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Wstęp
Wpływ ozonu na pracę silników spalinowych interesował 

badaczy od dawna, co wynika z jego silnych właściwości utle-
niających. Dotychczas prezentowane wyniki eksperymentów, 
prowadzonych dla jednostek napędowych o odmiennych sys-
temach spalania, wskazują na korzyści wynikające z takie-
go dodatku, szczególnie w aspekcie zużycia paliwa (również 
gazowego) oraz poprawy toksyczności spalin wylotowych. 
Wprowadzenie ozonu z powietrzem wlotowym skutkuje ob-
niżeniem emisji CO, HC (lub THC), sadzy oraz niewielkim 
wzrostem NOx [1, 3, 4, 7]. Pomimo stosowania różnych tech-
nik generacyjnych, pozytywne rezultaty obserwowano nawet 
przy niewielkich stężeniach. Warto podkreślić, iż poprawę 
właściwości ekonomicznych i ekologicznych uzyskiwano dla 
silników ZI oraz ZS [3]. Tym niemniej w tej materii w dalszym 
ciągu brakuje wyników badań eksploatacyjnych, obrazują-
cych chociażby wpływ dodatku ozonu na parametry dyna-
miczne jednostki napędowej. Wynika to z faktu, iż większość 
eksperymentów prowadzona była w specjalnie przygotowy-
wanych do tego celu reaktorach, czego przykłady odnaleźć 
można również w literaturze krajowej [8, 10]. 

1. Metodyka pomiarów
Parametry pracy jednostki Fiat 1.3 JTD 16V MULTIJET 

określono dzięki urządzeniom wchodzącym w skład stano-
wiska badawczego, w tym m.in.: hamulca elektrowirowego 
EMX 100, miernicy paliwa AUTOMEX AMX 212F, analizato-
ra spalin IMR 1500 oraz dymomierza absorpcyjnego MDO 2. 
Hamownię wyposażono w oprzyrządowanie sterująco-po-
miarowe (panel mocy, tablicę rozdzielczą Fiat Panda 2, kom-
puter PC), ale także układy zapewniające prowadzenie eks-
perymentu zgodnie z normą PN-ISO 15550:2009 [6]. Ozon 
wytwarzano poza silnikiem, wykorzystując generator typu 
OZ-1G/OZ-B1000 o wydatku 1000 mg/h.

Podstawowe dane techniczne badanego silnika zestawio-
no w tabeli 1. Jest to turbodoładowana, czterocylindrowa jed-
nostka wysokoprężna, z systemem wtrysku bezpośredniego 
typu Multijet Common Rail.

W trakcie badań silnik zasilano olejem napędowym letnim 
„B” według PN-EN 590+A1:2011 [5]. Pomiary parametrów 
prowadzono w zakresie prędkości obrotowych wału korbowe-
go: 1000-4400 obr/min. W wybranych cyklach ozon doprowa-
dzano poprzez trójnik łączący przewód powietrza do turbo-
sprężarki z układem recyrkulacji spalin oraz gazów z kadłuba 
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Rys. 1. Widok ogólny stanowiska badawczego z silnikiem Fiat 
1.3 JTD 16V MULTIJET 

Rys. 2. Doprowadzenie ozonu przez układ recyrkulacji spalin 
oraz gazów z kadłuba i głowicy 
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i głowicy (rys. 2). Uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczenia 
szeregu charakterystyk zewnętrznych badanego silnika.

2. Wyniki badań własnych
Na rysunku 3 przedstawiono charakterystyki zewnętrzne 

momentu obrotowego Ttq=f(n) i mocy efektywnej Pe=f(n).
Dodatek ozonu przyczynił się do poprawy parametrów dy-

namicznych badanego silnika, przy czym odczuwalne korzy-
ści daje się zauważyć dopiero w zakresie średnich i wyższych 
prędkości obrotowych wału korbowego. Po przekroczeniu 
n =3600 obr/min różnice w mocy efektywnej (użytecznej) 
dochodziły do 6,2% oraz do 5,9% dla momentu obrotowe-
go, czyli powyżej granicy błędu pomiaru. Efekt ten uzyskano 

bez modyfi kacji oprogramowania sterującego pracą jednost-
ki napędowej, przez co istnieje możliwość korekty pod ką-
tem poprawy jakości gazów wylotowych. Pewną analogię w 
zwiększaniu osiągów przez dodatek ozonu odnaleźć można 
w publikacji [4]. Należy jednak podkreślić, iż w silnikach HCCI 
(ang. homogeneous charge compression ignitron) nie sprę-
ża się powietrza a przygotowaną mieszankę, co przy krótkim 
czasie trwania tego procesu i niskich temperaturach skutkuje 
bardzo małym poziomem zadymienia oraz emisją NOx. 

Analiza krzywych przedstawionych na rysunku 4 pozwala 
stwierdzić, iż dodatek ozonu poprawił ekonomiczność pracy 
silnika. W tym aspekcie czytelniej wypadają charakterystyki 
jednostkowego zużycia paliwa, które dla takiej kompletacji 
jest niższe niemal w całym zakresie rozpatrywanych prędko-
ści obrotowych. Największa różnica jest znacząca i wyniosła 
b=36,6 g/kW∙h, co stanowi blisko 11,5% maksymalnej warto-
ści rozpatrywanego parametru przy n=1400 obr/min. Potwier-
dza to wyniki badań prezentowanych w publikacji [3]. Autorzy 
również uzyskali ograniczenie zużycia paliwa przy niskich 
stężeniach ozonu, przy czym był on generowany w odmienny 
sposób, tj. przez wyładowania koronowe w strumieniu powie-
trza komory wstępnej jednostki napędowej.

