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WPŁYW MIKROEMULSJI WODNO-PALIWOWEJ NA OPÓŹNIENIE  

SAMOZAPŁONU W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu oceny wpływu składu mikroemulsji wodno-paliwowej na opóźnienie jej 

samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym. W celu przygotowania mikroemulsji wykorzystano standardowy olej napędo-

wy oraz surfaktanty/ko-surfaktanty na bazie alkoholu laurylowego. Do takiej mieszaniny wprowadzono wodę destylowaną  

w ilości 4 i 8 % (m/m). Uzyskane w ten sposób mikroemulsje L-4 i L-8 wykorzystano do przeprowadzenia badań silnikowych. 

Wyniki tych badań wskazują, że zastosowanie wody w testowanych paliwach mikroemulsyjnych nie spowodowało zwiększenia 

wartości kąta opóźnienia samozapłonu w stosunku do silnika zasilanego olejem napędowym.  

 

WSTĘP 

Postępujące wymagania ekologiczne związane z procesami 
spalania paliwa przez silniki powodują, że stosowane w nich roz-
wiązania konstrukcyjne stają się coraz bardziej złożone pod wzglę-
dem technicznym. Większość nowoczesnych silników o zapłonie 
samoczynnym (ZS) i iskrowym, aby spełniać wymagania normy 
Euro 6c i Euro 7, musi być wyposażonych w filtry cząstek stałych, 
reaktory katalityczne, systemy bezpośredniego wtrysku paliwa do 
cylindra, recyrkulację spalin itp. rozwiązania. Jednak zastosowanie 
takich układów w silnikach zwiększa koszty eksploatacji pojazdu 
oraz może ograniczać ich funkcjonalność np. w warunkach jazdy 
miejskiej. Mając to na uwadze, warto poszukiwać prostszych, alter-
natywnych rozwiązań, które wykorzystane w silnikach o zapłonie 
samoczynnym byłyby korzystne zarówno ekologicznie jak i ekono-
micznie. W tym aspekcie od wielu lat zwraca się uwagę na możli-
wość wykorzystania wody, jako komponentu mieszaniny paliwowej 
do silników o zapłonie samoczynnym [1-7]. Idea tego rozwiązania 
jest znana od ponad 50 lat. Pomimo to nie została ona w szerokim 
zakresie zastosowana w praktyce gospodarczej. Wynikało to m.in.  
z tego, że w przeszłości silniki o zapłonie samoczynnym spełniały 
wymagania ekologiczne przy zastosowaniu innych, tanich technolo-
gii. Obecnie, bardzo ograniczone limity emisji szkodliwych składni-
ków spalin określone dla silników o zapłonie samoczynnym powo-
dują, że coraz trudniej spełniają one niezbędne, ekologiczne regu-
lacje prawne. W ocenie Autorów takie wyzwanie może być łatwiej-
sze do osiągnięcia poprzez zastosowanie wody jako komponentu 
mikroemulsji paliwowej do zasilania silników o ZS.     

1. ANALIZA LITERATUROWA 

Opóźnienie samozapłonu paliwa jest jednym z najważniejszych 
parametrów procesu spalania w silnikach o zapłonie samoczynnym. 
Określa ono okres czasu, który upływa od chwili początku wtrysku 
paliwa do komory spalania do chwili, w której zaczyna się ono spa-
lać. Opóźnienie samozapłonu może być także wyrażone w mierze 
kątowej. W takim przypadku kąt opóźnienia samozapłonu paliwa 
wyznacza się znając położenie kątowe wału korbowego silnika  
w chwili rozpoczęcia wtrysku paliwa oraz początku jego spalania.  

