
I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

710 AUTOBUSY 6/2017 
 

Krzysztof GÓRSKI, Dominik CZERWONKA, Anita BOCHO-JANISZEWSKA, Tomasz WASILEWSKI,  
Wincenty LOTKO, Rafał LONGWIC, Arkadiusz HERNIK 

EMISJA SPALIN SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO  

MIKROEMULSJĄ WODNO-PALIWOWĄ 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny emisji wybranych składników spalin z silnika AD3.152 zasilane-

go mikroemulsją wodno - paliwową. Badania przeprowadzono dla oleju napędowego oraz mikroemulsji woda – olej napędo-

wy, zawierającej  4 i 8 % (m/m) wody. Testy silnikowe wykonano w warunkach ustalonych dla średnich obciążeń silnika tj. 80, 

100 i 120 Nm i prędkości wału korbowego 1600 obr/min. Uzyskane wyniki wskazują, że dla przyjętych warunków testu nie 

stwierdzono istotnego wpływu wody zawartej w mikroemulsji paliwowej na zmianę stężenia badanych składników spalin silni-

ka.   

 

WSTĘP 

Pomimo postępu technologicznego, który dokonał się w zakre-
sie konstrukcji silników spalinowych, w dalszym ciągu są one źró-
dłem zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie dotyczy to silników o 
zapłonie samoczynnym. Spalany w nich olej napędowy powoduje 
emisję m.in. cząstek stałych, sadzy oraz tlenków azotu, które biorą 
udział w formowaniu zjawiska smogu. Te negatywne konsekwencje 
stosowania silników spalinowych są powszechnie znane. W związku 
z tym dąży się do tego, aby poprzez zmiany konstrukcyjne silnika 
oraz stosowanie nowych paliw, ograniczyć negatywny wpływ proce-
su ich spalania na środowisko naturalne. W tym aspekcie coraz 
powszechniej stosowane są tzw. odnawialne paliwa alternatywne. 
Na popularności zyskuje również konwersja silników o zapłonie 
samoczynnym do zasilania LPG, CNG i LNG. Niektóre firmy oraz 
badacze rozwijają koncepcję zasilania silników o zapłonie samo-
czynnym eterami, np. DME. Przedmiotem badań są również różne 
mieszaniny oleju napędowego z tzw. dodatkami tlenowymi. W gru-
pie tych dodatków można wskazać m.in. wybrane alkohole, etery, 
oleje roślinne i ich pochodne jak również wodę. Jest powszechnie 
wiadomym, że woda nie miesza się z olejem napędowym i w nor-
malnych warunkach jest ona usuwana z układu paliwowego. Jednak 
istnieją wyniki badań, które wskazują że umiejętne zastosowanie 
wody w systemie zasilania silnika o zapłonie samoczynnym może 
mieć pozytywny wpływ na wiele parametrów jego pracy. Niniejszy 
artykuł przedstawia wyniki wstępnych badań dotyczących wykorzy-
stania mikroemulsji wodno – paliwowej do zasilania silnika o zapło-
nie samoczynnym z mechanicznie sterowanym układem wtrysko-
wym. 

1. ANALIZA LITERATUROWA 

Koncepcja mikroemulsji, którą można wykorzystać do zasilania 
silnika o zapłonie samoczynnym nie jest nowa. Już w 1943 roku w 
czasopiśmie Nature pojawiła się praca, w której opisano podstawo-
we cechy mikroemulsji [1]. W świecie nauki przyjęto, że mikroemul-
sja jest termodynamicznie stabilną mieszaniną oleju i wody. Stabil-
ność takiej mieszaniny uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu odpo-
wiednich surfaktantów i kosurfaktantów, co pozwala na formowanie 
miceli o średnicach w zakresie ok. 10-100 nm. W związku z tym 

mikroemulsje są transparentne, gdyż długość fali światła widzialne-
go (400-700 nm) jest wyraźnie większa od rozmiaru cząsteczek fazy 
rozproszonej. Cechą charakterystyczną mikroemulsji jest to, że 
powstają one spontanicznie po znaczącym zmniejszeniu napięcia 
powierzchniowego pomiędzy dwoma, nierozpuszczalnymi fazami. 
Do tego celu wykorzystywane są surfaktanty i kosurfaktanty. Micele 
o większych średnicach są typowe dla makroemulsji (emulsji), które 
obserwowane w świetle widzialnym przypominają mleczną ciecz. 
Oprócz makro i mikroemulsji uzyskiwane są również nanoemulsje. 
Mikro i nanoemulsje są podobne w zakresie rozmiarów cząstek fazy 
rozproszonej. Jednak nanoemulsje nie są stabilne termodynamicz-
nie oraz wymagają użycia energii w celu uformowania cząstek, 
podczas gdy w mikroemulsjach proces ten zachodzi spontanicznie. 

