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WTRYSK WODY DO KOLEKTORA DOLOTOWEGO  
A ZUŻYCIE PALIWA I ZADYMIENIE SPALIN SILNIKA ZS 

Streszczenie 

Publikacja zawiera analizę wpływu wody dostarczonej do cylindra podczas procesu spalania paliwa na wybra-

ne wskaźniki pracy silnika o ZS. W opracowaniu przedstawiono badania przeprowadzone na stanowisku badaw-

czym przy wtrysku wody do kolektora dolotowego wolnossącego silnika wysokoprężnego. Przedstawiono wyniki 

badań wstępnych dla 5% udziału objętościowego wody w stosunku do wtryskiwanego paliwa obejmujące zadymie-

nie spalin oraz jednostkowe zużycie paliwa. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono możliwości równoczesnego 

obniżenia zarówno emisji cząstek stałych (redukcja zadymienia spalin) jak i zużycia paliwa.  

 

WSTĘP 

Rozwój silników spalinowych w znacznej mierze determinują 
wprowadzane coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin. 
Spełnienie wysokich wymagań zawartych w tych normach powoduje  
potrzebę optymalizacji zarówno procesu spalania paliwa w cylindrze 
jak i doskonalenia pozasilnikowych sposobów ograniczenia emisji 
spalin. Równie istotnym czynnikiem o szczególnej wadze dla użyt-
kowników jest zużycie paliwa, którego wpływ na koszty eksploatacji 
jest znaczący. Ilość zużytego paliwa z kolei jest bezpośrednio po-
wiązana z emisją CO2, będącą przedmiotem znacznych ograniczeń 
w dyrektywach UE. Spośród wielu znanych sposobów ograniczenia 
spalin bazujących m.in. na recyrkulacji spalin, reaktorach katalitycz-
nych czy filtrach cząstek stałych, można stosować również inne 
metody. Należy do nich zaliczyć takie działania jak dodawanie do 
paliw dodatków opartych na substancjach o działaniu katalitycznym 
[3, 4], stosowanie wtrysku emulsji paliwowo-wodnej bądź też wtry-
sku wody do silnika. W obliczu rosnących wymagań odnośnie tok-
syczności spalin poszukuje się nowych metod bądź też optymaliza-
cji znanych sposobów powodujących ograniczenie emisji. W wielu 
przypadkach konieczne jest zastosowanie równolegle kilku sposo-
bów poprawy własności emisyjnych silnika. Najnowsze normy emisji 
spalin dotyczą pojazdów nowych, wprowadzanych na rynek. Należy 
jednak mieć na uwadze również pojazdy już użytkowane, które 
spełniają znacznie mniej rygorystyczne wcześniejsze wersje norm 
emisji spalin. 

  
Rys. 1. Udział samochodów ciężarowych spełniających poszcze-
gólne normy Euro użytkowanych w Polsce w 2012 r) [16] 

Ze względu na znaczną liczebność grupy takich pojazdów sta-
nowią one duży udział w całkowitej ilości emitowanych do atmosfery 
toksycznych substancji. Według danych firmy ViaToll w 2012 r 
prawie 60% udziału spośród ok. 800 tys. znajdujących się w reje-
strach tej firmy samochodów ciężarowych, przypada na pojazdy 
spełniające najstarsze normy Euro 0, 1, 2 bądź 3 [16]. 

 
Rys. 2. Udział: autobusów spełniających poszczególne normy Euro 
użytkowanych w Polsce w 2012 r  [16] 

Pojazdy, które spełniają normę wyższą niż Euro 4 stanowiły zaś 
ok. 25% udziału (rysunek 1). W przypadku autobusów użytkowa-
nych w Polsce dominują te, które spełniają starsze normy emisji 
spalin Euro (rysunek 2). 

