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OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PALIW WĘGLOWO-WODNYCH  

DO ZASILANIA SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM 

 

W artykule omówiona została możliwość zasilenia tłokowego silnika spalinowego z wykorzystaniem suspensji węglowo-

wodnych. Na przełomie ostatnich dekad można zaobserwować wzmożone zainteresowanie paliwami alternatywnymi, podykto-

wane m.in. ograniczoną ilością zasobów ropy naftowej oraz koniecznością spełnienia rygorystycznych norm emisji spalin. W 

artykule omówiono możliwości wykorzystania suspensji, jako nowoczesnego, taniego i ekologicznego paliwa, którym można 

zasilić silnik o zapłonie samoczynnym. Przedstawione zostały metody otrzymywania, proces spalania w kontekście emisji 

związków szkodliwych oraz techniczne możliwości adaptacji silnika do zasilania paliwem węglowo-wodnym. Wydaje się, że 

zastosowanie suspensji, szczególnie do zasilania silników niskoobrotowych jest rozwiązaniem bardzo korzystnym i możliwym 

do wdrożenia bez znacznego wzrostu kosztów wytwarzania jednostki napędowej. 

 

WSTĘP 

Na rynku europejskim w ostatnim dwudziestoleciu można zau-
ważyć zwiększający się udział pojazdów wyposażonych w silniki o 
zapłonie samoczynnym. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
przyczyniło się do obniżenia poziomu hałasu, jednostkowego zuży-
cia paliwa i emisji związków szkodliwych przy jednoczesnym zwięk-
szaniu objętościowych wskaźników mocy. Wprawdzie w ostatnich 
latach zauważa się w segmencie pojazdów osobowych wzrost 
zainteresowania pojazdami wyposażonymi w silniki o zapłonie 
iskrowym, niemniej jednak należy pamiętać, iż szczególnie w pojaz-
dach ciężarowych silnik diesla stanowi jedyne źródło napędu. W 
roku 2016 największy udział w sprzedaży pojazdów osobowych z 
silnikiem wysokoprężnym został osiągnięty w Irlandii (69,2%), na-
tomiast przeciętna wartość wskaźnika wynosi 50,1% [1]. 

Obecnie zasoby ropy naftowej są szacowane na około 30 do 
50 lat. Wartość ta nie jest możliwa do jednoznacznego określenia ze 
względu na wciąż odkrywane nowe złoża, oraz ze względu na 
zmienność globalnego zużycia paliw. Bez względu na to należy 
poszukiwać alternatywnych źródeł energii oraz ograniczać jej zuży-
cie w środkach transportu. Z tego względu na rynku obserwuje się 
obecnie duże zainteresowanie pojazdami o napędzie elektrycznym. 
Celem ograniczenia zużycia paliw ropopochodnych stosowane są 
obecnie dodatki estrów olejów roślinnych. Obowiązująca norma 
dopuszcza występowanie dodatku FAME w ilości do 7% objętości 
paliwa. Do 2020 roku ilość dodatku ma być zwiększona do 20% [2]. 

Biorąc pod uwagę powyższe, bardzo zasadne wydaje się po-

szukiwanie alternatywnych paliw, mogących stanowić źródło energii 
w tłokowych silnikach spalinowych. Należy nadmienić, iż paliwa te 
są wykorzystywane nie tylko w transporcie drogowym, ale również 
w silnikach stacjonarnych, które ze względu na niższe maksymalne 
prędkości obrotowe oraz duże objętości skokowe umożliwiają sto-
sowanie paliw o niższej jakości. Autorzy, w ramach niniejszego 
artykułu przedyskutowali możliwość zastosowania suspensji węglo-
wo-wodnej jako paliwa alternatywnego dla silników o ZS. 