Właściwości fizykochemiczne makro i mikroemulsji są zasadni-
czo różne. Makroemulsje są zazwyczaj nietrwałe, wykazują tenden-
cję do separacji faz, co w przypadku zastosowań silnikowych jest 
poważną wadą. W tym aspekcie znacznie korzystniejsze są mikro-
emulsje, których stabilność potwierdzono nawet w okresie 2 lat [2].  

Zainteresowanie mikroemulsjami wodno – paliwowymi wynika  
z ich potencjalnie korzystnego wpływu na wskaźniki ekologiczne 
pracy silnika. Wynika to m.in. z tego, że kropelki mikroemulsji po 
wtryśnięciu do komory spalania ulegają gwałtownemu odparowaniu 
m.in. na skutek tzw. mikroeksplozji. Zjawisko to zostało opisane w 
pracy naukowej pt. Experimental investigation of the combustion 
process in natural and emulsified fuels [3]. Natomiast graficzną 
sekwencję tego procesu (Rys. 1) zarejestrowano przy pomocy 
kamery i przedstawiono w artykule pt. An Overview of Utilizing 
Water-in-diesel Emulsion Fuel in Diesel Engine and Its Potential 
Research Study [4]. 

  

 
Rys. 1. Sekwencja mikroeksplozji kropli o średnicy 4,7 µm [4] 
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Zjawisko mikroeksplozji może zachodzić w określonych warun-
kach temperatury i ciśnienia oraz jest ono uzależnione od średnicy 
kropli, która musi spełniać odpowiednie wymagania. W światowej 
literaturze można spotkać opracowania, które podważają możliwość 
wystąpienia zjawiska mikroeksplozji kropelek paliwa w silniku  
o zapłonie samoczynnym [5]. Jednak większość jest zdania, że 
wystąpienie mikroeksplozji kropli poprawia jakość rozpylenia paliwa 
w komorze spalania, co sprzyja jego lepszemu wymieszaniu  
z powietrzem i w konsekwencji może ograniczyć emisję szkodliwych 
składników spalin do otoczenia. Warto również zwrócić uwagę, że 
obecność surfaktantów w paliwie powoduje znaczne zmniejszenie 
napięć międzyfazowych, także na granicy faz paliwo – powietrze.  
W związku z tym można przypuszczać, że będzie to sprzyjało ła-
twiejszemu „dostępowi” cząsteczek tlenu do paliwa, co powinno 
poprawić jakość mieszaniny palnej.  

Wybrane publikacje wskazują, że woda dodawana do oleju na-
pędowego może w sposób szczególny przyczynić się do ogranicze-
nia emisji tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) oraz zmniej-
szyć zadymienie spalin [6-10]. Niniejsza publikacja wpisuje się w ten 
obszar badań, który jest niezmiernie ważny w kontekście ochrony 
zasobów powietrza przed zanieczyszczeniem. 

2. CEL BADAŃ 

Niniejszy artykuł przedstawia rezultaty badań, których celem 
było określenie wpływu ilości wody zawartej w oleju napędowym na 
stężenie wybranych składników spalin z silnika o zapłonie samo-
czynnym. 

3. STANOWISKO BADAWCZE I METODYKA  
POMIAROWA 

Badaniu poddano silnik o zapłonie samoczynnym AD3.152,  
w którym zastosowano system bezpośredniego wtrysku paliwa do 
cylindra. Silnik wyposażono w pompę rozdzielaczową oraz otworo-
we rozpylacze paliwa, których otwarcie następuje na skutek wzrostu 
ciśnienia w przewodzie paliwowym. Wybrane dane techniczne tego 
silnika przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tab. 1. Wybrane dane techniczne silnika AD3.152 

 
Niezbędne testy wykonywano dla nominalnych regulacji silnika 

po jego nagrzaniu do temperatury normalnej pracy. Pomiary prze-
prowadzono dla średnich obciążeń testowanego silnika tj.: 80, 100  
i 120 Nm przy prędkości wału korbowego n = 1600 obr/min. Stęże-
nia: O2, CO, CO2, NOx oraz HC w strumieniu gazów spalinowych 
rejestrowano przy pomocy analizatora firmy AVL. Widok stanowiska 
badawczego przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Widok stanowiska badawczego wyposażonego w silnik 
AD3.152 oraz analizator spalin firmy AVL 

 
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano olej napędowy 

oraz dwa rodzaje mikroemulsji wodno-paliwowej, które oznaczono 
kodem L4 oraz L8 (rys. 2).  

