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KONCEPCJA ZASTOSOWANIA DODATKU WĘGLOWODORÓW  

SYNTETYCZNYCH DO PALIW CELEM OGRANICZENIA EMISJI WYBRANYCH 

TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN W AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 

 

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem perspektywicznej biomieszaniny składającej się z mine-

ralnego oleju napędowego oraz syntetycznego oleju napędowego, jako nowego składnika paliw silnikowych. Ponadto omówio-

no uwarunkowania geograficzne Wrocławia na powstawanie smogu. Zilustrowano wpływ zastosowania nowego rodzaju pali-

wa na poprawę jakości powietrza w aglomeracji wrocławskiej. Wyniki przedstawione w niniejszym artykule wykazały, że za-

stosowanie paliwa z dodatkiem syntetycznym do zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym powoduje mniejszą 

degradację środowiska (redukcja stężenia NOx, CO i SOx) niż przy stosowaniu konwencjonalnych paliw.  

 

WSTĘP 

Zanieczyszczenie powietrza to zagadnienie, które w obecnym 
czasie jest niezwykle istotne, zwłaszcza w dobie dyskusji nad glo-
balnym ociepleniem i rolą w tym zjawisku określonych substancji. 
Wiąże się to przede wszystkim z narastającym wykorzystaniem 
środowiska przyrodniczego, postępem technologicznym, jak rów-
nież większym wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń, funkcjo-
nowania przemysłu i wzrastającej roli transportu drogowego, które 
są źródłem zanieczyszczeń. Szczególnie ważne staje się zatem 
zidentyfikowanie owych źródeł, ich skutków rzeczywistych jak  
i potencjalnych oraz prace nad ich wyeliminowaniem.  

Miasta są jednostkami, w których koncentrują się zanieczysz-
czenia, co wynika z określonych uwarunkowań. Nagromadzenie 
licznej zabudowy, większe natężenie ruchu drogowego oraz specy-
ficzne rozplanowanie ulic determinuje  pogorszenie przewietrzania, 
a tym samym automatycznego usuwania zanieczyszczeń. 

Celem zwalczania negatywnego wpływu transportu na jakość 
powietrza w miastach może być stosowanie biokomponentów  
w paliwach, szczególnie przez pojazdy komunikacji zbiorowej. Jak 
pokazały badania [1, 2, 3] węglowodory syntetyczne cechują się 
mniejszą degradacją środowiska niż stosowanie konwencjonalnych 
paliw. W porównaniu z mineralnym olejem napędowym paliwo 
syntetyczne zbudowane jest z cząsteczek dużo mniejszych  
i prościej zbudowanych. Taka struktura przyczynia się do ich do-
kładniejszego, czystszego spalenia. Rozbijanie małych cząsteczek 
wytwarza mniej związków pośrednich, będących przyczyną nieko-
rzystnych substancji w spalinach [3]. 

W artykule przedstawiono wyniki badań zasilania mieszaninami 
syntetycznego oleju napędowego z mineralnym olejem napędowym 
badawczego silnika o zapłonie samoczynnym AVL 5402 wyposażo-
nego w zasobnikowy układ Common Rail. Odniesione są one do 
przypadku zasilania tego samego silnika olejem napędowym po-
chodzącym z przeróbki ropy naftowej. Aby dokonać analizy ekolo-
gicznej silnika spalinowego podczas badań były rejestrowane stę-
żenia toksycznych składników w spalinach (CO, NOx, SOx). Wyniki 
badań zostały odniesione do możliwości zastosowania nowego 
rodzaju paliwa do zasilania pojazdów komunikacji miejskiej we 
Wrocławiu celem poprawy jakości powietrza. 

