty.

• Pomiary w każdym punkcie pracy silnika powtórzono 

sześciokrotnie.

• Badanymi parametrami były: NOx, CO, CO2, O2, SO2, 

D, Ge.



Wymagane przeliczenia 

• Godzinowe zużycie paliwa w kg/h na 

jednostkowe zużycie paliwa w g/kWh:

ge = Ge  / Ne

• Stężenie tlenków azotu w ppm na emisję 

tlenków azotu w g/kWh:

mi =µi * zi [ λ * Mo *ge + Mpal]



Wyniki

Przeliczone wyniki badań zestawiono           

w bazie danych, a następnie wykonano 

analizę regresji, w której:

• Zmienna objaśniana y wyraża zawartość 

procentową wody w paliwie. 

• Zmienne objaśniające x1 i x2 opisują 

emisję tlenków azotu NOx i jednostkowe 

zużycie paliwa.



Model matematyczny

PODSUMOWANIE - WYJŚCIE

Statystyki regresji

Wielokrotność R 0,78594

R kwadrat 0,617702

Dopasowany R 

kwadrat 0,614631

Błąd standardowy 5,311476

Obserwacje 252

ANALIZA WARIANCJI

df SS MS F

Istotność 

F

Regresja 2 11350,27 5675,133 201,1618147 1,02E-52

Resztkowy 249 7024,734 28,21178

Razem 251 18375

Współczy

nniki

Błąd 

standard

owy t Stat Wartość-p

Dolne 

95%

Górne 

95%

Dolne 

95,0%

Górne 

95,0%

Przecięcie 41,88338 1,51084 27,72191 4,49096E-78 38,90772 44,85903 38,90772 44,85903

mi [g/kWh] -13,0106 0,666785 -19,5125 4,39529E-52 -14,3239 -11,6974 -14,3239 -11,6974

ge [g/kWh] -0,45912 0,033965 -13,5173 1,3564E-31 -0,52601 -0,39222 -0,52601 -0,39222

y = 41,8800 - 13,0106 * x1 - 0,4591 * x2



Wnioski

• Użycie mikroemulsji wodnej jako paliwa powoduje znaczne

zmniejszenie poziomu emisji tlenków azotu. Wraz ze wzrostem

ilości wody w paliwie zmniejsza się poziom NOx.

• Zasilanie silnika ZS mikroemulsją powoduje wzrost zużycia

paliwa, lecz w stopniu mniejszym niż udział wody w paliwie.

• Funkcję zawierającą zależność udziału wody w paliwie od emisji

tlenków azotu NOx i jednostkowego zużycia paliwa można

określić jako: y = 41,88 - 13,0106 * x1 - 0,45912 * x2.

• Autorska mieszanina uwodnionych olejów fuzlowych i alkoholu

etylowego jest emulgatorem, pozwalającym na skuteczne

wymieszanie frakcji wodnej i olejowej, w sposób pozwalający

na osiągniecie lepszych wyników emisyjności.



Wnioski dodatkowe

• Moc silnika przy zastosowaniu mikroemulsji woda – olej 

napędowy nieznacznie maleje, natomiast zużycie cieczy 

zasilającej silnik rośnie.

• Zastosowanie paliwa mikroemulsyjnego powoduje 

obniżenie sprawności ogólnej silnika, lecz w stopniu 

mniejszym niż udział wody w paliwie.
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