 

 
Rys. 2. Widok badanych próbek paliwowych przechowywanych  
w temperaturze 5 °C 
 

Do wytworzenia mikroemulsji wykorzystano dwa rodzaje niejo-
nowych związków powierzchniowo czynnych, które mieszano  
z olejem napędowym. Proces realizowano w ogrzewanym zbiorniku 
w temperaturze 45 °C i przy prędkości mieszadła n=450 obr/min.  
W takich warunkach do uzyskanej mieszaniny wprowadzano por-
cjami wodę destylowaną, odpowiednio dla uzyskania mikroemulsji 
oznaczonych jako L4 i L8. Ich skład, który wyrażono udziałem ma-
sowym przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Skład badanych paliw mikroemulsyjnych 

Składnik Ilość składnika, [%, m/m] 

L4 L8 

Olej napędowy 90 86 

Laureth-3 4,2 

Laureth-7 1,8 

Woda 4 8 

 
Dla przygotowanych mikroemulsji wyznaczono ich podstawowe 

właściwości fizykochemiczne, które przedstawiono w tabeli 3. 
 

Tab. 3. Wybrane własności 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 

Liczba cetanowa*, [-] 51 - - 
 

Wśród badanych właściwości na uwagę zasługuje lepkość ki-
nematyczna. Dodatek wody oraz substancji powierzchniowo czyn-
nych do oleju napędowego powoduje wzrost jego lepkości. Jest to 
typowa obserwacja, którą opisano również w innych publikacjach 
[11, 12]. Większa lepkość paliwa sprzyja ograniczeniu przecieków w 

L.p. Parametr 
Typ silnika 

AD3.152 

1. Pojemność cylindra, [cm3] 980 

2. Liczba cylindrów, [-] 3 

3. Stopień sprężania, [-] 16.5:1 

4. Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza, [MPa] 17 MPa 

5. Maksymalna moc, [kW] 34,5 kW przy 2000 obr/min 

6. Maksymalny moment, [Nm] 160 Nm przy 1300 obr/min 

7. Kąt wyprzedzenia wtrysku, [°OWK] 16 °OWK przed GMP 
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układzie paliwowym, ale również może pogarszać jakość rozpylenia 
paliwa. Pomimo to, lepkość kinematyczna dla wszystkich badanych 
paliw mieściła się w dopuszczalnym przez normę PN:EN 590, za-
kresie 2 – 4,5 mm2/s. 

4. WYNIKI BADAŃ 

Silniki o zapłonie samoczynnym spalają tzw. ubogie mieszanki 
paliwowe. Oznacza to, że występuje w nich nadmiar O2 w stosunku 
do jego ilości niezbędnej do spalenia całości paliwa. Z tego powodu 
w strumieniu spalin silnika o zapłonie samoczynnym występuje 
znaczna ilość tlenu, który nie został wykorzystany w procesie spala-
nia. Wzrost objętości paliwa dostarczonego do komory spalania 
pozwala uzyskać większe wartości momentu obrotowego silnika.  
Z tego powodu ilość tlenu w spalinach maleje wraz z obciążeniem 
silnika, co zostało zaobserwowane w przeprowadzonych badaniach 
(Rys. 3). 