1. SMOG - SKŁAD I WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI  

Do szczególnego rodzaju zanieczyszczeń środowiska przyrod-
niczego, a w tym powietrza jako jednego z jego komponentów, 
należy smog. Smog to słowo pochodzące z języka angielskiego, od 
smoke (ang.:dym) oraz fog (ozn. mgła). Wyróżnia się dwa rodzaje 
smogu: smog typu Los Angeles oraz smog londyński [4]. Jest to 
mieszanka trujących substancji chemicznych znajdujących się  
w powietrzu, występujących zwłaszcza w sezonie grzewczym, 
związanych z dużym nagromadzeniem określonych zanieczysz-
czeń. Taki rodzaj smogu określany jest jako tzw. smog londyński.  
W okresie letnim pojawić się może natomiast smog fotochemiczny 
lub też tzw. typu Los Angeles, powstający na skutek dużych zanie-
czyszczeń wynikających z nasilonej komunikacji drogowej [5].  

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym nienaturalnym, jedno-
cześnie charakterystycznym dla obszarów miejskich, występującym  
w wyniku połączenia zjawisk atmosferycznych, do których należy 
zaliczyć przede wszystkim bezwietrzność, jak również inwersję 
temperatury, a także wprowadzonych do atmosfery zanieczyszczeń 
[6]. Smog tworzy się tam, gdzie na niewielkiej powierzchni zostały 
skoncentrowane: przemysł metalurgiczny, paliwowo-energetyczny, 
chemiczny, spożywczy czy drzewno- papierniczy oraz inne. Działal-
ność ta może być zlokalizowana w zabudowie miejskiej, bądź na 
obszarach o dużej koncentracji przemysłu. Ponadto jak już wspo-
mniano źródłem tego rodzaju zanieczyszczeń jest również natęże-
nie ruchu samochodowego w dużym stopniu, co powoduje taką 
emisję gazów spalinowych i pyłów, że odpowiednie zaplanowanie 
ulic oraz ciągów przewietrzania nie jest w stanie samoczynnie usu-
wać zanieczyszczeń [4].  Poszczególne rodzaje smogu różnią się 
między sobą sposobem i warunkami, w których powstaje. 

Smog typu Los Angeles to smog powstający w wyniku reakcji 
utleniających, który jest charakterystyczny dla Los Angeles (stąd 
nazwa). Do jego głównych składników zaliczyć należy ozon O3 oraz 
pochodne węglowodorów, które zawierają wiązania nadtlenowe  
-O-O-, obejmujące te działające drażniąco i łzawiąco CH3(CO)-O-O-
NO2 i C6H5(CO)-O-O-NO2, a także aldehydy- mrówkowy i octowy 
[7]. Smog fotochemiczny, zwany także smogiem letnim lub suchym 
powstaje w porze letniej, gdzie temperatura powietrza wynosi  
24-35ºC, występuje wysokie nasłonecznienie, niska wilgotność oraz 
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obecność w powietrzu wysokich stężeń dwutlenek azotu, tlenku 
węgla, węglowodorów, a także ozonu przyziemnego. Charaktery-
styczne dla smogu fotochemicznego są jego barwa - brunatna, jak 
również problem z widocznością, a mianowicie jej ograniczenie do 
kilkuset metrów.  

Nieco innym rodzajem smogu jest smog londyński, nazywany 
także smogiem siarkowym, kwaśnym, przemysłowym, zimowym lub 
wreszcie wilgotnym. Ten rodzaj zanieczyszczenia występuje zwykle 
w okresie jesienno- zimowym, przy określonych warunkach związa-
nych z inwersją temperatury powietrza, gdzie dolne warstwy powie-
trza są chłodniejsze od górnych, a to z kolei sprzyja nagromadzeniu 
się przy powierzchni ziemi zanieczyszczeń, do których zaliczyć 
należy dwutlenek siarki, tlenki azotu, jak również chloro- i fluorowo-
doru. Takie związki chemiczne w warunkach dużej wilgotności 
powietrza oraz stosunkowo niskiej temperaturze wynoszącej  
ok. -5 do 3ºC gromadzą się na powierzchniach lotnych pyłów,  
a w konsekwencji katalitycznego oddziaływania niektórych metali 
zawartych w pyłach utleniają się, tworząc z wodą opadową kwasy- 
siarkowy (VI) oraz azotowy (V). Zanieczyszczenia te obecne  
w atmosferze prowadzą do dość istotnego obniżenia PH wody 
opadowej, a to wiąże się z kolei z powstawaniem kwaśnych desz-
czów, w konsekwencji zanieczyszczeniem i zakwaszeniem gruntów, 
otwartych zbiorników wodnych, wód powierzchniowych oraz cieków 
wodnych. Należy pamiętać, że smog londyński jest czynnikiem 
bardzo niebezpiecznym dla zdrowia człowieka, zwierząt, jak również 
roślinności, a jego utrzymywanie się szczególnie w warunkach 
inwersji temperatury wiąże się z poważnymi zatruciami. Charaktery-
stycznym dla tego rodzaju zanieczyszczenia jest znaczna gęstość 
ograniczająca w dużym stopniu widoczność [4].  