Okres opóźnienia samozapłonu paliwa powinien być możliwie 
krótki. Sprzyja temu wysoka liczba cetanowa paliwa. Z tego powodu 
w normie PN:EN 590 określającej parametry fizykochemiczne dla 
oleju napędowego wskazano minimalną wartość liczby cetanowej 
na poziomie 51 jednostek [8]. Aby spełnić to wymaganie do oleju 
napędowego wprowadzane są odpowiednie związki chemiczne, 
które ułatwiają jego samozapłon. Dodatkowo, dąży się do zwięk-
szenia ciśnienia wtrysku paliwa, dzięki czemu ulega skróceniu okres 
jego fizycznego przygotowania do samozapłonu. Taki proces obej-
muje m.in. czas, który jest potrzebny na odparowanie paliwa, jego 
ogrzanie oraz wymieszanie z powietrzem w komorze spalania. Te 
złożone procesy chemicznego i fizycznego przygotowania paliwa do 
spalenia mogą być zbyt przewlekłe, co zazwyczaj skutkuje pogor-
szeniem wskaźników ekologicznych, energetycznych oraz trwało-
ściowych silnika. W literaturze wielokrotnie zwracano uwagę, że 
zbyt długi okres przygotowania paliwa do spalenia sprzyja tzw. 
twardej pracy silnika. W takich warunkach powstają znaczne przy-
rosty ciśnienia w komorze spalania, co skutkuje nadmiernym obcią-
żeniem układu korbowo-tłokowego. Towarzyszy temu większa 
emisja akustyczna, którą w niektórych publikacjach określono jako 
tzw. młotowanie silnika. Zauważono również, że większym przyro-
stom ciśnienia w komorze spalania może towarzyszyć zjawisko 
stuku [9]. Jest ono wywołane falami ciśnienia, które odbijając się od 
ścianek komory spalania pobudzają ją do drgań. Rezonans komory 
spalania jest odbierany przez obserwatora jako wrażenie akustycz-
ne przypominające metaliczne stukanie.  

Wskazane problemy, spowodowane zbyt długim okresem 
przygotowania paliwa do spalenia mają również negatywne konse-
kwencja ekologiczne. Dotyczy to np. kwestii emisji tlenków azotu do 
otoczenia. Ich stężenie w spalinach jest silnie skorelowane z tempe-
raturą procesu spalania. Przy zbyt długim okresie samozapłonu, gdy 
proces spalania rozpoczyna się w pobliżu tzw. Górnego Martwego 
Położenia (GMP) tłoka, obserwowane są gwałtowne przyrosty 
ciśnienia i temperatury w komorze spalania. Takie warunki sprzyjają 
formowaniu nadmiernej ilości tlenków azotu [10]. W zależności od 
regulacji silnika możliwe są również sytuacje, w których na skutek 
wydłużonego okresu opóźnienia samozapłonu paliwa, proces jego 
spalania rozpoczyna się wyraźnie za GMP, tj. w warunkach niższe-
go ciśnienia i temperatury komory spalania. Formowanie tlenków 
azotu jest wtedy bardzo ograniczone. Jednak takie opóźnienie 
początku procesu spalania sprzyja obniżeniu efektywności pracy 
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silnika oraz zwiększa emisję innych szkodliwych składników spalin, 
m.in. węglowodorów oraz tlenku węgla. Mechanizmy formowania 
szkodliwych składników spalin z silników o zapłonie samoczynnym 
są bardzo złożone i powiązane z przyjętą strategią realizacji proce-
su wtrysku, dostosowaną do właściwości określonego paliwa.  

W dostępnych publikacjach nie znaleziono informacji dotyczą-
cych wpływu mikroemulsji wodno – paliwowych, które uzyskano 
przy użyciu surfaktantów/kosurfaktantów na bazie alkoholu laurylo-
wego, na zmianę opóźnienia samozapłonu w silniku diesla. Mając to 
na uwadze postanowiono wykonać odpowiednie badania, których 
wyniki przedstawiono w niniejszej pracy. 

2. CEL BADAŃ 

Niniejszy artykuł przedstawia rezultaty badań, których celem 
było określenie wpływ zawartości wody zawartej w mikroemulsji 
paliwowej na opóźnienie jej samozapłonu.  