1. PALIWA WĘGLOWO-WODNE 

1.1. Wykorzystanie  

W wielu gospodarkach, szczególnie słabiej rozwiniętych, węgiel 
stanowi podstawowe źródło energii. Duże zasoby węgla występują-
ce w Polsce sprawiają, że w różnej formie jest on powszechnie 
wykorzystywany do uzyskiwania ciepła, które zostaje przetworzone 
na pożądany rodzaj energii. Szczególnie duży udział w produkcji i 
badaniach dotyczących suspensji węglowo-wodnych (CWS, ang. 
Coal Water Slurry) mają kraje wschodnie – Rosja i Chiny. Od wielu 
lat prowadzone są tam prace mające na celu efektywne wykorzy-
stanie paliw węglowo-wodnych, szczególnie do produkcji energii 
elektrycznej. Suspensja stanowi alternatywę nie tylko dla olejów 
opałowych i gazu ziemnego, ale również dla węgla, który jest pod-
stawą do wytworzenia z niego paliwa ekologicznego i tym samym 
obniżenia poziomu zanieczyszczeń gazowych. 

1.2. Otrzymywanie i skład fizykochemiczny 

CWS, w zależności od pożądanych właściwości składa się z 

 
Rys. 1. Schemat procesu produkcji i składowania suspensji węglowo-wodnych [3] 
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cząstek węgla o różnym rozdrobnieniu ziaren, wody oraz dodatków 
polepszających proces spalania i przetłaczania. Na rysunku 1 został 
przedstawiony schemat tworzenia suspensji węglowo-wodnej z 
wykorzystaniem węgla kamiennego, pobieranego ze składowiska 
kopalnianego. Przygotowanie węgla polega na jego oczyszczeniu z 
zanieczyszczeń powstałych w procesie wydobycia i składowania. 
Proces rozdrabniania jest silnie uzależniony od pożądanego rozmia-
ru ziarna i może przebiegać wieloetapowo. Do rozdrabiania wyko-
rzystuje się młyny [3] 
– kulowe, 
– wibracyjne, 
– udarowo-tarczowe, 
– strumieniowe, 
– elektromagnetyczne. 

Odpowiednio przygotowany granulat jest mieszany z wodą. 
Proces mieszania może poprzedzać aktywacja wody. Aktywację 
przeprowadza się poprzez wprowadzenie do naczynia rozdzielone-
go selektywną membraną katody i anody. Po przyłożeniu napięcia 
do elektrod następuje elektroliza, efekt której stanowi uzyskana 
woda o odczynie kwaśnym (anoda) i ładunku dodatnim, oraz o 
odczynie zasadowym (katoda) i ładunku ujemnym. Zostało udowod-
nione, iż obecność wody aktywnej korzystnie wpływa na stabilność 
suspensji węglowo-wodnej, co skutkuje dłuższym czasem składo-
wania, bez konieczności mieszania. Należy zaznaczyć, iż używane 
określenie „węgiel” stanowi bardzo ogólny opis i nie należy go ogra-
niczać tylko i wyłącznie do węgla kamiennego. W ramach badań 
przygotowywane są również suspensje bazujące na węglu brunat-
nym, lub też na węglu uzyskanym z przetwórstwa. W pracy [4] 
zaproponowano wykorzystanie domieszki węgla pochodzącego z 
przetwórstwa zużytych opon pojazdów samochodowych. Ekspery-
mentalne prace badawcze zakładają również tworzenie paliw, w 
których zamiast wody stosowane są paliwa takie jak olej napędowy 
czy też FAME. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie ma na chwilę 
obecną żadnych norm, odnoszących się do składu i oczekiwanych 
parametrów paliwa węglowo-wodnego. Dlatego też, w zależności od 
pochodzenia i rodzaju węgla, sposobu przygotowania oraz udziału 
objętościowego składników uzyskuje się zróżnicowane parametry. 
Wybrane wskaźniki zostały przedstawione w tabeli 1. W przypadku 
zastosowania suspensji jako paliwa do spalania w kotłach grzew-
czych nie ma konieczności uzyskiwania małej średnicy ziarna. 
Warto jednak wspomnieć, iż z wykorzystaniem powszechnie do-
stępnych narzędzi istnieje możliwość uzyskania cząstek węgla o 
średnim rozmiarze poniżej 1µm. 

 
Tab. 1. Wybrane parametry suspensji i oleju napędowego.  