Smog, jak również inne zanieczyszczenia powietrza oddziały-
wujące na człowieka powodują różnorodne choroby, do których 
zaliczyć należy przede wszystkim choroby układu oddechowego, 
zaburzenia centralnego układu nerwowego, zaburzenia układu 
krążenia, choroby oczu oraz reakcje alergiczne. Krótkoterminowe 
narażenie na działanie zanieczyszczeń powietrza skutkuje dzienną 
śmiertelnością, częstszymi problemami z powodu chorób układu 
oddechowego i krwionośnego (w tym wizyty lekarskie, szpitalne, 
zwiększone przyjmowanie leków z tych względów), nasilone symp-
tomy w postaci kaszlu, infekcji dróg oddechowych, a także fizjolo-
giczne zmiany w pracy płuc. Z kolei długotrwałe oddziaływanie 
zanieczyszczeń powietrza wywołuje m.in.: śmiertelność z powodu 
chorób układu krwionośnego i oddechowego, chroniczne występo-
wanie chorób związanych z układem oddechowym oraz występo-
waniem określonych objawów- astmy, przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc, zmiany w funkcjach fizjologicznych, nowotwory płuc, 
choroby układu krwionośnego i inne [8].  

Opisane powyżej konsekwencje zanieczyszczeń powietrza,  
a zwłaszcza smogu określono w ogólności. Należy pamiętać jednak, 
że smog stanowi mieszankę różnych związków chemicznych, a jego 
skład ulega ciągłym zmianom, co związane jest z ruchami powie-
trza, wielkością emisji zanieczyszczeń, jak również intensywnością 
reakcji chemicznych zachodzących miedzy pyłami a wodą oraz 
panującymi warunkami meteorologicznymi. Należy zwrócić zatem 
uwagę na poszczególne składniki smogu oraz ich oddziaływanie 
toksyczne na człowieka: 
– dwutlenek azotu NO2 - powoduje objawy zatrucia ostrego nawet 

przy niewielkich stężeniach, które przekraczają zaledwie  
1,5 mg/m3. Typowymi objawami są kaszel, podrażnienie błony 
śluzowej nosa. Przy dużych stężeniach dwutlenek azotu skutku-
je kaszlem, bólem gardła, bólem błony śluzowej nosa oraz oczu, 
spadkiem ciśnienia tętniczego, zawrotami głowy, zwiększeniem 
poziomu methemoglobiny we krwi, natomiast przy dłuższym na-
rażeniu na występowanie tego składnika (po kilku do kilkudzie-

sięciu godzinach) konsekwencjami są duszności i obrzęk płuc. 
Przewlekłe zatrucie objawia się stanami zapalnymi dróg odde-
chowych z kaszlem i bólami głowy; 

– dwutlenek siarki SO2 - przekroczenie nawet w nieznacznym 
stopniu wartości dopuszczalnych tego składnika oraz kwaśnego 
aerozolu jest powodem występowania łzawienia oczu i kaszlu. 
Ponadto osoby z nadreaktywnością oskrzeli czy tez astmą 
oskrzelową narażone są na skurcz oskrzeli wdychając aerozol 
nawet w stężeniu ok. 1mg/m3. Przewlekłe zatrucie tym składni-
kiem objawia się zapaleniem nosogardzieli, upośledzeniem wę-
chu oraz przewlekłym zapaleniem oskrzeli; 

