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W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu jednoczesnego zastosowania zasilania sil-
nika emulsją paliwowo-wodną i recyrkulacji spalin na zużycie paliwa oraz emisję związków tok-
sycznych okrętowego silnika spalinowego. Wykazano, że stosowanie emulsji paliwowo-wodnej 
wpływa na zmniejszenie emisji tlenków azotu, a jednocześnie skutecznie ogranicza negatywny 
wpływ recyrkulacji spalin na sprawność ogólną silnika. Stosowanie emulsji paliwowo-wodnej 
może więc ograniczyć konieczność zmian konstrukcyjnych układu napełniania silnika, związa-
nych z zastosowaniem recyrkulacji spalin. 

1. Wprowadzenie 

Recyrkulacja spalin EGR (Exhaust Gas Recirculation) należy do najskuteczniej-

szych metod wewnętrznego (pierwotnego) ograniczania emisji tlenków azotu przez 

silniki spalinowe. Kierowanie części spalin do układu napełniania silnika powoduje 

zwiększenie zawartości dwutlenku węgla i pary wodnej w świeżym ładunku. Większa 

pojemność cieplna dwutlenku węgla i pary wodnej wpływa na obniżenie średniej tem-

peratury procesu spalania w cylindrach silnika. Jednocześnie EGR obniża zawartość

tlenu w powietrzu biorącym udział w procesie spalania, co oznacza, że następuje 

zmiana wzajemnych proporcji między tlenem i azotem w świeżym ładunku i stąd wy-

nikają warunki mniej sprzyjające tworzeniu tlenków azotu. 

Recyrkulacja spalin jest powszechnie stosowana we współczesnych konstrukcjach 

silników ZS małej mocy. Zastosowanie EGR daje bardzo dobre rezultaty w silnikach 

turbodoładowanym o zmiennej geometrii łopatek kierownicy sprężarki, pozwalając 

obniżyć emisję NOx w teście ESC (European Stationary Cycle) o około 50%, bez 

wzrostu emisji PM. Pełne wykorzystanie korzyści związanych z recyrkulacją spalin,  

a jednocześnie minimalizację jej negatywnych skutków osiąga się przez elektroniczną

kontrolę i sterowanie systemem EGR (rys. 1). Ilość spalin podawanych wraz z powie-

trzem do cylindra jest ustalana na podstawie prędkości obrotowej i obciążenia silnika,  

z wykorzystaniem mapy zapisanej w pamięci jednostki sterującej ECU (rys. 2).  
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We współczesnych samochodach układ recyrkulacji spalin jest objęty nadzorem 

systemu OBD II/EOBD (European On Board Diagnostic), który kontroluje: zawór 

EGR i jego sterowanie (otwieranie i zamykanie zaworu), czujnik ciśnienia atmosfe-

rycznego, czujnik masowego przepływu powietrza. Sygnał czujnika masowego prze-

pływu powietrza jest przekazywany do sterownika do chwili włączenia zaworu EGR  

i jest porównywany z wartościami zadanymi, z uwzględnieniem sygnałów czujnika 

wysokości. Zasada kontroli opiera się na tym, że masowy wydatek powietrza podczas 

otwarcia zaworu EGR jest mniejszy, niż gdy przepływ spalin do układu dolotowego 

jest zamknięty [1]. 
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Kontrola
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Rys. 1. Schemat elektronicznego sterowania układu recyrkulacji spalin [2]. 

Fig. 1. Schematics of electronic control of exhaust gas recirculation [2]. 
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Rys. 2. Przykładowa charakterystyka recyrkulacji spalin samochodowego silnika ZS zapisana w pamięci 

ECU [2]. 

Fig. 2. Example of characteristics of exhaust gas recirculation fitted in passenger cars recorded in the ECU [2]. 

2. Recyrkulacja spalin w silnikach okrętowych 

Zastosowanie recyrkulacji spalin w silnikach spalinowych dużej mocy jest na etapie 
badań [3, 4, 5], pośród których do raczej nielicznych należą badania zastosowań EGR
w silnikach okrętowych [6, 7] i są to najczęściej badania dotyczące ogólnego wpływu 
recyrkulacji na zmiany wskaźników pracy i toksyczności silnika okrętowego [6] lub 
innych problemów występujących przy jej zastosowaniu [7]. W dostępnych publika-
cjach brak szerszych informacji dotyczących wpływu zastosowania EGR na zmiany 
wskaźników pracy i toksyczności silników współpracujących z okrętowymi śrubami 
napędowymi w całym zakresie obciążeń wynikających z charakterystyki śrubowej. 