 
Rys. 3. Wpływ zawartości wody w oleju napędowym na stężenie 
tlenu w strumieniu gazów spalinowych silnika AD3.152 pracującego 
w warunkach ustalonych 
 

Wykonane pomiary wykazały, że dodatek wody do oleju napę-
dowego miał niewielki wpływ na wzrost stężenia O2 w strumieniu 
gazów spalinowych. W przypadku paliwa L8 zawartość O2 w spali-
nach była o ok. 3% większa w stosunku do wartości uzyskanych dla 
silnika zasilanego olejem napędowym. Może to świadczyć o nieco 
mniejszym zużyciu paliwa mikroemulsyjnego przez silnik w stosun-
ku do jego konwencjonalnego zasilania. Potwierdza to również 
ocena stężenia dwutlenku i tlenku węgla oraz niespalonych węglo-
wodorów. Na rysunku 4 przedstawiono wpływ zawartości wody w 
paliwie na stężenie CO2 w strumieniu gazów spalinowych badanego 
silnika. Wzrostowi jego obciążenia odpowiada adekwatne zwięk-
szenie zużycia paliwa czemu towarzyszy większe stężenie CO2 w 
spalinach. Było ono do ok. 3% mniejsze dla paliwa L8 w porównaniu 
do wartości uzyskanych dla silnika zasilanego olejem napędowym. 

 
Rys. 4. Wpływ zawartości wody w oleju napędowym na stężenie 
dwutlenku węgla w strumieniu gazów spalinowych silnika AD3.152 
pracującego w warunkach ustalonych 

 

Jak już wspomniano silnik o zapłonie samoczynnym spala pa-
liwo w warunkach nadmiaru tlenu. Sprzyja to ograniczeniu emisji 
tlenku węgla oraz węglowodorów do otoczenia. Na rysunku 5 
przedstawiono wpływ badanych paliw na stężenie CO w spalinach. 
Wskazany rysunek 5 potwierdza, że problem emisji jest pomijalnie 
mały i niezależny od rodzaju badanego paliwa. 
 

 
Rys. 5. Wpływ zawartości wody w oleju napędowym na stężenie 
tlenku węgla w strumieniu gazów spalinowych silnika AD3.152 
pracującego w warunkach ustalonych 
 

Również stężenie niespalonych węglowodorów jest znikomo 
małe i nie przekracza ono 25 ppm, niezależnie od rodzaju badane-
go paliwa (Rys. 6). 

  

 
Rys. 6. Wpływ zawartości wody w oleju napędowym na stężenie 
niespalonych węglowodorów w strumieniu gazów spalinowych 
silnika AD3.152 pracującego w warunkach ustalonych 

 

Z uwagi na wysokie temperatury, które panują w początkowym 
etapie procesu spalania paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym 
jest on źródłem znacznej emisji tlenków azotu. Wzrost obciążenia 
silnika sprzyja zwiększeniu temperatury w komorze spalania, co 
przekłada się na większe stężenie NOx w strumieniu gazów spali-
nowych (Rys. 7).  

 
Rys. 7. Wpływ zawartości wody w oleju napędowym na stężenie 
tlenków azotu w strumieniu gazów spalinowych silnika AD3.152 
pracującego w warunkach ustalonych 
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Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że wzrost zawartości 
wody w paliwie powodował niewielkie zwiększenie stężenia NOx  
w gazach spalinowych badanego silnika. Maksymalny wzrost tego 
stężenia wynosił ok. 9% w stosunku do wartości uzyskiwanych dla 
oleju napędowego.  

PODSUMOWANIE 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań 
silnika o zapłonie samoczynnym, który zasilono mikroemulsją wod-
no – paliwową oraz porównawczo olejem napędowym. Badania 
przeprowadzono dla nominalnych regulacji aparatury wtryskowej 
silnika, tj. takich które są optymalne dla jego zasilania olejem napę-
dowym. Uzyskane wyniki w zakresie wpływu zawartości wody w 
testowanej mikroemulsji na zmiany stężenia badanych składników 
spalin można uznać za neutralne, ale również zachęcające do 
kontynuacji podjętych prac.  

Analiza uzyskanych wyników badań silnikowych opiera się w 
znacznej części na znajomości właściwości fizykochemicznych 
testowanych paliw. Jedną z tych właściwości, która ma ważny 
wpływ na proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym jest 
liczba cetanowa. Dodatek wody do paliwa powinien obniżać wartość 
tej liczby. Skutkiem tego jest zazwyczaj wydłużenie okresu opóźnie-
nia samozapłonu paliwa. Najczęściej towarzyszy temu wzrost war-
tości maksymalnego ciśnienia oraz prędkości narastania ciśnienia w 
cylindrze. W takim przypadku silnik może uzyskać poprawę spraw-
ności ogólnej, ale z równoczesnym zwiększeniem emisji tlenków 
azotu. 