Paliwo CWS ON 

Parametr Jednostka Wartość 

Udział masowy węgla % 35-55 80-88% 

Wartość opałowa kJ/kg 12600-18900 42300 

Lepkość kinematyczna (przy 40oC) mm2/s 1,5-2,5 2-4,5 

Gęstość Kg/m3 1180-1220 820-845 

Temperatura składowania oC 5-60 >-15 

Rozmiar ziaren µm 0,5-120 - 

Trwałość Dni 3-24 150 

1.3. Spalanie w silniku tłokowym 

Proces spalania suspensji różni się od mechanizmu spalania 
konwencjonalnych paliw płynnych. Ze względu na aplikacje silniko-
we bardzo korzystną cechą suspensji jest jej niepalność w warun-
kach normalnych. W celu spalenia węgla zawartego w CWS należy 
w pierwszej kolejności odparować wodę, aby umożliwić odgazowa-
nie węgla. Z wykorzystaniem hydraulicznego układu wtrysku paliwo 
jest wtłaczane do komory spalania, w której znajduje się gaz pod 
wysokim ciśnieniem. Pod wpływem sprężania powietrze w komorze 

sprężania silnie się nagrzewa. Wysoka temperatura powoduje 
szybkie odparowanie wody z powierzchni cząstki węgla. Ogrzewa-
nie cząstki przebiega stopniowo, podczas tego procesu następuje 
odparowanie wody zgromadzonej wewnątrz. Po odparowaniu na-
stępuje proces termicznej destrukcji (pirolizy) substancji organicz-
nych znajdujących się na powierzchni cząstki węgla. Związki węgla 
ulegają rozpadowi, podczas którego wytrącają się m.in.: tlenek 
węgla, dwutlenek węgla, metan, wolny wodór oraz azot. Przebieg 
procesu spalania jest silnie determinowany poprzez odparowaną 
wodę, występującą w komorze spalania, która w związku z wysoką 
pojemnością cieplną obniża temperaturę środowiska. Węgiel podle-
ga procesom zgazowania oraz bezpośredniego utleniania, które 
można opisać równaniami [5]: 

 

C + O2 → CO2 

C + H2O → CO + H2 

C + 0,5O2 → CO 
 
Charakter procesu spalania, a także skład paliwa silnie deter-

minują ilość substancji szkodliwych powstających podczas jego 
utleniania. Istotne znaczenie dla emisji związków ma proces przygo-
towania CWS. Prawidłowe oczyszczenie ze związków mineralnych 
podczas produkcji paliwa pozwala na pominięcie niektórych ukła-
dów oczyszczania spalin. W odniesieniu do emisji szkodliwych 
substancji należy zwrócić uwagę na możliwość obniżenia zawarto-
ści siarki. Obecnie stosuje się zaawansowane metody chemiczno-
fizyczne umożliwiające znaczną redukcję jej zawartości, przy jedno-
czesnym niskim koszcie obróbki. Wprawdzie zawartość siarki w 
paliwie ma korzystny wpływ na jego własności smarne, jednak 
problematyka zużycia elementów silnika i jego aparatury wtryskowej 
z wykorzystaniem CWS jest w głównej mierze związana z jej posta-
cią, w której występują ścierne cząstki. Możliwości redukcji substan-
cji szkodliwych należy doszukiwać się również w obniżonej tempe-
raturze procesu spalania. Wysoka temperatura w komorze roboczej 
jest czynnikiem sprzyjającym reakcji wolnego azotu z tlenem. Osią-
gane lokalnie wysokie temperatury powodują, że przy spalaniu oleju 
napędowego formowanie szkodliwych tlenków azotu jest bardzo 
intensywne. W związku z odparowaniem wody, która powoduje 
znaczy spadek globalnej temperatury, szczytowe wartości tempera-
tury są na znacznie niższym poziomie niż w przypadku spalania 
ON, co bezpośrednio przekłada się na niższą emisję NOx.  

Zachodzące w pełnej objętości, szybkie odparowanie wody 
niesie za sobą szereg zalet, poza korzyścią wynikającą z obniżenia 
emisji. Woda w stanie pary stanowi łatwy do usunięcia z cylindra 
gaz, dzięki czemu jej skraplanie jest ograniczone do minimum i jest 
w głównej mierze efektem procesów szczelinowych. Można w ten 
sposób uniknąć przyspieszonej korozji elementów silnika oraz 
degradacji czynnika smarującego. Co więcej, przemiana fazowa 
powoduje znaczny wzrost objętości, a ekspansja pary wodnej przy-
czynia się do wzrostu średniego ciśnienia indykowanego. 