Z danych literaturowych [6-9] wynika, że poza skutecznym ograniczaniem emisji 
tlenków azotu, w następstwie zastosowania recyrkulacji spalin, może wystąpić zwięk-
szenie emisji innych toksycznych składników spalin (tlenku węgla, węglowodorów, 
cząstek stałych) oraz zmniejszenie sprawności ogólnej silnika. Z danych tych wynika 
także, że najkorzystniejsze rezultaty uzyskano przy jednoczesnych zmianach kon-
strukcyjnych układu przepłukania cylindrów, zapewniających intensywne mieszanie 
paliwa i powietrza z recyrkulowanymi spalinami, w efekcie czego nastąpiło obniżenie 
stężenia tlenków azotu w spalinach nawet o 95 % i węglowodorów o 20 % przy nie-
zmienionym poziomie cząstek stałych i jednostkowego zużycia paliwa [9]. Wydłużo-
ny okres opóźnienia samozapłonu w wyniku zmniejszonej temperatury ładunku oraz 
intensywne jego mieszanie w cylindrze wpłynęły na ograniczenie liczby stref w ko-
morze spalania z wysokimi wartościami temperatury (mieszanki o składzie zbliżonym 
do stechiometrycznego λ ~ 1,0), a stąd równomierniejszy i spokojniejszy proces spa-
lania w całej objętości komory spalania. 
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Przeprowadzone wcześniej badania własne wykazały, że recyrkulacja spalin może 
być bardzo skutecznym sposobem ograniczania stężenia tlenków azotu także w spali-
nach silnika  współpracującego z okrętową śrubą napędową [6, 10]. Wykazano bowiem, 
że 1 % recyrkulowanych spalin zmniejsza w przybliżeniu o 1 % zawartość tlenków azo-
tu w spalinach okrętowego silnika napędu głównego. Przy skutecznym ograniczaniu 
stężenia tlenków azotu (średnio o 25 % przy EGR = 30 % dla całego zakresu obciążeń
wynikających z charakterystyki śrubowej), występuje jednocześnie znaczny wzrost stę-
żenia tlenku węgla (np. o 100 % przy EGR = 30 % i obciążeniach bliskich nominalne-
mu). Przy założeniu, że stężenia tlenków azotu i tlenku węgla są równoznaczne, wyko-
nano wykresy w postaci charakterystyk śrubowych różnic stężeń tlenków azotu i tlenku 
węgla wynikających z zastosowania recyrkulacji spalin, które przedstawiono na rysunku 
3. Wynika z nich, że po uwzględnieniu wzrostu stężenia tlenku węgla, ogólne ograni-
czenie toksyczności spalin silnika zmniejszyło się z poziomu 25 % (wynikającego ze 
zmniejszenia stężenia tlenków azotu) do poziomu 23 % przy minimalnym obciążeniu 
oraz do 13 % przy obciążeniach bliskich nominalnemu. 

Największy wpływ stężenia tlenku węgla na ogólną toksyczność silnika występuje 
więc przy nominalnym obciążeniu (12 %), a najmniejszy przy minimalnej wartości ob-
ciążenia silnika (2 %). 

Na podstawie przedstawionych wyników należy ogólnie stwierdzić, że zastosowa-

nie EGR w okrętowych silnikach głównych, bez zmiany konstrukcji ich układów na-

pełniania, charakteryzuje się stosunkowo małą efektywnością. Z badań tych wynika 

bowiem, że przy EGR = 30 %, jednocześnie z niewielkim ograniczeniem toksyczności 

spalin (do 13 %) przy obciążeniach zbliżonych do wartości nominalnych, ulegają

znacznemu zwiększeniu (do 10 %) jednostkowe zużycie paliwa (rys. 4) oraz obciąże-

nie cieplne elementów układów cylindrowo-tłokowych (rys. 5).
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Rys. 3. Charakterystyki śrubowe różnic stężeń tlenków azotu i tlenku węgla w spalinach okrętowego 

silnika głównego, wynikających z zastosowania recyrkulacji spalin o EGR = 30 %.