Ograniczenie emisji w omawianej grupie pojazdów wiązałoby 
się z potrzebą modyfikacji osprzętu, bądź wprowadzenia systemów 
redukujących emisję substancji szkodliwych. W wielu przypadkach 
byłoby to trudne do przeprowadzenia od strony technicznej, zaś w 
większości pojazdów nieopłacalne ekonomicznie. Należy zatem 
szukać rozwiązań, których ingerencja w istniejące rozwiązania 
techniczne byłaby minimalna, a równocześnie wiązała się z ponie-
sieniem niewielkich kosztów dodatkowych. Jednym z takich rozwią-
zań spełniających powyższe wymagania może być system wtrysku 
wody do kolektora dolotowego. 

1. PROCESY Z UDZIAŁEM WODY ZACHODZĄCE  
W CYLINDRZE  

Woda doprowadzona do cylindra silnika spalinowego może 
wpływać redukcyjnie i hamująco na procesy tworzenia się w komo-
rze spalania substancji szkodliwych, szczególnie w pierwszym 
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etapie spalania paliwa. W okresie tym dochodzi bowiem do odwo-
dornienia paliwa wraz z towarzyszącymi mu procesami pirolizy. 
Efektem tych procesów jest tworzenie się głównie cząstek stałych. 
Elementami hamującym powstawanie cząstek sadzy są powstające 
przy współudziale tlenu wolne rodniki OH.  

 

HOHOH 2  (1) 

OHOHOOH 2  (2) 

22 HOHHOH   (3) 

 
Ich tworzenie intensyfikują takie czynniki jak zawartość tlenu, 

temperatura i ciśnienie w komorze spalania. Reakcje powstawania 
rodników OH można zapisać jako [5, 9]: 

Jak widać obecność wody w komorze spalania może znacząco  
wpłynąć na ilość rodników OH. W przypadku silnika ZS w pierwszej 
fazie mieszania się drobin paliwa z powietrzem zachodzącego w 
wysokiej temperaturze i ciśnieniu dochodzi do rozbijania wiązań C-
C oraz C-H. W wyniku takich procesów powstają m.in. reszty bogate 
w węgiel, których szybkie dopalenie wymaga obecności tlenu i 
katalizatora. Pewnego rodzaju katalizatorem tych reakcji może być 
para wodna, która będąc powyżej parametrów krytycznych (374oC i 
221 bar) znacznie zwiększa swoje zdolności katalityczne [11]. 

Dostarczanie wody do cylindra powoduje więc przyspieszenie 
dopalania węgla, ale równocześnie na skutek chłodzących właści-
wości wody obniża maksymalną temperaturę spalania i tym samym 
prowadzi do zmniejszenia emisji tlenków azotu, których tworzenie w 
przypadku mieszanek ubogich (silnik ZS) jest w znacznej mierze 
uzależnione od temperatury panującej w obszarze spalania.  

2. WPŁYW WTRYSKU WODY DO SILNIKA  
NA WSKAŹNIKI JEGO PRACY 

W literaturze dotyczącej zasilania silnika paliwem z dodatkiem 
wody opisuje się różne metody dostarczania wody do cylindra [6]: 

– wtrysku do kolektora dolotowego 
– wtrysku bezpośrednio do cylindra 
– wtrysku emulsji paliwowo-wodnej 
 
Badania wpływu dostarczonej do cylindra wody najczęściej 

obejmują wpływ wtrysku emulsji paliwowo-wodnej na pracę silnika 
spalinowego. Badaniom poddaje się silniki spalinowe o różnych 
zastosowaniach, w tym również duże jednostki wolno- i średnio-
obrotowe [10, 11]. 

 
Rys. 3. Zależność stężenia a) NOx w spalinach silnika Sulzer typu 
6AL20/24 od jego  prędkości obrotowej [11] 

 

Dzięki zastosowaniu wtrysku emulsji paliwowo-wodnej o zawar-
tości 20 % wody do silnika Sulzer 6AL20/24 uzyskano znaczne 
ograniczenie emisji zarówno NOx jak i CO (rysunek 3 i 4) [11]. 

