
 

 

 

 

 

Oleh KLYUS PTNSS–2015–3423 

 

Zastosowanie wstępnej obróbki paliw pochodzenia roślinnego  

w silnikach z zapłonem samoczynnym 

 
Spełnienie wymagań poziomu emisji związków toksycznych w gazach odlotowych silników z zapłonem samo-

czynnym możliwe jest przy zastosowaniu wstępnej katalityczno-turbulizacyjnej obróbki paliwa. W artykule 

przedstawiono wyniki badań silnika z bezpośrednim wtryskiwaniem mieszaniny paliw ropopochodnych i pocho-

dzenia roślinnego dla dwóch wersji układu turbulizacyjnego wtryskiwaczy paliwowych, które wskazują na po-

prawę parametrów efektywnych (obniżenie jednostkowego zużycia paliwa o 8%) jak i ekologicznych pracy silni-

ka (obniżenie emisji NOx o 15%). 

Słowa kluczowe: silnik z zapłonem samoczynnym, paliwa pochodzenia roślinnego, wstępna obróbka paliwa, 

turbulizacja 

 

The using of preliminary biofuel treatment in diesel engines 
 

The reduction of unit fuel consumption and exhausts toxic emission in the diesel engines was possible by im-

plementing preliminary catalytic and turbulized fuel treatment that takes place directly in the fuel injector The 

article presents the results of tests of direct injection diesel engines on diesel fuel and mixtures with biofuel for 

two versions of turbulized. Preliminary fuel treatment results in the average reduction of unit fuel consumption 

of those engines by 8%, while toxic emission of nitrogen oxides drops by 15%. 
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1. Wstęp 

Obecne wymagania stawiane silnikom spalino-

wym przede wszystkim związane są z obniżeniem 

poziomu emisji związków toksycznych w gazach 

wylotowych. Nie mniej jednak ważnym aspektem 

eksploatacyjnym jest obniżenie zużycia paliwa. 

Wymagania te są sprzeczne, ponieważ organizacja 

procesu roboczego w aspekcie efektywności spala-

nia przewiduje uzyskanie wyższych temperatur 

cyklu, co sprzyja powstaniu większej ilości tlenków 

azotu. Jak wykazały badania, przeprowadzone na 

Akademii Morskiej w Szczecinie, jedną z możli-

wych do zastosowania metod, przyczyniających się 

do jednoczesnej poprawy ekologicznych i ekono-

micznych wskaźników pracy silników z zapłonem 

samoczynny jest wstępna obróbka paliwa. Ze 

względu na to, że w paliwach silników z zapłonem 

samoczynnym występują oleje roślinne w postaci 

estrów metylowych, interesującym jest określenie 

ich wpływu na parametry ekologiczne i operacyjne 

silników przy zastosowaniu wstępnej obróbki pali-

wa. W odniesieniu do wyższych kwasów tłuszczo-

wych (biopaliw), w skład których wchodzi czą-

steczka tlenu, możliwym jest zwiększenie prędkości 

wstępnych reakcji chemicznych podczas wstępnej 

obróbki paliwa oraz zwiększenie grupy węglowo-

dorów olefinowych, charakteryzujących się więk-

szą wartością liczby jodowej – które to mogą jesz-

cze bardziej przyspieszyć te reakcje [1].  

 

 

 

2. Katalityczna i turbulizacyjna obrób-

ka paliwa 
Wstępna obróbka paliwa (WOP) określa wyko-

rzystanie reakcji odwodornienia paliw ropopochod-

nych podczas kontaktu paliwa z materiałem o dzia-

łaniu katalitycznym. Zwiększeniu efektu katali-

tycznego ma służyć turbulizacja przepływającego 

wzdłuż katalizatora paliwa.  