– ozon O3 - zatrucie ostre przy stężeniach ok. 2mg/m3 wywołuje 
objawy towarzyszące w postaci bólów głowy, bólów i łzawienia 
oczu, kaszlu, kichania oraz uczucia suchości nosogardzieli. Ob-
jawy te występują w przypadku bezpośredniego narażenia, po 
jego ustaniu skutki zatrucia ustępują bez żadnych dalszych 
komplikacji. W przypadku większego stężenia występuje dusz-
ność, silne łzawienie oczu, zaburzenie widzenia, ból oraz za-
wroty głowy, dezorientację, przyspieszenie lub zwolnienie odde-
chu, spadek ciśnienia tętniczego krwi oraz zwolnienie czynności 
serca. Ciągłe zatrucie powoduje zmniejszenie wydolności wysił-
kowej, jak również częste stany zapalne układu oddechowego; 

– formaldehyd HCHO- w przypadku zatruć ostrych w małych 
stężeniach przekraczających 1 mg/m3 występuje łzawienie 
oczu, zaczerwienienie spojówek. W przypadku większych stę-
żeń wynoszących ok. 15mg/m3 występuje kaszel, bóle głowy, 
uczucie duszności, a także kołatanie serca, możliwe jest rów-
nież wystąpienie skurczu oskrzeli. W przypadku zatrucia prze-
wlekłego występuje zapalenie oskrzeli- u osób bardzo wrażli-
wych- nawet astma oskrzelowa, świąd skóry oraz podrażnienia, 
a także wyprysk alergiczny; 

– kwas siarkowy (VI) H2SO4 - w przypadku zatrucia ostrego wy-
stępującego na skutek mgły i dymów kwasu, objawy to ból oraz 
łzawienie oczu, oparzenie spojówek, rogówki, ból gardła, ka-
szel, odruchy spłycenia oddechu oraz przyspieszenia oddycha-
nia, duszność, skurcz głośni, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli oraz 
obrzęk płuc. Przewlekłe zatrucie skutkuje zapaleniem spojówek, 
krwawieniem z nosa, a także przewlekłym zapaleniem oskrzeli; 

– kwas azotowy (V) HNO3 - ostre zatrucie tym składnikiem powo-
duje przekrwienie spojówek, ból oraz łzawienie oczu, podraż-
nienie dróg oddechowych, kaszel, pieczenie gardła, uczucie 
duszności ( w tym skurcz głośni, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli), 
ponadto po tzw. okresie utajenia możliwe jest wystąpienie tok-
sycznego obrzęku płuc. Natomiast skażenie skóry skutkuje opa-
rzeniem; 

– tlenek węgla CO - jest to składnik silnie toksyczny, duszący.  
W reakcjach z hemoglobiną ulega połączeniu, hamując jedno-
cześnie oddychanie tkankowe. Do organizmu wchłaniany jest 
przez drogi oddechowe [4]. 
Nie ulega wątpliwości, że zanieczyszczenia powietrza są nie-

zwykle niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Narażeni na nie są 
zwłaszcza mieszkańcy aglomeracji miejskich, gdzie znaczne na-
gromadzenie infrastruktury oraz słabe przewietrzanie sprzyjają 
kumulacji zanieczyszczeń. 

2. WPŁYW POŁOŻENIA WROCŁAWIA NA 
POWSTAWANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA  

Miasta, ze względu na swoje rozplanowanie oraz specyficzne 
cechy stanowią jednostki podatne i predysponowane do tworzenia 
się zanieczyszczeń powietrza, w tym zwłaszcza smogu. Nagroma-
dzenie licznej, często zwartej zabudowy, relatywnie większe natę-
żenie ruchu drogowego oraz specyficznego rozplanowania ulic,  
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w skutek czego przewietrzanie, a tym samym automatyczne usu-
wanie zanieczyszczeń jest znacznie utrudnione jedynie sprzyja ich 
powstawaniu.  