Fig. 3. Screw propeller characteristics of differences of concentration of nitrogen oxides and carbon oxides 

in the exhaust gases in the marine engine resulting from the application of the exhaust gas recirculation. 
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Rys. 4. Porównanie charakterystyk śrubowych jednostkowego zużycia paliwa silnika Sulzer 6AL20/24 

przy różnych stopniach recyrkulacji spalin. 

Fig. 4. Compare of screw propeller characteristics of specific fuel consumption Sulzer engine type 

6AL20/24 with difference rate of exhaust gas recirculation. 
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Rys. 5. Charakterystyki śrubowe temperatury spalin silnika Sulzer 6AL20/24 przy różnych stopniach 

recyrkulacji spalin. 

Fig. 5. Screw propeller characteristics of Sulzer engine type 6AL20/24 with different rate of exhaust 

gas recirculation. 

Podstawową przyczyną tak dużych wartości przyrostu jednostkowego zużycia pa-

liwa są pogorszone warunki spalania przez doprowadzoną do cylindrów razem z po-

wietrzem część spalin. Przy niskich wartościach obciążenia zmniejszenie sprawności 
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silnika wynika zarówno z niezupełnego spalania węgla, jak i zmniejszonej, w następ-

stwie doprowadzenia do cylindrów dwutlenku węgla, temperatury ładunku. Ze wzro-

stem obciążenia (prędkości obrotowej) silnika następuje polepszenie jednorodności 

mieszanki palnej i w efekcie występowanie najmniejszych strat przy obciążeniu od-

powiadającym n ~ 480 obr/min. Dalszy wzrost obciążenia silnika przebiega przy 

zmniejszającym się współczynniku nadmiaru powietrza oraz rosnących wartościach 

temperatury spalania. Dlatego w zakresie wyższych obciążeń silnika wzrost jednost-

kowego zużycia paliwa jest wynikiem zmniejszonej koncentracji tlenu przyczyniającej 

się do niezupełnego spalania węgla, a także występujących w procesie spalania ko-

rzystniejszych warunków do dysocjacji dwutlenku węgla. 

Ze względu na efektywność procesu użytkowania okrętów, ogólnie należy więc 

uznać za celowe stosowanie recyrkulacji spalin wylotowych razem z dotychczas sto-

sowanymi  zmianami konstrukcyjnymi, lub z innymi sposobami wewnętrznego (pier-

wotnego) ograniczania tlenków azotu. Z przeprowadzonych wcześniej ogólnych ba-

dań własnych wynika [6], że negatywne skutki recyrkulacji spalin mogą być zreduko-

wane, a nawet wyeliminowane, przez jednoczesne doprowadzenie wody do cylindrów, 

na przykład przez zasilanie silnika emulsją paliwowo-wodną. Dostarczona do cylindra 

woda z emulsją powoduje zwiększenie zwłoki samozapłonu, które wpływa na polep-

szenie jednorodności mieszanki palnej w całej objętości komory spalania. Zwiększona 

zwłoka samozapłonu wydłuża czas rozprzestrzeniania i mieszania z powietrzem wtry-

skiwanego paliwa, w efekcie czego maleje liczba stref z niedostatkiem tlenu (λ << 1), 

co wpływa na zmniejszenie intensywności powstawania cząstek stałych, tlenku węgla 

i nie spalonych węglowodorów. Na ten proces pozytywny wpływ ma również obec-

ność wody jako katalizatora przyspieszającego spalanie węgla.  

Można więc przyjąć, że zasilanie silnika emulsją sprawia, iż woda dostarczana jest 

w odpowiednich momentach i miejscach przestrzeni komory spalania, a także nie 

narusza warunków smarowania i ochrony cylindrów przed korozją. Występuje bo-

wiem całkowite odparowanie wody i jej kondensacja w komorze spalania nie jest 

możliwa. Uzasadnione są więc wyniki tych badań [6, 11, 12], które w następstwie 

zasilania silnika emulsją wykazały zmniejszenie stężenia w spalinach tlenku węgla  

i węglowodorów dochodzące do 50 %, tlenków azotu i cząstek stałych dochodzące do 

70 % przy jednocześnie zmniejszonym jednostkowym zużyciu paliwa o 6 % i obcią-

żeniu cieplnym elementów układów cylindrowo-tłokowych o 4 %. Polepszenie 

sprawności ogólnej silnika uzyskano pomimo zwiększonych strat mechanicznych 

związanych z tłoczeniem emulsji (obniżenia energii odniesionej do jednostki objętości 

mieszaniny wtryskiwanej do cylindrów) oraz strat cieplnych związanych z odparowa-

niem wody. 