 

 
Rys. 4. Zależność stężenia CO w spalinach silnika Sulzer typu 
6AL20/24 od jego  prędkości obrotowej [11] 

 
Równocześnie badano wpływ zawartości wody w emulsji pali-

wowo-wodnej na emisję cząstek stałych PM [10]. Stwierdzono, że 
najkorzystniejszą redukcję emisji PM można uzyskać wtryskując 
emulsję paliwowo-wodną o zawartości 10 % wody (rysunek 5 i 6). 
 

 
Rys. 5. Stężenie cząstek stałych silnika Sulzer typu 6AL20/24: a) w 
zależności od prędkości obrotowej silnika [10] 

 
Rys. 6. Stężenie cząstek stałych silnika Sulzer typu 6AL20/24 pod-
czas stanu nieustalonego i procesu przejściowego [10] 
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Oprócz własności ekologicznych silnika bardzo ważne są rów-
nież własności ekonomiczne w tym wpływająca na zużycie paliwa 
sprawność ogólna silnika. Badania wpływu znacznego udziału wody 
(ok. 40%) na sprawność silnika ZS pokazały, że szczególnie w 
przypadku wtrysku wody bezpośrednio do cylindra zbyt duży jej 
udział może powodować istotny spadek sprawności w całym zakre-
sie pracy silnika. Zastosowanie wtrysku emulsji paliwowo-wodnej 
może powodować spadek sprawności ogólnej silnika, szczególnie w 
przypadku obciążeń częściowych, o kilka procent [15].   

Badania prowadzone przy udziale do 15% wody w emulsji pa-
liwowo-wodnej pokazują jednak możliwość równoczesnego kilku-
procentowego obniżenia zarówno jednostkowego zużycia paliwa jak 
i kilkudziesięcioprocentowej redukcji emisji NOx, HC, oraz zadymie-
nia spalin [8, 12]. 

Badania wpływu wtrysku wody do kolektora dolotowego prze-
prowadzono dla różnych udziałów wody przy uwzględnieniu wybra-
nych punktów pracy silnika. Przebiegi średniej temperatury oraz 
ciśnienia w cylindrze pokazują, że rosnący udział wody (do ok. 10 
%) powoduje znaczny spadek wartości obu badanych wielkości 
(rysunek 7 i 8) [14]. 

 

 
Rys. 7. Porównanie przebiegu średniej temperatury w cylindrze przy 
zastosowaniu wtrysku wody do kolektora dolotowego o różnych 
stopniach jej udziału Dr  [14] 

 

 
Rys. 8. Porównanie przebiegu: ciśnienia w cylindrze przy zastoso-
waniu wtrysku wody do kolektora dolotowego o różnych stopniach 
jej udziału Dr  [14] 

 
Również badania wpływu emulsji paliwowo-wodnej o różnych 

udziałach wody (5 -20%) oraz wykorzystaniu substancji powierzch-
niowo-czynnej pokazują, że stosując emulsję o zawartości wody do 
20 % można obniżyć wartość jednostkowego zużycia paliwa nawet 
o kilkanaście procent [1]. W rezultacie uzyskuje się również zauwa-
żalny spadek emisji NOx oraz znaczny spadek emisji PM (po prze-
kroczeniu ok. 4 % udziału wody), co pokazuje rysunek 9 i 10. 

 
Rys. 9. Przebieg emisji NOx w zależności od zawartości (rozcień-
czenia) wody w powietrzu [15] 

 

 
Rys. 10. Przebieg emisji PM w zależności od zawartości (rozcień-
czenia) wody w powietrzu [15] 

 
Jak pokazały badania, należy dobierać wartość udziału wody 

do obszaru pracy silnika, aby uzyskać najbardziej efektywną popra-
wę wybranych wskaźników pracy silnika [2, 15]. Przeprowadzone 
badania porównawcze działania układu EGR oraz wtrysku emulsji 
paliwowo-wodnej na wskaźniki pracy silnika sugerują, że w wielu 
przypadkach korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się wtrysk 
emulsji paliwowo- wodnej [7]. 