3. METODYKA BADAWCZA I ZASTOSOWANE  
MATERIAŁY 

W badaniach wykorzystano olej napędowy (ON) oraz mikroe-
mulsję paliwową, którą przygotowano dodając do testowanego ON 
niezbędne surfaktanty/kosurfaktanty tj. alkohol laurylowy oksyetyle-
nowany 3 molami tlenku etylenu, alkohol laurylowy oksyetylenowa-
ny 7 molami tlenku etylenu oraz wodę destylowaną w ilości 4 i 8 % 
m/m (masowo). W ten sposób przygotowano dwie mikroemulsje 
paliwowe tj. L4 i L8, których wybrane parametry fizykochemiczne 
zaprezentowano w Tab. 1.   

 
Tab. 1. Wybrane właściwości fizykochemiczne badanych paliw 

Parametr Rodzaj paliwa 

ON L4 L8 

Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C, [mm2/s ] 2,6 3,15 3,11 

Gęstość w temp 15 °C, [g/cm3 ] 0,834 0,840 0,844 

Zawartość wody, [%, m/m] 0 4 8 

Zawartość surfaktantu Laureth-3, [%, m/m] - 4,2 4,2 

Zawartość kosurfaktantu Laureth-7, [%, m/m] - 1,8 1,8 

Liczba cetanowa, [-] 51,2 - - 

 
W celu określenia wartości opóźnienia samozapłonu testowa-

nych paliw wykorzystano stanowisko badawcze wyposażone  
w 3-cylindrowy silnik o zapłonie samoczynnym AD3.152. Zastoso-
wano w nim system wtrysku paliwa bezpośrednio do cylindra oraz 
rozdzielaczową pompę wtryskową typu DPA. Przed przystąpieniem 
do badań silnik został wyregulowany wg danych producenta, które 
przedstawiono w  Tab. 2. 

 
Tab. 2. Wybrane dane silnika AD3.152 

L.p. Nazwa parametru Wartości 

1. Liczba i układ cylindrów 3, rzędowy pionowy 

2. Średnica cylindra 91,44 mm 

3. Skok tłoka 127 mm 

4. Pojemność skokowa 2502 cm3 

5. Stopień sprężania 16,5 

6. Moc znamionowa 34,6  kW (47 KM) 

7. Znamionowa prędkość obrotowa 2250 obr/min 

8. Znamionowy moment obrotowy 146,8 Nm 

9. Maksymalny moment obrotowy 165,4 Nm przy 1300 obr/min 

10. Minimalna prędkość obrotowa biegu luzem 750 obr/min 

11. System wtrysku paliwa bezpośredni do cylindra 

12. Rodzaj pompy wtryskowej paliwa Lucas - CAV typu DPA 

13. Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza paliwa 17,5 MPa 

14. Kąt wyprzedzenia wtrysku paliwa 16 °OWK przed GMP 

 

Niezbędne badania wykonano w laboratorium silnikowym Za-
kładu Technicznej Eksploatacji Pojazdów UT-H Radom. Schemat 
stanowiska badawczego wyposażonego w testowany silnik AD3.152 
oraz niezbędną aparaturę pomiarową zaprezentowano na rys. 1.  

Badany silnik wyposażono w czujniki, które pozwalały mierzyć 
zmiany ciśnienia w cylindrze, przewodzie wtryskowym paliwa oraz 
wznios iglicy rozpylacza. Sygnały, które uzyskano z tych czujników 
były następnie odpowiednio przetworzone i zapisane w pamięci 
komputera wyposażonego w kartę pomiarową KPCI 3110 firmy 
Keithley. 