Należy podkreślić, że zastosowanie katalizato-

rów w połączeniu z turbulizacyjnym charakterem 

przepływu czynnika został wykorzystany w kon-

strukcji komory spalania doświadczalnych silników 

KamAZ [7] i ZIL, w których na komorę spalania w 

tłoku został naniesiony katalizator w postaci dwu-

krzemku molibdenu, natomiast na tej że po-

wierzchni komory wykonano frezowania w celu 

turbulizacji ładunku. Schemat komór spalania 

silników przedstawiono na rys. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Komory spalania w tłoku silnika a) Ka-

mAZ b) ZIL [7] 

1,4 – wtryskiwacz, 2 – frezowania turbulizacyj-

ne, 3 – zawirowanie ładunku 
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Wyniki badań uzyskanych na tych silnikach 

wskazują na zmniejszenie stężeń związków tok-

sycznych w spalinach. I tak emisję tlenków azotu 

obniżono o około 6%, tlenków węgla – 11%, wę-

glowodorów – o 11%, przy jednoczesnym obniże-

niu zużycia paliwa do 4% przy małych obciąże-

niach i zwiększeniu o 4% przy obciążeniach powy-

żej średnich [7]. 

W odniesieniu do WOP w ogólnym opisie zja-

wisk, powstających podczas obróbki paliwa należy 

wymienić jeszcze i homogenizację, występującą w 

odpowiednio wyprofilowanych kanałach turbuliza-

cyjnych. Szczególnie ważnym jest to dla paliw w 

postaci mieszaniny węglowodorów ropopochod-

nych z estrami metylowymi wyższych kwasów 

tłuszczowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekt teoretyczny oddziaływania WOP na 

procesy zachodzące w komorze spalania silnika z 

zapłonem samoczynnym jest związany ze zmniej-

szeniem okresu opóźnienia samozapłonu z dwóch 

powodów. Po pierwsze, kontakt paliwa z materia-

łem o działaniu katalitycznym, umożliwia powsta-

nie reakcji odwodornienia paliw, w wyniku czego 

najbardziej liczna grupa węglowodorów parafino-

wych przechodzi w olefinową z wydzieleniem 

wolnego wodoru. Po drugie – ten sam kontakt pa-

liwa z katalizatorem sprzyja obniżeniu poziomu 

energii aktywacji, a jak wiadomo [3], według rów-

nania Arrhenius’a zmniejszenie tej energii zmniej-

sza czas wstępnych fizycznych i chemicznych pro-

cesów w pierwszym okresie spalania – okresie 

opóźnienia samozapłonu. Z kolei obecność wolne-

go wodoru, posiadającego bardzo wysokie wartości 

lotności i szybkości spalania potęgują zmniejszenie 

okresu opóźnienia samozapłonu. Zwiększeniu efek-

tu oddziaływania katalizatora na przepływające 

paliwo ma służyć wysoka temperatura elementów 

rozpylacza, a właśnie w rozpylaczu – na po-

wierzchnię iglicy i korpusu nanoszony jest kataliza-

tor. Jednak powierzchni kontaktu katalizatora z 

paliwem są małe, dlatego zaproponowano zwięk-

szenie częstości tego kontaktu paliwa przez turbuli-

zację przepływu. W tym przypadku na powierzchni 

iglicy wykonane są kanały turbulizacyjne w postaci 

krzyżujących się lewego- i prawego gwintu [4]. 

Wyniki badań na silnikach z bezpośrednim wtry-

skiem paliwa wykazały jednoczesne zmniejszenie 

emisji tlenków azotu jak i jednostkowego zużycia 

paliwa [6]. Natomiast wprowadzenie dodatków w 

postaci bio komponentów do paliw pochodzenia 

roślinnego przy zastosowaniu WOP jak do tej pory 

nie zostało zbadane. W odniesieniu do wyższych 

kwasów tłuszczowych (biopaliw) te problemy na-

bierają nieco innego charakteru, ponieważ obecność 

w ich składzie cząsteczki tlenu może w istotny 

sposób zwiększyć prędkości wstępnych reakcji 

chemicznych, a zwiększenie grupy węglowodorów 

olefinowych, charakteryzujących się większą war-

tością liczby jodowej - mogą jeszcze bardziej przy-

spieszyć te reakcje [1,8].  

 

3. Rozpylacze ze wstępną obróbką pali-

wa 
Proces technologiczny naniesienia katalizatora 

na niepracującą część iglicy jest związany z tym, że 

WOP może być wykorzystana zarówno dla nowo 

budowanych silników, jak i tych które znajdują się 

w eksploatacji. Dla tych pierwszych może być 

wykorzystana praktycznie każda metoda naniesie-

nia powłok katalitycznych – chemiczna, implanta-

cja jonowa i in. Natomiast dla wtryskiwaczy pracu-

jących silników, w których rozpylacz jest już goto-

wą częścią składającą się z pary precyzyjnej, wybór 

metody naniesienia katalizatora jest uwarunkowany 

temperaturą procesu. 

