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Wstęp
Obecnie zaznacza się rozwój badań nad procesem kata-

lizy spalin silników wraz z doskonaleniem konstrukcji fi ltrów 
cząstek stałych DPF (Diesel Particulate Filter) na tle optyma-
lizacji pakietów uszlachetniaczy paliwa [2, 7]. Konieczne jest 
dalsze prowadzenie badań nad zagadnieniami modyfi kacji 
procesu spalania jak również w zakresie poprawy cech fi zy-
ko-chemicznych biopaliw. Pod tym względem obiecujące są 
systemy polepszające sterowanie składu mieszaniny palnej 
wraz z kontrolą procesu spalania z udziałem systemów re-
cyrkulacji spalin EGR (Exhaust Gas Recirculation) powodu-
jących obniżenie prędkości spalania w fazie spalania wybu-
chowego przyczyniając się tym samym do spadku poziomu 
NOx w spalinach [6]. W wyniku tego procesu zostaje obni-
żona maksymalna temperatura spalania i następuje ograni-
czenie maksymalnej ilość tlenu w ładunku dostarczanym do 
cylindra. Jednak nadmierny udział spalin w całym ładunku do-
starczanym do cylindra może powodować spadek mocy oraz 
znaczny wzrost emisji cząstek stałych, a przez to uzyskanie 
niekorzystnych wartości innych wskaźników pracy silnika [4]. 
Biorąc pod uwagę upowszechnienie systemów PDF oraz 
konwerterów katalitycznych w układzie wylotowym silników z 
ZS, stan wadliwego działania EGR należy uznać za niedo-
puszczalny [1, 9]. Alternatywą jest wprowadzenie układu SCR 
(Selective Catalytic Reduction) z wykorzystaniem reduktora 
AdBlue, co w przypadku współczesnych silników ciągników 
rolniczych jest częstym przypadkiem. 

Eksperymenty badawcze obejmują ponadto selektywne 
komponowanie paliw z biopaliwami wraz z dobranymi pa-
kietami uszlachetniaczy. Cząstki stałe powstające w wyniku 
spalania paliw są efektem miejscowego niezupełnego i nie-
całkowitego spalania paliwa, prowadząc do powstania węgla 
i tworzenia aglomeratów o różnej wielkości. Średnica poje-
dynczej cząstki sadzy waha się od 0,01-0,05 μm, przy czym 
w strumieniu spalin mogą występować ich zlepki przyjmujące 
średnicę nawet do 1 μm [5].

Badania porównawcze emisji toksycznych składników spa-
lin silnika AD3.152 UR zasilanego ON i biopaliwami B10, B20, 
B30 wykazały znaczne obniżenie emisji HC, CO w przypadku 
stosowania biopaliw B10 i B20 oraz zdecydowanie niższy sto-
pień zadymienia spalin, przy czym zaobserwowano znaczny 
wzrost poziomu emisji NOx [2, 3]. 

Paliwo FAME różni się od ON przede wszystkim budową 
chemiczną, składem frakcyjnym, lepkością, masą molową 
oraz zawartością siarki i tlenu. Konfi guracja wtrysku paliwa 
w silnikach o ZS oraz optymalizacja procesu spalania wyzna-
czają określone wymagania jakościowe w stosunku do tych 
paliw. Uzyskanie wysokiej jakości paliwa FAME zależy przede 
wszystkim od użytego surowca, wstępnego oczyszczania, 
przebiegu procesu transestryfi kacji oraz zastosowanego pa-
kietu dodatków uszlachetniających takich jak np. depresato-
ry, antyoksydanty, biocydy. Im wyższa jakość procesu transe-
stryfi kacji, bez pozostawiania cząsteczek wyższych kwasów 
tłuszczowych tym lepsza jakość FAME. Dodatkowo estry nie 
powinny zawierać resztek metanolu, który zwiększa ryzyko 
zatarcia elementów roboczych aparatury paliwowej. Skład 
chemiczny biopaliwa w dużej mierze decyduje o skłonności 
do tworzenia się osadów wokół otworów wylotowych rozpy-
laczy. Obecność kwasów linolowego i linolenowego prowa-
dzi do procesów utleniania i polimeryzacji biopaliwa. Wyższe 
kwasy tłuszczowe mają znaczący wpływ na pracę DPF, gdyż 
wysoka zawartość kwasów nienasyconych powoduje wzrost 
emisji sadzy. Dodatkowo oleje niskiej jakości mogą zawierać 
więcej zanieczyszczeń, takich jak wolne kwasy tłuszczowe, 
fosfolipidy, barwniki, wodę. 