Wrocław jest jednym z największych miast w Polsce (czwarte 
miejsce - stan na 31.12.2014r. wg GUS) pod względem liczby lud-
ności, co jednocześnie determinuje określone uwarunkowania. 
Typowymi cechami dla klimatu tego miasta są te charakterystyczne 
dla klimatu przejściowego strefy umiarkowanych szerokości geogra-
ficznych. Fakt napływu oceanicznych i kontynentalnych mas powie-
trza oraz ich ścieranie powoduje zmienność klimatu co skutkuje 
wielością stanów pogodowych. Ponadto lokalizacja miasta na 
przedpolu Sudetów oraz w dolinie Odry, przy jednoczesnej domina-
cji wpływów mas powietrza z kierunków zachodnich i południowych 
sprawia, że Wrocław jest najcieplejszym miastem regionu, co ozna-
cza, że temperatury panujące w mieście są relatywnie wyższe  
w porównaniu do otoczenia. Stosunkowo wysokie temperatury oraz 
zmienność stanów pogodowych sprzyja powstawaniu zanieczysz-
czeń powietrza w postaci smogu. Położenie miasta w dolinie Odry 
posiada jednak również inne skutki, które z punktu widzenia po-
wstawania zanieczyszczeń powietrza są niezwykle istotne. Nega-
tywny aspekt takiego położenia przejawia się zwłaszcza w antycy-
klonalnych sytuacjach synoptycznych, co skutkuje słabym przewie-
trzaniem oraz wykształceniem niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
w postaci częstych zamgleń oraz wyższej wilgotności powietrza [9]. 
Ta cecha w połączeniu z nagromadzeniem zabudowy utrudniającej 
swobodny ruch powietrza sprzyja powstawaniu smogu. 

Pozytywnym aspektem jest z całą pewnością niskie uprzemy-
słowienie miasta, niemniej jednak według raportu francuskiego 
towarzystwa „Respire” pod względem koncentracji pyłu zawieszo-
nego PM10 Wrocław jest 8 miastem w rankingu miast o najwyższym 
zanieczyszczeniu. Wiąże się to nie tylko z dużym zagęszczeniem 
ludności, jak również istotnym wpływem właściwego rozplanowania. 
Skutkiem tego jest dodatkowy czynnik wpływający na utrudnienie 
przewietrzania miasta. Wiąże się to nie tylko z wspomnianymi już 
uwarunkowaniami meteorologicznymi, ale również z obecnością 
stosunkowo wysokich budynków zlokalizowanych na obrzeżach 
miasta, co hamuje swobodny przepływ powietrza. Prowadzi to 
jednocześnie do koncentracji zanieczyszczeń powietrza pochodzą-
cych z transportu drogowego, spalania pozaprzemysłowego oraz 
miejskiej elektrociepłowni bez możliwości ich automatycznego 
usuwania [10]. 

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że zanie-
czyszczenia powietrza w postaci smogu powstają zwłaszcza  
w miastach, w których przewietrzanie jest znacznie utrudnione. 
Oczywiście wpływ ma na to także położenie geograficzne i czynniki 
z tym związane, jak również natężenie emisji zanieczyszczeń  
z rozmaitych źródeł oraz zagospodarowanie miasta hamujące prze-
pływ powietrza. 

3. PALIWA STOSOWANE PODCZAS BADAŃ  

W czasie badań silnik spalinowy AVL 5402 pracował wg cha-
rakterystyki prędkościowej i zasilano go trzema paliwami: olejem 
napędowym zgodnym z normą PN-EN 590:2011 i mieszaninami 
mineralnego oleju napędowego z paliwem syntetycznym. Paliwa do 
badań skomponowano z zastosowaniem następujących udziałów 
objętościowych komponentów zmieszanym w proporcji (%v/v)  
z mineralnym olejem napędowym:  
– 95% ON + 5% SYNON – określany jako 5SYNON 
– 90% ON + 10% SYNON – określany jako 10SYNON 

Mieszaniny te były klarowne, bez osadów. Przechowywane 
przez kilka dni w temperaturze pokojowej nie wykazały żadnych 
cech rozwarstwienia. 