Warunki pracy elementów wtryskiwacza pali-

wowego – ciśnienie rzędu 100 MPa i temperatura 

do 473K wraz z przypływem cieczy (paliwa) z 

wysoką prędkością, a także obecność kanałów o 

różnej długości w korpusie rozpylacza nakładają 

ograniczenia na zastosowanie technologii naniesie-

nia warstw katalitycznych na te elementy. Dodat-

kowym utrudnieniem jest to, że para korpus rozpy-

lacza – iglica jest parą precyzyjną, a więc wszystkie 

metody z wykorzystaniem wysokich temperatur 

mogą stanowić trudności z późniejszym dociera-

niem pary. Należy podkreślić także i fakt wysokich 

kosztów materiału katalitycznego, a jego stosunko-

wo duża grubość może znacząco zwiększyć cenę 

wtryskiwacza. Analiza literatury przedmiotu badań 

wykazuje, że w procesie katalitycznego oddziały-

wania na przepływającą ciecz bierze udział tylko 

wierzchnia cienka warstwa katalizatora o grubości 

jednego atomu. Korzystając z tych danych wej-

ściowych i uwzględniając wszystkie podane powy-

żej ograniczenia, zaproponowano stosowanie 

dwóch metod naniesienia katalizatora na po-

wierzchnie elementów układu: implantacji jonowej 

dla elementów korpusu i dodatkowych elementów 

zwiększających powierzchnię kontaktu oraz stopo-

wania elektroiskrowego dla iglicy. Obie te metody 

pozwalają uzyskać dobre połączenie materiału 

katalitycznego z podłożem w nisko temperaturo-

wym procesie technologicznym jednocześnie za-

pewniając niski koszt gotowych elementów. 

Stopowanie elektroiskrowe jest jedną z elektro-

fizycznych metod obróbki materiałów opartych na 

wykorzystaniu skoncentrowanych źródeł energii. 

Przy obróbce tej następuje przeniesienie i osadzenie 

materiału elektrody na powierzchnię części lub 
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nasycenie (stopowanie) powierzchniowej warstwy 

części pierwiastkami wchodzącymi w skład mate-

riału elektrody. Dlatego bardziej odpowiadającym 

terminem określającym proces obróbki byłby ter-

min „elektro-fizyczne formowanie warstw po-

wierzchniowych”. Większość wykorzystywanych w 

przemyśle urządzeń elektroiskrowych buduje się na 

osnowie schematu: źródło zasilania – generator 

drgań – wibrator – elektroda – podłoże (część). 

Źródło energii pozwala na wyładowanie elektrycz-

ne przy podniesieniu elektrody na odległość wystę-

powania przebicia dielektryka (powietrza lub gazu 

neutralnego). W zależności od napięcia prądu wy-

ładowanie to może być kształtowane w postaci 

iskry. Przy rozładowaniu materiał anody odparowu-

je i przenosi się w polu elektromagnetycznym na 

materiał katody (części). Technologia stopowania 

przewiduje drgania anody poprzez zastosowanie 

wibratora, który umożliwia po rozładowaniu ude-

rzenie anody w powierzchnię części, co pozwala na 

uzyskanie dodatkowej obróbki plastycznej powsta-

łego na powierzchni części związku materiałów 

anody i katody. Możliwość stosowania dla zmiany 

właściwości powierzchniowych różnorodnych 

materiałów, jak również i ich stopów pozwala 

zmieniać w szerokich przedziałach mechaniczne, 

elektryczne, termiczne i inne właściwości obrabia-

nych powierzchni części maszyn. Należy podkre-

ślić, iż w procesie obróbki elektroiskrowej nie wy-

stępują wysokie temperatury, a więc nie ma obawy 

o termiczne odkształcenie części. Nanoszenie kata-

lizatora w postaci czystej platyny jednak jest bardzo 

kosztowne ze względu na możliwe rozproszenie 

materiału anody (platyny) oraz uzyskanie stosun-

kowo dużych (do 0,02 mm) grubości warstwy sto-

powanej. Dlatego została zaproponowana oryginal-

na metoda stopowania elektroiskrowego, w którym 

materiał anody stanowił pęk drutów stalowych z 

naniesionych na ich powierzchnię katalizatorem 

(platyny) metodą implantacji jonowej [2,6]. Sama 

technologia naniesienia katalizatora przypomina 

proces napawania gazowego z tą różnicą, że jako 

źródło energii zamiast płomienia wykorzystywana 

jest iskra. 