2. ZASTOSOWANIE SUSPENSJI W SILNIKACH  
SPALINOWYCH 

2.1. Rozpylenie paliwa 

Badania nad procesem spalania suspensji w silnikach tłoko-
wych są prowadzone od ponad 20 lat. Do badań wykorzystywane 
były silniki stacjonarne, o nieznacznie zmodyfikowanym układzie 
wtryskowym. Główna zmiana polegała na zwiększeniu wydajności 
układu wtryskowego poprzez m.in. zwiększanie średnicy otworka 
rozpylacza. Taka zmiana była konieczna w celu uzyskania podob-
nych wartości mocy, ponieważ suspensja jest paliwem o znacznie 
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niższej wartości opałowej. Należy jednak zaznaczyć, iż brakuje na 
chwilę obecną eksperymentów, w których wykorzystano układy 
zasilania typu common-rail. Wszelkie badania parametrów strugi 
(kąt, zasięg) oraz rozpylenia paliwa są prowadzone z wykorzysta-
niem mechanicznego układu wtrysku, lub też konstrukcji własnych, 
wykorzystujących układy pneumatyczne. Dla CWS istotnym para-
metrem determinującym przebieg procesu wtrysku jest lepkość 
paliwa. Przykładową krzywą lepkości przedstawiono na rysunku 2. 
Lepkość paliwa węglowo-wodnego jest silnie determinowana po-
przez jego skład. Im większy udział wody, tym lepkość jest mniej-
sza. Jednocześnie wraz ze zmniejszeniem zawartości węgla 
zmniejsza się wartość opałowa tegoż paliwa. Dla zawartości węgla 
na poziomie 45-55% wartość lepkości jest silnie zbliżona do warto-
ści osiąganej przez olej napędowy. Wprawdzie możliwe jest osią-
gnięcie wyższego stężenia węgla, jednak jest ono niedopuszczalne 
ze względu na znaczne utrudnienie procesu przetłaczania CWS, co 
dyskwalifikuje je z aplikacji silnikowych.  

 

 
Rys. 2. Lepkość kinematyczna suspensji o zawartości 55% masy 
węgla i 45% masy wody [7] 
 

Drugim, istotnym parametrem dla wyznaczenia charaktery-
stycznych wielkości określających rozpylenie paliwa jest jego gę-
stość. Parametr ten, dla wyżej wymienionych składów masowych 
wynosi ok 1200 kg/m3. Jest on zatem zdecydowanie wyższy niż dla 
powszechnie stosowanych olejów napędowych (ok. 835 kg/m3). 
Dlatego też przyczyn zróżnicowanego w stosunku do olejów napę-
dowych rozpylenia należy dopatrywać się w parametrze gęstości 
[8].  

Na rysunku 3 przedstawiono wtrysk suspensji o zawartości 
48% węgla i 2% dodatków. Do symulacji procesu wykorzystano 
układ wtryskowy składający się z tłoczkowej pompy rzędowej połą-
czonej z mechanicznym wtryskiwaczem za pomocą przewodu 
wysokociśnieniowego i wtryskiwaczem o jednym, centralnie 
umieszczonym otworku. Ciśnienie wtrysku zostało ustalone na 
poziomie 30 MPa. Paliwo wtłaczano do komory ciśnieniowej, w 
której w celu umożliwienia obserwacji strugi paliwa umieszczono 
okno. Obraz był rejestrowany za pomocą kamery o dużej częstotli-
wości. Analiza otrzymanych wyników pozwala na sformułowanie 
następujących wniosków [6]: 
– dla ciśnienia wtrysku powyżej 30 MPa nie stwierdzono istotnych 

różnic w kształcie i parametrach strugi dla oleju napędowego, 
suspensji węglowo-wodnej oraz wody, 

– wtrysk oleju napędowego charakteryzuje, dla takich samych 
parametrów rozpylacza szerszy kąt rozwarcia oraz większa sta-
bilność strugi, 

– uzyskany dłuższy czas zwłoki pomiędzy początkiem wzniosu 
iglicy a początkiem wtrysku wynika z większych sił spójności 
występujących przy wtrysku CWS, 

– zawartość węgla w stosunku do zawartości wody nie ma istot-
nego znaczenia dla czasu opóźnienia wtrysku paliwa dla zawar-
tości węgla wynoszącej do 53%. 
 