 

 
Rys. 1. Widok stanowiska badawczego: 1 – stacja robocza PC 
wyposażona w kartę pomiarową KPCI3110 firmy Keithley,  
2 – wzmacniacz sygnałów firmy ZEPWN Marki, 3 – zbiornik paliwo-
wy, 4 – nadajnik kąta obrotu wału korbowego firmy AVL, 5 – hamu-
lec silnikowy firmy Automex, 6 – szafa sterująca firmy Automex,  
7 – analizator spalin firmy AVL 

 
Badania przeprowadzono dla silnika pracującego pod obciąże-

niem 80, 100 oraz 120 Nm i prędkości obrotowej wału korbowego 
n=1200, 1600 i 2000 obr/min. Są to warunki typowe dla pracy silnika 
pracującego w warunkach średnich obciążeń. W takich warunkach 
rejestrowano 30 kolejnych cykli roboczych silnika z rozdzielczością 
kątową 0,8 °OWK. Następnie w każdym cyklu wyznaczono wartość 
kąta opóźnienia samozapłonu badanego paliwa. Zgodnie z interpre-
tacją graficzną przedstawioną na rys. 2, kąt opóźnienia samozapło-
nu jest różnicą bezwzględną położeń wału korbowego badanego 
silnika, w których widoczny jest początek wzniesienia iglicy rozpyla-
cza oraz symptom gwałtownego wzrostu ciśnienia w cylindrze spo-
wodowany rozpoczęciem procesu spalania paliwa.   

   .  

 
Rys. 2. Interpretacja graficzna wyznaczania wartości kąta opóźnie-
nia samozapłonu paliwa 
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Znając wartości opóźnienia samozapłonu paliwa w każdym  
z 30-tu cykli pracy silnika, obliczono średnią arytmetyczną tego 
parametru. Uzyskane w taki sposób wartości zostały wykorzystane 
do przygotowania wykresów, które pokazano w kolejnym rozdziale 
pracy. 

4. WYNIKI BADAŃ 

Na rys. 3 pokazano wpływ rodzaju badanego paliwa na wartość 
kąta opóźnienia samozapłonu w silniku AD3.152 pracującym przy 
prędkości obrotowej wału korbowego n=1200 obr/min. Na podsta-
wie oceny rys. 3 można stwierdzić, że uzyskane wartości opóźnie-
nia samozapłonu były porównywalne dla wszystkich testowanych 
paliw. W badaniach zauważono, że wzrost obciążenia silnika powo-
duje zmniejszenie wartości kąta opóźnienia samozapłonu. Można to 
tłumaczyć wzrostem ciśnienia wtryskiwanego paliwa, co sprzyja 
poprawie jakości jego rozpylenia, a następnie przekłada się to na 
skrócenie okresu fizycznego przygotowania paliwa do spalenia. 

 

 
Rys. 3. Wartości kąta opóźnienia samozapłonu badanych paliw 
uzyskane dla silnika AD3.152 pracującego w warunkach obciążeń 
częściowych (n=1200 obr/min) 
 

Na rysunku 4 pokazano wpływ rodzaju badanych paliw na war-
tość kąta opóźnienia samozapłonu w silniku AD3.152 pracującym 
przy prędkości obrotowej wału korbowego n = 1600 obr/min.  
W takich warunkach pracy silnika stwierdzono, że  paliwa mikroe-
mulsyjne ulegały samozapłonowi nieznacznie wcześniej w stosunku 
do oleju napędowego. Można przypuszczać, że jest to efektem 
zjawiska mikroeksplozji kropelek paliwa wtryśniętego do komory 
spalania. W procesie mikroeksplozji dochodzi do gwałtownego 
rozerwania kropli paliwa, co sprzyja jej szybszemu odparowaniu  
i wymieszaniu z powietrzem. Dzięki temu ulega skróceniu okres 
fizycznego przygotowania paliwa do samozapłonu. 

  

 
Rys. 4. Wartości kąta opóźnienia samozapłonu badanych paliw 
uzyskane dla silnika AD3.152 pracującego w warunkach obciążeń 
częściowych(n=1600 obr/min) 

Na rysunku 5 przedstawiono jak zmienia się kąt opóźnienia 
samozapłonu dla badanych paliw, które wykorzystano do zasilenia 
silnika AD3.152 pracującego przy prędkości obrotowej wału korbo-
wego n = 2000 obr/min. Analiza rysunku 5 pozwala stwierdzić, że 
badane paliwa mikroemulsyjne charakteryzowały się porównywalną 
skłonnością do samozapłonu w stosunku do oleju napędowego.  