Istnieje wiele publikacji, w których wskazano na tzw. „chłodzą-
cy” wpływ wody na komorę spalania, co powinno ograniczać emisję 
NOx. Tymczasem uzyskane wyniki badań nie są w tym aspekcie tak 
optymistyczne. Jednak można przypuszczać, że wprowadzenie do 
mikroemulsji dodatków zwiększających jej liczbę cetanową przyczy-
ni się do poprawy wskaźników ekologicznych silnika. Wymaga to 
kontynuacji badań w zakresie składu i własności fizykochemicznych 
mikroemulsji paliwowej. Należy również ocenić jej wpływ na emisję 
cząstek stałych oraz zaczernienie spalin. Pozytywne wyniki takich 
badań mogą sprzyjać wdrożeniu paliwa mikroemulsyjnego do prak-
tyki gospodarczej w Polsce i przyczynić się do poprawy jakości 
powietrza.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Hoar T. P.,  Schulman J. H.: Transparent Water-in-Oil Disper-
sions: the Oleopathic Hydro-Micelle. Nature 152, 102-103 (24 
July 1943) 

2. Kaźmierczak U., Kulczycki A., Dzięgielewski W., Jankowski A.: 
Mikroemulsyjne paliwa do silników tłokowych. Journal 
of KONBiN 1(21)2012 

3. Ivanov V.M., Nefedov P.I.: Experimental investigation of the 
combustion process in natural and emulsified fuels. NASA Tech. 
Transl. (1965). TIF-258. 

4. Ithnin, A.M., Noge, H., Abdul Kadir, H. and Jazair, W.: An Over-
view of Utilizing Water-in-diesel Emulsion Fuel in Diesel Engine 
and Its Potential Research Study. J. Energy Inst. 87: 273–288 
(2014). 

5. Fu W., Gong J., Hou L.: There is no micro-explosion in the 
diesel engines fueled with emulsified fuel. Chinese Science Bul-
letin, vol. 51, no. 10, pp. 1261–1265, 2006 

6. Katoda T., Yamasaki H.: Recent advances in the combustion of 
water fuel emulsion. Progress in Energy and Combustion Sci-
ence. Volume 28, Issue 5, 2002, Pages 385–404 

7. Lif A., Holmberg K.: Water-in-diesel emulsions and related 
systems. Advances in Colloid and Interface Science, vol. 123-
126, pp. 231–239, 2006. 

8. Armas O., Ballesteros R., Martos F. J., Agudelo J. R.,: Charac-
terization of light duty diesel engine pollutant emissions using 
water-emulsified fuel. Fuel, vol. 84, no. 7-8, pp. 1011–1018, 
2005.  

9. Ghojel J., Honnery D., Al-Khaleefi K.: Performance, emissions 
and heat release characteristics of direct injection diesel engine 
operating on diesel oil emulsion. Applied Thermal Engineering, 
vol. 26, no. 17-18, pp. 2132–2141, 2006. 

10. Piaseczny L., Zadrąg R.: Influence Of Water-Fuel Emulsion 
Supply On Smoking Of Ship’s Combustion Engine. Journal of 
KONES Internal Combustion Engines 2003, vol. 10, 3-4 

11. Dantas Neto A. A., Fernandes M. R., Barros Neto E. L., Castro 
Dantas T. N., Moura M. C. P. A.: Alternative fuels composed by 
blends of nonionic surfactant with diesel and water: engine per-
formance and emissions. Braz. J. Chem. Eng. vol.28 no.3 São 
Paulo July/Sept. 2011. 

12. Noor El-Din M.R., Sabrnal H. El-Hamouly, Mohamed H.M., 
Marwa R. Mishrif, Ahmad M. Ragab: Water-in-diesel fuel 
nanoemulsions: Preparation, stability and physical properties. 
Egyptian Journal of Petroleum (2013) 22, 517–530 

Exhaust gases emission of the diesel engine  
fuelled with water-fuel microemulsion   

Paper presents research results of selected exhaust gases 

from the AD3.152 diesel engine fuelled with water-diesel oil 

microemulsion. Tests were carried out for a diesel oil as well 

as for its microemulsion containing 4 and 8 % of water by 

weight. Engine research were done for a stationary condition 

at a middle load of 80, 100 and 120 Nm and for the crank-

shaft rotational speed of 1600 rpm. Results of these prelimi-

nary research suggest that content of water in tested micro-

emulsions has not of any significant impact on emissions 

from tested engine.  
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