Fizyko-chemiczne właściwości FAME ulegają niekorzyst-
nym przemianom podczas przechowywania biopaliw w wa-
runkach wysokiej temperatury, wilgotności wraz z oddziały-
waniem oświetlenia. Procesy starzenia estrów metylowych 
wyższych kwasów tłuszczowych olejów roślinnych przebiega-
ją zdecydowanie szybciej w stosunku do ON [2].

Jednym z istotnych parametrów jakościowych paliw wpły-
wających na efektywność pracy silników, w tym o zapłonie 
samoczynnym to skłonność do tworzenia osadów w układzie 
dolotowym i komorach spalania [8]. Jest ona ściśle związa-
na z budową chemiczną paliwa. Niektóre paliwa z racji swo-
jego składu charakteryzują się małą stabilnością termiczną. 
Są one bardziej skłonne do polimeryzacji w wyniku, czego 
wytwarzają szlamy, natomiast w procesie spalania zauważa 
się obecność osadów węglowych w komorach spalania i na 
denkach tłoków silnika oraz osadów na elementach aparatury 
paliwowej wtryskowej. Ilość i charakter powstających osadów 
w dużym stopniu zależy również od takich czynników jak: 
konstrukcja i stan techniczny silnika oraz jego warunki pracy. 
Obecność osadów w komorze spalania stanowi izolację ter-
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miczną, pogarsza chłodzenie silnika i powoduje wzrost tem-
peratury w komorze spalania, co sprzyja zjawisku samozapło-
nu. Paliwo o dużej skłonności do tworzenia osadów może być 
przyczyną zwiększonej emisji spalin w pojeździe samochodo-
wym i zużycia paliwa.

1. Cel i zakres prac badawczych 
Intensywność uszkodzeń układów EGR stosowanych w sil-

nikach o ZS i ich częsta wymiana w ASO wskazuje na potrze-
bę prowadzenia badań nad przyczynami tego stanu. Główny 
problem dotyczy pojazdów eksploatowanych uprzednio na 
ON i przejściu na obecne warunki zasilania paliwami z udzia-
łem biokomponentów na poziomie 5,75%. Przeprowadzona 
analiza osadów zalegających układ dolotowy analizowanych 
silników wraz z zaworem EGR przebiegała łącznie z oceną 
struktury osadów gromadzonych na denkach tłoków, zawo-
rach oraz pierścieniach tłokowych. 

Celem prowadzonych badań było określenie wpływu sto-
sowania ON z udziałem biokomponentów na proces tworze-
nia się osadów w układzie EGR silnika o ZS. Wnioskowanie 
ukierunkowano głównie na ocenę zawartości wytrąconych 
nieutlenionych składników pochodzenia organicznego. Prze-
prowadzono analizy składu osadów w strefi e kanału przelo-
towego układu EGR dwóch silników DURATORQ TDCi po 
przebiegu eksploatacyjnym 80 tys. km wg procedury CEC 
F-20-98. Analizę porównawczą zagadnień powstawania osa-
dów w układzie EGR umożliwił proces zasilania odrębnymi 
paliwami tj. olejem napędowym Ekodiesel Ultra oraz paliwem 
B10 z udziałem biokomponentów. Zagadnienia te przekładają 
się na zasadniczą problematykę eksploatacyjną użytkowni-
ków współczesnych silników o ZS przy postępującym wzro-

ście procentowego udziału dodatków FAME do ON [1]. Istot-
nym zagadnieniem przeprowadzonych analiz jest wykazanie 
możliwych różnic w procesie przyspieszenia tworzenia się 
osadów co wskazuje na problematykę wzrostu intensywności 
uszkodzeń układu EGR. 