W literaturze [13] spotykane są także dane, które potwierdzają korzystne oddzia-

ływanie zasilania silnika emulsją tylko w odniesieniu do emisji tlenków azotu i czą-

stek stałych. Jednoczesny wzrost stężenia tlenku węgla i węglowodorów jest zwykle 

uzasadniany zwiększonymi stratami cieplnymi. Natomiast wzrost jednostkowego zu-

życia paliwa uzasadnia się stratami cieplnymi (zmniejszeniem sprawności wewnętrz-

nej) oraz stratami mechanicznymi (zmniejszenie sprawności mechanicznej). 
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Powyższe rozbieżności wyników badań mogą być powodowane różnymi właści-

wościami emulsji, wynikającymi z technologii jej przygotowania. Istotny wpływ spo-

sobu przygotowania emulsji wodno-paliwowej na wskaźniki pracy i toksyczności 

spalin silnika wykazały wyniki przeprowadzonych badań własnych [10]. Badania te 

dowiodły także, że poza znacznym ograniczeniem stężenia tlenków azotu, zasilanie 

silnika emulsją wodno-paliwową skutecznie ogranicza negatywny wpływ recyrkulacji 

spalin na inne wskaźniki toksyczności jego spalin oraz sprawność ogólną, a zwłaszcza 

sprawność indykowaną. 

3. Wyniki badań i ich analiza 

Pomiary charakterystyk śrubowych podstawowych wskaźników toksyczności oraz

wybranych wskaźników pracy przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym cztero-

suwowego doładowanego silnika okrętowego Sulzer 6AL20/24, wyposażonego  

w wielozakresowy regulator prędkości obrotowej typu PGA. 

Podstawowe dane techniczne silnika: 

– średnica cylindra   ............................................ d = 200 mm; 

– skok tłoka  ........................................................ s = 240 mm; 

– objętość skokowa cylindra  .............................. Vs = 7536 cm
3
; 

– stopień sprężania  ............................................. εc = 12,7; 

– ciśnienie sprężania  ....................................... ....pc = 3,0 – 3,3 MPa; 

– największe ciśnienie spalania,  ......................... pmax = 10,29–10,78;  

– nominalna prędkość obrotowa  ......................... nn = 750 min
-1

; 

– nominalna moc silnika  ......................................Pn = 420 kW; 

– najmniejsze jednostkowe zużycie paliwa  ......... b = 212 g/(kW·h); 

– średnie ciśnienie użyteczne  ............................... pme = 1,48 MPa; 

– ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy  ....................... pow = 24,51 MPa; 

– kąt wyprzedzenia wtrysku paliwa  ......................KWWP = 19 ± 0,5 
o
OWK; 

– kolejność pracy cylindrów  .................................1-4-2-6-3-5. 

Badania laboratoryjne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy ISO 8178, 

według których o ważności badań toksyczności decyduje wartość tzw. współczynnika 

atmosferycznego laboratorium, określonego wzorem: 

  fa = (100/pa)
0,7

·(Ta/298)
1,5

. (1) 

Badania laboratoryjne uznaje się jako ważne, jeżeli współczynnik ten spełnia wa-

runek: 

  0,98 ≤ fa ≤ 1,02. (2) 

W przypadku, kiedy wartość współczynnika atmosferycznego laboratorium speł-

nia warunek: 

  0,93≤ fa ≤ 1,07, (3) 

badanie emisji składników gazowych spalin można uznać za ważne bez potrzeby ich 

korygowania. W takim przypadku jednak powinna być skorygowana emisja cząstek 
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stałych, ponieważ zależy ona w dużym stopniu od warunków atmosferycznych. Meto-

dę korygowania emisji cząstek stałych podaje norma ISO 8178. 