 
Rys. 3. Propagacja strugi CWS w komorze ciśnieniowej [6] 

2.2. Problematyka eksploatacyjna 

Przeprowadzone liczne badania, w których ze względu na brak 
wymaganej trwałości eksploatacyjnej wprowadzono minimalne 
zmiany w silniku i jego osprzęcie dowodzą, iż możliwe jest uzyska-
nie stabilnej i efektywnej pracy silnika wysokoprężnego z wykorzy-
staniem suspensji. Pierwsze eksperymentalne próby zasilenia 
paliwem węglowo-wodnym miały już miejsce w pierwszej połowie 
ubiegłego wieku, jednakowoż ze względu na stosunkowo małe 
ciśnienia sprężania oraz wtrysku niemożliwe było szybkie odparo-
wanie wody z powierzchni cząstek węgla, co uniemożliwiało spale-
nie zawiesiny w krótkim czasie suwu pracy [7]. Należy jednak pa-
miętać, iż ze względu na zróżnicowane własności fizykochemiczne 
niezbędne jest wprowadzenie licznych zmian konstrukcyjnych, które 
umożliwią eksploatowanie silnika w sposób niezawodny. 

Stosowane dodatki mają na celu nie tylko modyfikację lepkości 
(plastyfikatory) ale i znaczne podniesienie stabilności (trwałości) 
zawiesiny. W tym celu stosuje się różnorakie związki, takie jak np. 
sól sodowa czy też guma guarowa. Założenie stosowania suspensji 
jako paliwa w pojazdach wymaga jednak wprowadzenia zbiorników 
z mechanizmem cyklicznego mieszania. W przypadku dłuższego 
przestoju maszyny uzyskana stabilność na poziomie 24 dni może 
być niewystarczająca.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość adaptacji 
układu paliwowego do zasilenia silnika o ZS. W nowoczesnych 
układach common-rail występują bardzo duże siły, będące konse-
kwencją wysokiego ciśnienia wtrysku, a precyzyjne pary sekcji 
tłoczących pompy oraz iglicy wtryskiwaczy są szczególnie wrażliwe 
na jakość paliwa. Silniki zasilane ON wykorzystują paliwo jako 
medium smarne dla wysokociśnieniowych pomp i elementów wtry-
skiwaczy. W związku z niedostateczną smarnością wynikającą w 
dużej mierze z obecności cząstek węgla, przyczyniających się do 
procesów mikroskrawania należy wprowadzić istotne zmiany w 
konstrukcji pomp i wtryskiwaczy. W przypadku pomp należy odse-
parować mechanizm napędu sekcji tłoczących od paliwa i wprowa-
dzić oddzielny układ smarujący. Takie rozwiązania pojawiają się już 
wśród wiodących producentów układów wtryskowych (np. Bosch 
CP4i z układem smarowania olejem silnikowym). Zwiększoną od-
porność na ścierne oddziaływanie na pary precyzyjne, zawory oraz 
elementy wtryskiwacza można uzyskać poprzez zastosowanie 
supertwardych materiałów takich jak ceramiki inżynierskie. Napyla-
nie cienkich warstw wierzchnich chroni elementy metalowe przed 
ścieraniem. Przystosowanie układu wtryskowego polega również na 
zwiększeniu jego wydatku, w związku ze znacznie niższą wartością 
opałową CWS, osiągającą wartości nieprzekraczające 20MJ/kg. 
Należy zwiększyć objętość sekcji tłoczących pompy, średnicę prze-
wodów zasilających oraz przekroje przepływowe wtryskiwacza, 
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wraz z otworkami rozpylacza. Konieczne jest również zamodelowa-
nie komory spalania, która umożliwi osiągnięcie pożądanych para-
metrów procesu spalania.  