 

 
Rys. 5. Wartości kąta opóźnienia samozapłonu badanych paliw 
uzyskane dla silnika AD3.152 pracującego w warunkach obciążeń 
częściowych(n=2000 obr/min) 
 

Dodatek wody do oleju napędowego powinien obniżać jego 
liczbę cetanową, co zazwyczaj powoduje wydłużenie okresu opóź-
nienia samozapłonu. Jednak przeprowadzone badania wskazują, że 
w przypadku mikroemulsji taka zależność nie występuje. Wyzna-
czone wartości kąta opóźnienia samozapłonu dla wszystkich bada-
nych paliw są najczęściej porównywalne. Może to wskazywać, że 
dodatek wody do oleju napędowego intensyfikuje proces fizycznego 
przygotowania paliwa mikroemulsyjnego do spalenia. 

PODSUMOWANIE 

Wartość kąta opóźnienia samozapłonu paliwa jest jednym  
z najważniejszych parametrów procesu roboczego w silnikach  
o zapłonie samoczynnym. Zazwyczaj dąży się do tego, aby wartość 
tego kąta była możliwie mała, co pozwala kontrolować proces spa-
lania paliwa poprzez odpowiednio zaplanowaną strategię jego 
wtrysku. Jest również powszechnie wiadomo, że zmniejszenie 
wartości kąta opóźnienia samozapłonu paliwa sprzyja bardziej 
„miękkiej” pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Dzięki temu ob-
ciążenie mechaniczne jego układu korbowo-tłokowego odpowiada 
założeniom konstrukcyjnym. Ponadto taki silnik pracuje z mniejszy-
mi przyrostami ciśnienia w komorze spalania, co ogranicza emisję 
nadmiernego natężenia dźwięku do otoczenia. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań po-
legających na określeniu wpływu testowanych mikroemulsji paliwo-
wych na wartość kąta opóźnienia samozapłonu. Badania wykonano 
w warunkach średnich obciążeń silnika przy prędkości obrotowej 
jego wału korbowego 1200, 1600 i 2000 obr/min. Zauważono, że 
wzrost obciążenia silnika i prędkości obrotowej jego wału korbowe-
go powoduje zmniejszenie kąta opóźnienia samozapłonu dla 
wszystkich badanych paliw. Wynika to m.in. ze wzrostu ciśnienia 
wtrysku, co sprzyja poprawie jakości rozpylenia paliwa. Efektem 
tego jest skrócony okres fizycznego przygotowania paliwa do samo-
zapłonu. Oceniając zebrane dane można również stwierdzić, że 
testowane paliwa mikroemulsyjne, charakteryzowały się porówny-
walnymi wartościami kąta opóźnienia samozapłonu w stosunku do 
oleju napędowego. Oznacza to, że cząsteczki wody zawarte w oleju 
napędowym nie pogorszyły jego skłonności do samozapłonu.  
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Uzyskane wyniki zachęcają do kontynuowania badań silniko-
wych z użyciem mikroemulsji jako paliwa. W tym aspekcie należy 
rozważyć testowanie mikroemulsji zawierających większą ilość 
wody. Wynika to z doniesień literaturowych, które wskazują, że 
pozytywne efekty ekologiczne wynikające z zastosowania mikroe-
mulsji paliwowej są szczególnie widoczne dla większych stężeń 
wody w paliwie. 
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Impact of the water-fuel microemulsion  
on the self-ignition delay in a diesel engine 

Paper presents an impact of the water-fuel microemul-

sion composition on self-ignition delay angle in the diesel 

engine. Tested microemulsions were prepared by blending of 

regular diesel oil and surfactant/co-surfactant based on the 

lauryl alcohol. Then to the mixture a distilled water was 

added in ratio of 4 and 8 % by mass. These microemulsion 

fuels were used for the engine research. Their results indicate 

that the value of selfignition delay angle calculated for mi-

croemulsions is comparable or slightly lower when compare 

to the diesel oil.  
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