2. Analiza spektralna sadów 
zalegających strefę zaworu EGR

Osady pobrane z powierzchni zaworu EGR po stronie 
wewnętrznej kanału przepływu powietrza przez króciec (na 
fot.1) silników samochodów zasilanych olejem napędowym 
Ekodiesel Ultra i biopaliwem B10 są porównywalne. W anali-
zie mikroskopowej (pow. 100x) w obu przypadkach widoczna 
jest skoksowana pozostałość organiczna. W osadzie pocho-
dzącym z silnika samochodu zasilanego olejem napędowym 
zauważono ziarna osadu, które są sklejone czarną smolistą 
substancją. Osad na zaworze EGR silnika zasilanego pali-
wem B10 mają strukturę bardziej drobnoziarnistą i „suchą” z 
widoczną frakcja materiału mineralnego.

W analizie jakościowej posłużono się metodą fl uorescencji 
rentgenowskiej XRF pobierając próbkę osadów po przemyciu 
strefy kanału EGR heksanem. Zapis charakterystyk XRF dla 
osadów pobranych ze strefy zaworu EGR silnika zasilanego pa-
liwem Ekodiesel Ultra. i B10 przedstawiono na rys. 1 i 2. Na pod-
stawie oceny zmian intensywności pasm dla zidentyfi kowanych 
pierwiastków dokonano oceny jakościowej osadów rys. 1-2. 

Promieniowanie Rtg pozwala na ilościową i jakościową 
analizę składu chemicznego badanej substancji. Służą do 
tego celu metody związane z rentgenowską analizą fl uore-
scencyjną z dyspersją energii. Zjawisko rozpraszania wiązki 
promieni jest wynikiem wzbudzenia przez fale elektromagne-

Tab. 1. Zestawienie wybranych parametrów silnika DURATORQ TDCi

Lp. Parametry techniczne silnika 2,0 TDCi
1. Obieg pracy czterosuwowy, o zapłonie samoczynnym
2. Typ wtrysku paliwa bezpośredni wtrysk paliwa typu Common Rail, Siemens 
3. Układ cylindrów Rzędowy, pionowy
4. Liczba cylindrów 4
5. Kolejność wtrysku paliwa do cylindrów 1 – 3 – 4 – 2
6. Typ układu rozrządu 2 wałki rozrządu, 16 zaworów
7. Średnica cylindra 85,0 mm
8. Skok tłoka 88 mm
9. Pojemność skokowa silnika 1998 cm3

10. Moc maksymalna 103 kW (140KM) przy n = 4000 obr/min
11. Max moment obrotowy 320 Nm przy n = 1750 obr/min
12. Prędkość obrotowa biegu jałowego n = 800 ± 20 obr/min
13. Stopień sprężania ε = 18 : 1
14. Napełnianie turbodoładowany z chłodzeniem powietrza doładowującego – turbosprężarka 

o zmiennej geometrii łopatek turbiny
15. Luz zaworowy regulacja hydrauliczna
16. Pojemność układu smarowania z fi ltrem oleju 5,5 dm3

17. Spełniana norma w zakresie wielkości emisji 
toksycznych składników spalin do atmosfery

EURO IV

18. Układ wydechowy katalizator + fi ltr cząstek stałych DPF
19. Pozostałe dane  – silnik zamontowany poprzecznie 

 – blok silnika wykonany z żeliwa 
 – głowica cylindrów składa się z dwóch części wykonanych z metali stopów 
lekkich 

 – wałek rozrządu zaworów wydechowych napędzany jest za pomocą łańcu-
cha rozrządu
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tyczne drgań zewnętrznych elektronów atomów badanej sub-
stancji. Drgające elektrony stają się źródłem wtórnych fal (o 
tej samej długości co fala padająca), ulegających interferen-
cji. Identyfi kacja składu badanej materii ma podłoże w rozpra-
szaniu spójnym lub koherentnym [10]. W badanych osadach 
stwierdzono obecność głównie metali takich jak: żelazo, cynk, 
chrom, nikiel, miedź. Ponadto zwrócono uwagę na obecność 
takich pierwiastków jak wapń oraz fosfor i siarka. Żelazo 
pochodzi z procesów korozji lub też może być zanieczysz-
czeniem środowiskowym – natomiast chrom, nikiel i miedź 
pochodzi ze zużycia elementów roboczych silnika. Obecność 
cynku, wapnia i fosforu wynika z degradacji oleju silnikowego, 
w tym pakietu dodatków uszlachetniających. Ponadto depre-
satory jako składniki pakietu dodatków do biopaliw zawierają 
jony żelaza [5]. W widmie XRF osadów dla silnika samochodu 
zasilanego B10 zarejestrowano wyższą intensywność pasm 
żelaza (rys. 2). Zanieczyszczenia te wynikają głownie z pro-
cesów korozji elementów stalowych, których struktura jest 
bardziej podatna na działanie korozyjne FAME. Należy za-
uważyć, względnie wysoką intensywność pasm wapnia i cyn-
ku, co wskazuje na zanieczyszczenia olejem silnikowym oraz 
udział pasma świadczącego o występowaniu niklu. 