Problematyka podwyższonej ścieralności dotyczy również wy-
branych elementów silnika. Na szkodliwe działanie narażone są w 
dużej mierze zawory wylotowe, górne pierścienie tłoka czy też 
głowica silnika. W przypadku zastosowania doładowania silnika 
konieczne jest również odpowiednie przystosowanie łopatek wirnika 
turbiny. W odniesieniu do silnika problematyczne jest również wy-
stępowanie wody w paliwie, która przyczynia się do intensyfikacji 
korozji elementów metalowych oraz obecność cząstek węgla. Ze 
względu na mały rozmiar cząstki te, osadzające się na gładzi cylin-
drycznej mogą być transportowane do skrzyni korbowej silnika, 
trafiając następnie do oleju silnikowego. Liczne cząstki mogą zostać 
przepuszczone przez filtr oleju i tym samym mogą przyczynić się do 
przyspieszonego zużycia ściernego par tribologicznych (czop-
panew). 

Na chwilę obecną ciężkie jest oszacowanie emisji związków 
szkodliwych w porównaniu do nowoczesnego silnika ZS zasilanego 
układem common-rail. Liczne analizy numeryczne dowodzą, iż 
stosując CWS można osiągnąć niższe stężenie wielu związków 
szkodliwych, jednak dużym problemem do rozwiązania pozostaje 
obecność popiołów w spalinach. Popiół ten można z wysoką sku-
tecznością usunąć z wykorzystaniem odpylaczy elektrostatycznych 
lub też cyklonowych. W przypadku doładowania silnika powstaje 
jednak problem wynikający ze znacznego obniżenia energii spalin 
poprzez urządzenia oczyszczające. Ze względu na duże stężenie 
popiołu niemożliwe jest kierowanie strumienia zanieczyszczonych 
spalin bezpośrednio na łopatki wirnika. 

PODSUMOWANIE 

Proponowany sposób zasilania silników z wykorzystaniem su-
spensji węglowo-wodnych wpisuje się w tendencje do poszukiwania 
alternatywnych źródeł energii. Rosnąca globalna świadomość w 
tematyce zasobów naturalnych skłania do podjęcia prób ich bardziej 
efektywnego wykorzystania. Ponadto dla wielu gospodarek, w tym 
Polskiej możliwość wykorzystania węgla jako paliwa silnikowego 
stanowi możliwość zwiększenia popytu na rynku paliw kopalnych.  

Przeprowadzona analiza dowodzi, iż CWS jest atrakcyjnym pa-
liwem alternatywnym, jednakowoż jego wdrożenie do zastosowań 
masowych wymaga przekonstruowania licznych elementów silników 
i wprowadzenia dodatkowych układów zapewniających poprawną 
pracę. Suspensje są paliwem tanim, ekologicznym i zapewniającym 
bezpieczeństwo transportu, dlatego też należy położyć silny nacisk 
na rozwój technologii silnikowych w kierunku wykorzystania paliw 
ciężkich, w tym węglowo-wodnych. 

Należy również rozważyć możliwość wzbogacenia stosowa-
nych paliw płynnych poprzez zastosowanie domieszek cząstek 
węgla. Badania [4] wskazują na możliwość uzyskania poprawnych 
parametrów pracy silnika z wykorzystaniem węgla pochodzącego z 
przetwórstwa produktów. Suspensje w formie silnie zanieczyszczo-
nej w niewielkim udziale stanowią również odpad górniczy, który po 
opracowaniu technologii oczyszczania może stanowić pełnowarto-
ściowe źródło energii. 
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Assessment of the possibilities of application of coal water 
slurry for supplying compression ignition  

The article discusses the possibility to power the piston 

internal combustion engine with the use of coal-water sus-

pensions. At the turn of the last decades can be seen in-

creased interest in alternative fuels, according to a limited 

amount of fossil fuel resources and the need to meet higher 

emission standards. The authors proposed the use of suspen-

sions, as a modern, cheap and environmentally friendly fuel 

that can power the diesel engine. Presented methods of prep-

aration, the combustion process in the context of the emission 

of harmful compounds, and technical possibilities of adapting 

the engine to fuel coal-water. It appears that the use of sus-

pensions, particularly low speed motor power supply is a 

very favorable solution and possible to implement without 

significant increase in the manufacturing costs of the drive 

unit. 
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