Olej napędowy, został wyprodukowany przez Polski Koncern 
Naftowy Orlen S.A. Jest to paliwo węglowodorowe, przeznaczonym 
do zasilania szybkoobrotowych silników o zapłonie samoczynnym, 
w którym zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych 
FAME stanowi do 7% objętości (%V/V). Charakteryzuje się on niską 
zawartością węglowodorów aromatycznych, małą zawartością 
zanieczyszczeń stałych, podwyższoną liczbą cetanową [publikacja]. 
Drugim paliwem wykorzystanym w badaniach było paliwo synte-
tyczne. Syntetyczny olej napędowy jest wytwarzany w technologii 
ETG opracowanej przez EKOBENZ Sp. z o.o. w Lublinie (zgłosze-
nie patentowe P.408081). Otrzymana frakcja olejowa jest zbiorem 
węglowodorów, mieszającą się w dowolnym stosunku z węglowodo-
rami ropopochodnymi, całkowicie pozbawioną benzenu, alkoholi, 
siarki, fosforu i metali. 

4. STANOWISKO BADAWCZE 

Badania były przeprowadzone na hamowni silnikowej Instytutu 
Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego w Radomiu. Stanowisko badawcze wyposażone 
było w jednocylindrowy silnik o zapłonie samoczynnym AVL 5402  
i system do analizy emisji składników spalin.  

 

 
Rys. 1. Widok ogólny stanowiska badawczego z silnikiem AVL 5402 

 
Widok stanowiska badawczego z silnikiem badawczym połą-

czonym z hamulcem elektrowirowym przedstawia rysunek 1. Bada-
ny silnik jest jednocylindrową jednostką o zapłonie samoczynnym  
z wtryskiem bezpośrednim do komory spalania typu common rail. 
Specyfikację techniczną silnika zawiera tabela 1.  

 
Tab. 1. Specyfikacja techniczna silnika AVL 5402 

Parametr Wartość 

Liczba i układ cylindrów 1-cylindroy, pionowy 

Średnica cylindra [mm] 85,01 

Skok tłoka [mm] 90 

Pojemność skokowa [cm3] 511 

Stopień sprężania 17,5 

Moc znamionowa [kW] 6 

Typ silnika  5402 AVL 

Ilość zaworów na cylinder 4 

Układ rozrządu DOHC 

Ciśnienie w listwie [MPa] 180 

System wtrysku paliwa bezpośredni do cylindra 

Rodzaj układu wtryskowego paliwa Common Rail – Bosch 

Zawór recyrkulacji spalin Zamknięty 

Doładowanie Brak 

 
Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone dla prędkościo-

wych charakterystyk dla wybranych prędkości obrotowych wału 
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korbowego. Silnik we wszystkich punktach pomiarowych pracował  
z maksymalnym obciążeniem (pełne dawkowanie paliwa). 

Silnik posiadał nominalne nastawy wartości ciśnienia wtrysku 
paliwa (180 MPa). W trakcie badań rejestrowano zawartości CO, 
NOx, SOx w spalinach.  

5. ZASTOSOWANIE PALIW SYNTETYCZNYCH CELEM 
REDUKCJI EMISJI NOX, SOX, CO 

Stężenie tlenków węgla w spalinach emitowanych z silników  
o zapłonie samoczynnym jest niewielkie ze względu na spalanie 
paliwa w nadmiarze powietrza. Możliwe jest jednak zwiększenie 
emisji na skutek zaburzeń procesu spalania spowodowanych złymi 
właściwościami fizykochemicznymi paliwa. Analizując wykres na 
rysunku 2 można stwierdzić, że w przypadku badanych paliw nie 
zanotowano wyraźnych zmian w stężeniu tlenku węgla w spalinach, 
co potwierdza, że właściwości fizykochemiczne stosowanych paliw 
są odpowiednie. Na rysunku 3  przedstawiono jednostkową emisję 
tlenku węgla. Dokładnie widać, że przy zwiększonym udziale paliwa 
syntetycznego (10SYNON) jednostkowa emisja gwałtownie spada. 