W odniesieniu do wykonania kanałów turbuli-

zacyjnych należy podkreślić, że organizacja WOP 

odbywa się podczas przepływu paliw w szczelinie 

pomiędzy korpusem rozpylacza a iglicą wtryskiwa-

cza paliwowego [5]. Więc w zależności od wymia-

rów tych elementów postać kanałów turbylizacyj-

nych może przyjąć różne kształty. Tak dla rozpyla-

czy, w których występuje „długa” iglica, w których 

stosunek długości niepracującej części (odcinek 

pomiędzy precyzyjną prowadnicą a stożkiem zapie-

rającym) do jej średnicy przyjmuje wartości powy-

żej 4, możliwym jest wykorzystanie dwóch wza-

jemnie krzyżujących się kanałów gwintowych – 

wersja „Y” (rys. 2a), natomiast w przypadku mniej-

szych wartości tego stosunku najlepszym rozwiąza-

niem jest zastosowanie krótkich krzyżujących się 

kanałów w postaci wcięć, przy tym punkty tych 

wcięć usytuowane w postaci szachownicy – wersja 

„X” (rys. 2b). 

 
a)                                     B) 

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia kanałów turbu-

lizacyjnych na niepracującej części iglicy 

a) krzyżujące się gwinty – „Y”, b) i punkto-

we wcięcia – „X” 

 

Przykład procesu technologicznego wykonania 

kanałów turbuliozacyjnych na niepracującej części 

iglicy wtryskiwacza przedstawiono na rys. 3  

 

 
Rys. 3. Wykonanie kanałów turbulizacyjnych na 

iglicy rozpylacza – na górze krzyżujące się gwinty 

(Y), na dole - punktowe wcięcia (X) 

 

4. Badania stanowiskowe 
Badania eksperymentalne zostały przeprowa-

dzone na stanowisku hamownianym wyposażonym 

w silnik z zapłonem samoczynnym typu 359. 

Silnik wyposażony jest w pompę wytryskową 

typu P76-G103u06110VR oraz wtryskiwacze 

W1F01 z rozpylaczami D1LMK 148/1. Stanowisko 

było wyposażone w komplet niezbędnej aparatury 

pomiarowej, składającej się z hamulca hydraulicz-

nego HH-3, dymomierza MDO 2 MAHA i analiza-

tor spalin MAHA MGT5 wraz z sondą poboru 

spalin, masową miernicę zużycia paliwa, laserowy 

tachometr optyczno - stykowy DT-1236L oraz 

termometry analogowe do określenia temperatury 
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płynów roboczych i gazów spalinowych. Dokład-

ność pomiaru zużycia stałej masy paliwa (42g) z 

zakresem pomiarów czasu zużycia od 0 do 999,9s 

wynosiła 0,1s. Dokładność pomiarowa analizato-

rów spalin wynosiła dla NOx  32-120 ppm, dla 

zadymienia spalin (współczynnik absorpcji światła 

k)  0-9,99 m
-1

. 

Podczas badań stanowiskowych wykorzystano 

ropopochodny olej napędowy oraz ester metylowy 

oleju rzepakowego, zawartość którego w mieszani-

nie stanowiła 10 %.  

Na rys. 4 przedstawiono zewnętrzne charakte-

rystyki prędkościowe dla jednostkowego zużycia 

paliwa, emisji tlenków azotu oraz zadymienie spa-

lin dla mieszaniny oleju napędowego ropopochod-

nego z 10% estru metylowego oleju rzepakowego 

przy zastosowaniu WOP w dwóch wersjach kana-

łów turbulizacyjnych – „X” oraz „Y” oraz fabrycz-

nym kompletem wtryskiwaczy. 