W aspekcie ekologiczności za najistotniejsze problemy 
silników ZS uważa się zadymienie spalin i emisję tlenków 
azotu. Niestety jednoczesne ograniczenie tych zagrożeń jest 
bardzo trudne, a stosowane rozwiązania bywają przeciw-
stawne. Świadczy o tym przebieg charakterystyk zewnętrz-
nych z rysunku 5. Dodatek ozonu wpłynął na zdecydowane 
zmniejszenie zawartości sadzy w spalinach, co jest widoczne 
w obszarze średnich i wysokich prędkości obrotowych wału 
korbowego. Odbyło się to jednak kosztem ilości NOx, których 

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne silnika Fiat 1.3 JTD 16V 
MULTIJET [11] 

Parametr Opis
Liczba cylindrów 4
Układ i ułożenie cylindrów rzędowy, poprzecznie z przodu
Pojemność skokowa [cm³] 1248
Średnica cylindra [mm] 69,6
Skok tłoka [mm] 82
Stopień sprężania 18,1
Moc maksymalna [KM/kW] 70/51
Prędkość obrotowa przy mocy 
maks. [obr/min]

4000

Maksymalny moment obrotowy 
[kNm]

0,145

Prędkość obrotowa przy maks. 
momencie obr. [obr/min]

1500

 

Rys. 4. Charakterystyki zewnętrzne silnika Fiat 1.3 JTD 16V 
MULTIJET: b=f(n), B=f(n) 

 

Rys. 3. Charakterystyki zewnętrzne silnika Fiat 1.3 JTD 16V 
MULTIJET: Ttq=f(n), Pe=f(n) 

 

Rys. 6. Charakterystyki silnika Fiat 1.3 JTD 16V MULTIJET: 
CCO=f(n), CCO2=f(n) 

 

Rys. 5. Charakterystyki zewnętrzne silnika Fiat 1.3 JTD 16V 
MULTIJET: CNOx=f(n), k=f(n) 
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emisja była większa od 6,1% (n=1800 obr/min) do 46,5% 
(n=4400 obr/min). Efekt ten można tłumaczyć podniesieniem 
temperatur spalania, które przy znacznym nadmiarze powie-
trza w silnikach turbodoładowanych, stwarza korzystne wa-
runki do powstawania tych związków [2].

W silnikach ZS wydzielanie tlenku węgla przebiega za-
zwyczaj równolegle do tworzenia się sadzy [9]. Znajduje to 
potwierdzenie w przebiegu krzywych przedstawionych na 
rysunku 6. Należy jednak podkreślić, iż w zakresie niskich 
prędkości obrotowych dodatek ozonu wpłynął jednoznacz-
nie negatywnie na ilość omawianego związku w spalinach. 
Przykładowo przy n=1400 obr/min emisja CO wzrosła o blisko 
75%. Korzyści zaobserwowano natomiast w pozostałym ob-
szarze rozpatrywanego wykresu, podobnie jak to ma miejsce 
przypadku CO2. W badaniach prezentowanych w publikacji [7] 
wykazano, iż dla paliw o wysokiej liczbie cetanowej, a więc 
przewidzianych do współczesnych silników wysokoprężnych, 
redukcja tlenku węgla jest możliwa przy dużych stężeniach 
ozonu w doprowadzanym powietrzu.

Podsumowanie
Prezentowane wyniki badań wstępnych wskazują, iż doda-

tek ozonu przyczynił się do poprawy parametrów roboczych 
badanego silnika. Pozostawia to pewną rezerwę w możliwości 
zmiany oprogramowania sterującego systemem wtrysku fi rmy 
Magneti Marelli, którą można wykorzystać w celu ogranicze-
nia emisji CO i NOx dla określonych prędkości obrotowych 
wału korbowego. Należy przy tym podkreślić, że zastosowa-
ny analizator spalin nie pozwalał na pomiar zawartości nie-
spalonych węglowodorów. Poza tym pełniejszą ocenę pracy 
jednostki napędowej można by uzyskać wprowadzając ozon 
przy różnych stężeniach, a jego generowanie mogłoby się 
odbywać w odmienny sposób (niekoniecznie poza silnikiem).  
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The effect of ozone addition on operational parameters 
and toxicity of exhaust gases of compression-ignition engine

In this paper are presented the results of preliminary tests which were conducted on a typical dy-namometer of engine test 
bench. The object of measurements was Fiat 1.3 JTD 16V MULTIJET com-pression-ignition unit. The primary objective of this 
experiment was to determine the effect of ozone on engine working parameters and exhaust gas toxicity. In respective test 
cycles, its addition was being supplied through exhaust gas re-circulation system from the engine block and the cylinder head, 
using the air line to turbo-compressor. Final results are presented in a graphical form as selected external engine performance 
characteristics.
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