 

 
Rys. 2. Porównanie stężenia CO w spalinach emitowanych z silnika 
AVL 5402 zasilanego mineralnym olejem napędowym oraz miesza-
ninami oleju napędowego z syntetycznym olejem napędowym 
 
 

 
Rys. 3. Porównanie jednostkowej emisji CO z silnika AVL 5402 
zasilanego mineralnym olejem napędowym oraz mieszaninami oleju 
napędowego z syntetycznym olejem napędowym 
 

Przyczyną powstania tlenków azotu jest gwałtowny proces łą-
czenia się atomów tlenu z azotem w wysokich temperaturach. Wraz 
ze wzrostem udziału paliwa syntetycznego odnotowano spadek 
stężenia tlenków azotu w spalinach o 17% (NOx) dla 10SYNON  
w stosunku do ON (rys. 4 i 5), co wskazuje na niższą temperaturę 
płomienia uzyskiwanego podczas spalania. 

 
Rys. 4. Porównanie stężenia NOx w spalinach emitowanych z silni-
ka AVL 5402 zasilanego mineralnym olejem napędowym oraz mie-
szaninami oleju napędowego z syntetycznym olejem napędowym 
 
 

 
Rys. 5. Porównanie jednostkowej emisji NOx z silnika AVL 5402 
zasilanego mineralnym olejem napędowym oraz mieszaninami oleju 
napędowego z syntetycznym olejem napędowym 
 

Dwutlenek siarki SOx jest wynikiem zanieczyszczenia paliwa 
siarką. Wymuszenie ograniczenia zawartości siarki przez normę 
PN-EN 590 wpływa na to, że spalanie oleju napędowego nie wiąże 
się już z tak dużą emisją tlenków siarki do atmosfery. Paliwa synte-
tyczne ze względu na swój skład emitują mniej tlenków siarki do 
atmosfery, co zilustrowano na wykresie na rysunku 6. Nastąpiło 
zmniejszenie o 45% SOx dla silnika zasilanego 10SYNON w sto-
sunku do ON. 

 

 
 

Rys. 6. Porównanie jednostkowej emisji SOx z silnika AVL 5402 
zasilanego mineralnym olejem napędowym oraz mieszaninami oleju 
napędowego z syntetycznym olejem napędowym 
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PODSUMOWANIE 

We Wrocławiu w komunikacji zbiorowej eksploatuje się pojazdy 
wyprodukowane przez cztery firmy – Volvo, MAN, Mercedes-Benz  
i Solaris. Wśród 312 autobusów tylko jeden posiada napęd hybry-
dowy - Volvo 7700 HYBRID [11]. Pozostała część pojazdów wypo-
sażonych jest w klasyczny układ napędu – silnik spalinowy o zapło-
nie samoczynnym. Nie bez znaczenia dla jakości powietrza  
w mieście ma fakt, że eksploatowane autobusy pokonują łącznie 
około 35 mln. km rocznie [12]. Dodatkowo położenie miasta w doli-
nie Odry przejawia słabym przewietrzaniem oraz wykształceniem 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych w postaci częstych zamgleń 
oraz wyższej wilgotności powietrza. Ta cecha w połączeniu z na-
gromadzeniem zabudowy i ilości poruszających się pojazdów po 
drogach sprzyja powstawaniu smogu. Podstawowe związki che-
miczne odpowiedzialne za powstawanie smogu, mogą jednak zo-
stać zredukowane przez zastosowanie nowego rodzaju paliwa – 
mieszaniny mineralnego oleju napędowego z syntetycznymi węglo-
wodorami. Jak pokazały prezentowane wyniki badań, zastosowanie 
już 10% dodatku SYNON do paliwa zmniejsza stężenie NOx o 17% 
a SOx o 45% w spalinach emitowanych przez silnik o zapłonie 
samoczynnym.  
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Use of an additive synthetic hydrocarbons for fuels to reduce 
emissions of some toxic components in the Wroclaw 

Article presents issues concerning the use of forward- 

looking bio mixture consisting of mineral diesel and synthetic 

diesel as a new component of motor fuel. Furthermore it 

shows the geographical determinants of Wroclaw conducive 

to the formation of smog. In this description it illustrates the 

effect of using a new type of fuel to improve air quality in the 

Wroclaw.  The results presented in this paper show that addi-

tion of synthetic fuel has less deterioration of the environ-

ment (reduction of NOx, CO and SOx) than with conventional 

fuels. 
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