3. METODYKA BADAŃ 

Badania wpływu wtrysku wody do kolektora dolotowego prze-
prowadzono z wykorzystaniem wolnossącego silnika wysokopręż-
nego M-B OM 615.910 o mocy maksymalnej 44 kW zamontowane-
go na stanowisku badawczym wyposażonym w hamulec wodny 
(rysunek 11).   

 

 
Rys. 11. Silnik zainstalowany na stanowisku badawczym 
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Rys. 12. Wtryskiwacz wody zamontowany w kolektorze dolotowym 
silnika badawczego 

 
Silnik zasilany był olejem napędowych wtryskiwanym pośrednio 

do cylindra. Nie był natomiast wyposażony zarówno w układ EGR 
jak i filtr cząstek stałych. Dostarczenie wody do cylindra realizowano 
przez jej wtrysk do kolektora dolotowego bezpośrednio za filtrem 
powietrza (rysunek 6b). Sterowanie wtryskiwaczem zrealizowano w 
oparciu o kartę NI 6212 wraz z NI SCC-68 współpracującą z pakie-
tem LabView oraz układem wzmacniania sygnału sterującego wtry-
skiwaczem [13]. Badaniom poddano szeroki zakres punktów pracy 
silnika obejmujący głównie obciążenia częściowe silnika (tabela 1). 

 W badaniach stanowiskowych wyznaczono charakterystykę 
wtryskiwacza przy różnych czasach otwarcia oraz ciśnieniach wtry-
sku [13]. Na tej podstawie oszacowano objętość wody dostarczaną 
do kolektora dolotowego silnika. Podczas badań wtryskiwano wodę 
pod ciśnieniem 4 bar, równocześnie dostosowując czas wtrysku do 
wybranego punktu pracy silnika. Umożliwiło to uzyskanie z jednej 
strony zadowalającego rozpylenia wody w kolektorze dolotowym, z 
drugiej zaś otrzymanie założonego udziału wody w stosunku do 
objętości wtryskiwanego paliwa o wartości 5%. 

 

 

Tab. 1. Podstawowe parametry badanych punktów pracy silnika M-
B OM 615.910 

Nr punk-
tu pomiaro-
wego 

Prędkość 
obrotowa, 
obr/min 

Obciążenie 
silnika, Nm  

1 1020  0 

2 1400 10 

3 1550 163 

4 1600 13 

5 1620 30 

6 1700 66 

7 1800 129 

8 1920 11 

9 1950 47 

10 1960 43 

11 1980 71 

12 1980 99 

13 1990 124 

14 2000 77 

15 2000 77 

16 2110 120 

17 2130 89 

 
Podczas badań dokonano pomiaru zużycia paliwa (przepływo-

mierz Flowtronic 215), zadymienia spalin (dymomierz optyczny 
Motor Scan Smoke Module 9010), zaś parametry pracy silnika takie 
jak prędkość obrotowa i obciążenie silnika odczytano przy wykorzy-
staniu laserowego tachometru cyfrowego oraz wagi dynamome-
trycznej umieszczonej na stanowisku badawczym. 

4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Wyniki porównawcze przeprowadzonych badań wpływu wtry-
sku wody na zadymienie spalin oraz jednostkowe zużycie paliwa 
przedstawiono na wykresach (rysunek 13 i 14).  
Analizując wyniki badań można stwierdzić zauważalne zmniejszenie 
zarówno zadymienia spalin jak i jednostkowego zużycia paliwa w 
większości badanych punktów pracy silnika. Szczegółowa analiza 
pokazuje, że wtrysk wody do kolektora dolotowego może obniżyć 
stopień zadymienia spalin w wybranych punktach pracy silnika 
nawet o ponad 20 %. Jedynie w przypadku niewielkich obciążeń 
silnika (punkt 1 i 2) efekt ten nie występuje (rysunek 15). 