Praktyczną metodą stosowaną w badaniu wiązań wodoro-
wych. jest również metoda absorpcyjna spektroskopii IR po-
zwalająca na otrzymywanie widm oscylacyjnych, przy pomocy 
której można ustalić obecność określonych grup frakcyjnych 
w analizowanym związku. Promieniowanie elektromagne-

tyczne z zakresu IR ma częstotliwość zbliżoną do częstotli-
wości drgań cząsteczek. Ponieważ energia ta jest skwanto-
wana, absorbowane jest tylko promieniowanie o pewnych 
określonych energiach, charakterystycznych dla grup funkcyj-
nych wykonujących drgania. Dzięki temu, wartości częstości 
drgań charakterystycznych mają reprezentatywny charakter, 
co umożliwia ustalenie grupy funkcyjnej występującej w ana-
lizowanej próbce. Zastosowanie bazy danych z wykazem 
liczby falowej przyporządkowanej do związków chemicznych 
pozwala na dokonanie identyfi kacji tych związków w badanej 
próbce. Ponadto dostępne są tablice ułatwiające analizę skła-
du badanych próbek [10].

Po wymyciu chloroformem osadu z wewnętrznej powierzch-
ni zaworu EGR poddano próbki z części rozpuszczalnej w 
widmie podczerwieni. Zaobserwowano zarówno pozostałość 
paliwa jak również oleju silnikowego oraz produkty ich degra-
dacji. Należy zauważyć, iż objętość ładunku dostarczana z od-
powietrznika skrzyni korbowej kierowana jest z pominięciem 
przepływomierza. Możliwe jest w tym przypadku zaburzenie 
stopnia recyrkulacji, zwłaszcza przy znacznym udziale prze-
dmuchów spalin do skrzyni korbowej. Efektem zakłócającym 
analizę widmową jest udział frakcji pochodzących z emulsji 
olejowej kierowanej z odmy silnika w strefę kanału EGR. 

Widmo IR dla substancji wydzielonych w strefi e EGR w przy-
padku samochodu zasilanego ON jest uboższe – rys. 3 i 4. 

Na wstępie dokonano analizy porównawczej pasm cha-
rakterystycznych dla węglowodorów tj. zakres liczby falo-

a) 

Fot. 1. Osady na powierzchni wewnętrznej kanału króćca EGR (a). Układ EGR silnika DURATORQ TDCi

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11] 

 

b) 

Rys. 1. Widmo XRF dla osadów ze pobranych ze strefy za-
woru EGR silnika zasilanego paliwem Ekodiesel Ultra 

Rys. 2. Widmo XRF dla osadów ze pobranych ze strefy za-
woru EGR silnika zasilanego paliwem Ekodiesel Ultra.



AUTOBUSY 65

wej: 2850 cm-1 – 3000 cm-1, 1464 cm-1, 1377 cm-1, 722 cm-1). 
W obu przypadkach wystąpiło silniejsze podniesienie tła co 
wykazuje związek z obecnością sadzy. Dodatkowo obecne są 
pasma drgań typowe dla wiązań grup hydroksylowych (ok. 
3400 cm-1) mogące pochodzić od zasorbowanej wody jak 
również mogą stanowić pochodną struktur alkoholi i kwasów 
karboksylowych. 

Najbardziej intensywne jest pasmo ok. 1655 cm-1 w ob-
szarze diagnostycznym 2000 cm-1 – 1600 cm-1 świadczące 
o występowaniu procesów utleniania związków organicznych 
do struktur karbonylowych i karboksylowych. Efektem oddzia-
ływaniem tych związków na tlenki azotu związane jest praw-
dopodobnie z obecnością uwodnionych soli kwasów karbok-
sylowych. Substancje te mogą również pochodzić z procesów 
utleniania i degradacji dodatków zasadowych obecnych w 
oleju silnikowym. 