 

  

Rys. 4. Jednostkowe zużycie paliwa, emisja NOx oraz zadymienie spalin silnika typu 359 zasilanego 

mieszaniną oleju ropopochodnego z 10% RME z fabrycznym kompletem rozpylaczy (fabr) oraz dwóch wersji 

WOP (X i Y) 
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Wynikiem przeprowadzonych badań jest obni-

żenie jednostkowego zużycia paliwa – do 7%, po-

ziomu emisji tlenków azotu – od 4 do 15%, zady-

mienia spalin – do 250%. Należy podkreślić, że 

zastosowanie wersji turbulizacji paliwa w postaci 

krzyżujących się punktów –„X” wykazała większy 

wpływ na parametry pracy silnikami w porównaniu 

do wersji „Y”. Jednoczesna poprawa ekologicznych 

i ekonomicznych parametrów pracy silnika może 

być wyjaśniona zmniejszeniem maksymalnych 

temperatur cyklu oraz pełniejszemu wypalaniu 

paliwa przez wydzielenie wolnego wodoru w reak-

cjach odwodornienia przy kontakcie paliwa z mate-

riałem katalitycznym. Natomiast lepsze wyniki przy 

zastosowaniu układu turbulizacyjnego w rozpyla-

czach wersji „X” można wyjaśnić większą ilością 

krzyżujących się punktów turbulizacyjnych na 

niepracującej części iglicy dzięki czemu zwiększa 

się częstość kontaktu katalizatora z przepływają-

cym paliwem. 

 

Wnioski 
Podczas pracy silnika na mieszaninie paliw ro-

popochodnych z estrami metylowymi oleju rzepa-

kowego oraz zastosowaniu wstępnej obróbki paliwa 

praktycznie w całym zakresie charakterystyki pręd-

kościowej uzyskano zmniejszenie jednostkowego 

zużycia paliwa oraz poziomu emisji tlenków azotu i 

zadymienie spalin w porównaniu z fabrycznym 

kompletem aparatury wtryskowej. Wyjaśnić to 

można korzystnym oddziaływaniem katalizatora na 

przepływające paliwo.  

Proces technologiczny naniesienia katalizatora z 

zastosowaniem metody stopowania elektro-

iskrowego nie stanowi problemów technicznych i 

może być przeprowadzony tak na nowo produko-

wanych rozpylaczach jak i tych co znajdują się w 

eksploatacji. Minimalne temperatury nagrzewania 

precyzyjnych elementów wtryskiwacza nie powo-

dują odkształceń termicznych i ich uszkodzenia. 

 

Literatura 
1. Ambrozik A. Wybrane zagadnienia proce-

sów cieplnych w tłokowych silnikach spa-

linowych, Wyd. Politechniki 

Świętokrzyskiej, Kielce, 2003. 

2. Behrendt C., Klyus O., Rajewski P. 

Szczepanek M. The Using of Thermal 

Method In diagnostics of Marine Plant Op-

eration of Fishing Vessel. Scientific Jour-

nals Maritime University of Szczecin. 

35(107), Szczecin, 2013. 

3. Heywood J.B.: Internal combustion engines 

fundamentals, McCraw – Hill Book Co., 

NY, 1988.  

4. Klyus O. Simultaneous Reduction of Fuel 

Consumption and Toxic Emission of Ex-

haust Gases of Fishing Fleet Engines. Con-

gress of CIMAC, Shanghai, 2013.  

5. Klyus O., Klyus I. The theory of the turbu-

lization process in the fuel spray injector of 

compression ignition engines. Scientific 

Journals Maritime University of Szczecin, 

27(99)z.1, Szczecin, 2011 

6. Klyus O. The use of turbulization in prelim-

inary fuel treatment in self-ignition engines. 

Combustion Engines, 3/2009 (138) 

7. Шатров М.Г., Синявский В.В., Петров 

К.Ю. Прогнозирование показателей 

перспективного высокофорсированного 

дизеля. Решение энерг-экологических 

проблем в автотранспортном комплексе. 

МАДИ, Москва, 2015. 

8. Wajand J.A., Wajand J.T. Tłokowe silniki 

spalinowe. Średnio i szybkoobrotowe. 

WNT, Warszawa, 2005. 

 

 

 

 
Mr Oleh Klyus, DSc., DEng. – Professor 

in the Faculty of Mechanical Engineer-
ing at Poznań University of Technology. 

Prof. dr hab. inż. Oleh Klyus – profe-

sor zwyczajny na Wydziale Mechanicz-

nym Akademii Morskiej w Szczecinie. 
 

 

 

643