 
Rys. 13.  Zadymienie spalin przy zasilaniu olejem napędowym z wtryskiem oraz bez wtrysku wody do kolektora dolotowego 
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Równocześnie zastosowanie wtrysku wody do kolektora dolo-
towego może zmniejszyć jednostkowe zużycia paliwa w niektórych 
punktach pracy silnika nawet o kilkanaście procent co widać w 
przypadku punktów pomiarowych 2, 5 i 10 (rysunek 16). 

Są to jednak punkty pracy silnika charakteryzujące się względ-
nie małym obciążeniem momentem obrotowym. Mając na uwadze, 
że podczas poruszania się pojazdu w ruchu drogowym największy 
udział będą miały obciążenia odpowiadające punktom pomiarowym 

3- 14, to spodziewany średni spadek jednostkowego zużycia paliwa 
może wynieść ponad 6%.  

Potwierdza to również inna analiza z której wynika, że wartość 
mediany względnej zmiany jednostkowego zużycia paliwa przy 
zastosowaniu wtrysku wody wynosi -6,14%, co należy odczytywać 
jako zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa średnio o ok. 6%. 

 
Rys. 14.   Jednostkowe zużycie paliwa przy zasilaniu silnika olejem napędowym z wtryskiem oraz bez wtrysku wody  

 
Rys. 15. Zmiana zadymienia spalin przy zastosowaniu wtrysku wody do kolektora dolotowego  

 
Rys. 16.  Zmiana jednostkowego zużycia paliwa przy zastosowaniu wtrysku wody do kolektora dolotowego 



Badania 

 

   

156  12/2015 
 

PODSUMOWANIE 

Znaczna liczba użytkowanych obecnie pojazdów zarówno dro-
gowych jak i pozadrogowych nie spełnia najnowszych norm emisji 
spalin przyczyniając się tym samym do zwiększonego zanieczysz-
czenia środowiska. Jak wykazały przeprowadzone badania wstępne 
stosowanie alternatywnych metod ograniczenia emisji substancji 
szkodliwych takich jak np. wtrysk wody do kolektora dolotowego 
może wpłynąć w istotny sposób na ograniczenie emisji substancji 
szkodliwych. Osiągnięcie najkorzystniejszego kompromisu pomię-
dzy emisją NOx, PM, HC, CO a zużyciem paliwa wymaga dalszych 
badań i sterowania ilością wtryskiwanej wody w zależności od punk-
tu pracy silnika. Zastosowanie wtrysku wody do kolektora dolotowe-
go może być zrealizowane jednak za pomocą stosunkowo nie-
skomplikowanych systemów oraz przy minimalnej ingerencji w 
konstrukcję silnika oraz jego osprzętu. Pokazano to na przykładzie 
układu zbudowanego m.in. na potrzeby niniejszej publikacji. Uzy-
skane w ramach badań wstępnych wyniki pokazują możliwość 
redukcji zadymienia w wybranych punktach pracy do ponad 20% 
przy wtrysku wody do kolektora dolotowego. Rozszerzenie badań o 
emisję NOx powinno pokazać również znaczny potencjał redukcji tej 
substancji przy zastosowaniu wtrysku wody do kolektora dolotowe-
go. Równocześnie dodatkową zachętą do zastosowania wtrysku 
wody w pojeździe już użytkowanym jest możliwość istotnej redukcji 
zużycia paliwa, wynoszącej średnio ok. 6%. Optymalizacja działania 
wtrysku wody do kolektora dolotowego może prowadzić do poprawy 
uzyskanych w badaniach wstępnych wyników. 
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WATER INJECTION TO THE DIESEL 
ENGINE MANIFOLD AND THEIR 

SMOKE LEVEL AND FUEL  
CONSUMPTION  

Abstract 

Publication include influence analysis of water fur-

nished to cylinder during combustion process to chosen 

operating indexes of diesel engine. In this study test 

bench results of water injection to the naturally aspi-

rated engine manifold are presented. There are initial 

investigation results for 5% volumetric injected water 

in relation to the injected fuel presented. This results 

contain smoke level and specific fuel consumption The 

analysis of test results shows that simultaneously reduc-

tion of smoke level and fuel consumption are possible.  
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