Pasmo ok. 1630 cm-1 pochodzi od innych związków zawie-
rających wiązania C-O-NO2, powstałych w wyniku nitrooksy-
dacji składników oleju silnikowego i paliwa tlenkami azotu. W 
przypadku substancji wydzielonej z osadu pochodzących z 
układu EGR silnika samochodu zasilanego B10 – widmo IR 
jest bogatsze. Obserwuje się intensywne pasmo 1747 cm-1 

związane z obecnością estrów. Nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy są to niezdegradowane estry FAME, czy pro-
dukty ich degradacji lub di- i trimeryzacji. 

Dla potrzeb identyfi kacji osadów grupy estrowej reprezen-
tatywne są relacje grup karbonylowych C=O (alifatyczne) z 
odpowiadającym im pasmem w obszarze liczby falowej 1750-
1735 cm-1. Również grupy α, β (nienasycone) wykazują ab-
sorpcję C=O w zakresie 1730-1715 cm-1. Grupy z wiązaniami 
C-O (rozciągające) pojawiają się jako dwa lub więcej pasma 
w obszarze liczby falowej 1300-1000 cm-1.

Obecność struktur estrowych potwierdzają pasma w za-
kresie „fi nger print” (ok. 1240 cm-1 i 1160 cm-1). Pasmo ok. 
1720 cm-1 pochodzi od innych związków karbonylowych lub 
karboksylowych, natomiast pasmo ok. 1633 cm-1 wskazuje na 
obecność produktów oddziaływania tlenków azotu z produk-
tami utlenienia paliwa. Słabe pasmo ok. 1735 cm-1 pochodzi 
od innych związków zawierających wiązania C=O, powsta-
łych w wyniku utleniania składników oleju silnikowego i pali-
wa. Identyfi kacja grupy kwasów karboksylowych jest zwykle 
problematyczna, gdyż rejestrowane są one w szerokim pa-
śmie O-H (rozciągające), które nakłada się z pasmem C-H 
(rozciągające). Powodem występowania szerokiego pasma 
O-H w kwasach karboskylowych jest to, że często kwasy te 

występują w postaci dimerów połączonych wiązaniem wodo-
rowym. Absorpcja rozciągającego C-O pojawia się w zakresie 
1300-1210 cm-1, natomiast strefy zginające O-H występują w 
obszarze liczby falowej 1440-1395 cm-1 oraz 950-910 cm-1.

Widma fl uorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii 
XRF ED rejestrowane były na aparacie ED 2000 fi rmy Oxford 
Instruments, natomiast widma w podczerwieni IR (FTIR) za-
rejestrowano na aparacie FTS 175 fi rmy BIO-RAD. 

Podsumowanie
Analizy widma fl uorescencji rentgenowskiej z dyspersją 

energii w odniesieniu do wyznaczenia udziału pierwiastków 
tworzących osad w strefi e zaworu EGR jak również zapis wid-
ma spektroskopii w podczerwieni wykonany po ekstrakcji prób-
ki wykazały udział związków organicznych w osadzie stałym. 

Stwierdzono występowanie wytrąconych składników nie-
utlenionych pochodzenia organicznego, powstałych w wyniku 
niecałkowitego spalania biopaliwa. 

Głównym źródłem osadu estrowego są grupy polimerów 
FAME pochodzące ze zróżnicowanych pakietów uszlachet-
niających stosowanych do produkcji biopaliw.

Wszystkie pozostałości stałe tworzą osad trudno usuwalny 
i przyczyniają się do braku możliwości sterowania zaworem 
EGR i wskazania błędu w systemie OBD poprzez sygnaliza-
cję kontrolki MIL
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Comparative assessment a degree of contamination 
of EGR system in TDCi engines

The article presents the issue of deposit formation in a EGR on diesel engine resulting from the use of diesel oil with biocom-
ponents. Analysis was performed in a laboratory by means of energy dispersive X-ray fl uorescence and infrared spectroscopy 
methods. The aim of this study was to determine the infl uence of diesel oil with biocomponents used as a modern fuel to power 
diesel engines on the formation of deposits in the EGR. The inference focused on the analysis of the content of unoxidised or-
ganic ingredients. The subject of the study was the EGR of engine DURATORQ TDCi with a documented process of operating, 
servicing and the information about fuel types.

Key words: EGR, X-ray fl uorescence, infrared spectroscopy IR.
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