Badania wpływu jednoczesnego zastosowania recyrkulacji spalin oraz zasilania 

silnika emulsją wodno-paliwową przeprowadzono zgodnie z programem przedstawio-

nym w tabeli 1, który wynika z charakterystyki śrubowej. 

Wartości wielkości regulowanych układów zasilania i rozrządu silnika odpowiada-

ły wartościom nominalnym. 

Pomiary charakterystyk śrubowych w punktach wyszczególnionych w programie 

badań przeprowadzono dla następujących zawartości wody E w emulsji zasilającej 

silnik oraz stopni recyrkulacji spalin EGR: 

- E = 10 %, EGR = 18 %; 

- E = 10 %, EGR = 30 %; 

- E = 20 %, EGR = 18 %; 

- E = 20 %, EGR = 30 %; 

- E = 0, EGR = 0. 

W badaniach zastosowano emulsję wodno-paliwową otrzymaną przy zastosowa-

niu wysokiego ciśnienia (o wartości 20 MPa) do rozproszenia wody z emulgatorem 

chemicznym w oleju napędowym 1DS, której technologię przygotowania opisano w 

pracy [10]. 

Tabela 1. Program badań silnika okrętowego Sulzer 6AL20/24 według charakterystyki śrubowej. 

Table 1. Sulzer marine engine investigation program according to screw propeller characteristics. 

Nr 

pom. 

Prędkość obrotowa Moment obrotowy Wskaźnik hamulca 

 n/nn N [min
-1

] Ttq/Ttq(n) Ttq [daN⋅m] W  

1 0,52 390 0,25 134 19 

2 0,64 480 0,38 201 29 

3 0,73 550 0,50 267 38 

4 0,81 605 0,63 334 47 

5 0,88 660 0,75 401 57 

6 0,95 710 0,89 475 68 

7 1,00 750 1,00 534 76 

Stopień recyrkulacji spalin określano na podstawie zależności: 

                      

%100
CO

CO
EGR

)w(2

)d(2
⋅= (4) 

gdzie:

CO2(d)  – stężenie dwutlenku węgla w powietrzu na dolocie do sprężarki sil-

nika; 

 CO2(w) – stężenie dwutlenku węgla w spalinach wylotowych silnika. 
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Praktycznie ustalenie zadanej wartości stopnia recyrkulacji spalin w stanach usta-

lonego obciążenia polegało na ciągłym pomiarze wartości stężenia CO2(w) (w rurocią-

gu wylotowym spalin) i regulowaniu przesłoną strumienia recyrkulowanych spalin do 

czasu uzyskania takiej wartości stężenia CO2(d) (w rurociągu dolotowym powietrza do 

sprężarki), która zapewniała założony stopień recyrkulacji spalin. 

Pomiary przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym silnika Sulzer 6AL20/24 

trzykrotnie, w odstępach tygodniowych, przy następujących parametrach atmosfe-

rycznych: 

1) pa = 1003 hPa, ta = 14 
o
C, φ = 50 %,  

2) pa = 1000 hPa, ta = 15,5 ÷ 16,5 
o
C, φ = 55 %,  

3) pa = 996 hPa, ta = 16 ÷ 17 
o
C, φ = 60 %,  

co odpowiadało następującym wartościom współczynnika atmosferycznego: 

1) fa = 0,9531; 

2) fa = 0,9526 na początku i fa = 0,9575 na końcu pomiarów, 

3) fa = 0,9577 na początku i fa = 0,9627 na końcu pomiarów. 

Wartości współczynnika atmosferycznego mieszczą się w granicach określonych 

przez normę i potwierdzają ważność przeprowadzonych pomiarów, bez potrzeby do-

datkowej korekty uzyskanych wyników.  

Szczegółowe wyniki pomiarów oraz obliczeń podstawowych wskaźników pracy  

i toksyczności silnika, a także obliczeń miar statystycznych zamieszczono w protokó-

łach z badań laboratoryjnych, które stanowią załącznik do pracy [10], natomiast na 

rysunkach 6, 7 i 8 zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczące zmian stężeń  

w spalinach tlenków azotu i tlenku węgla oraz jednostkowego zużycia paliwa przy 

następujących wartościach stosunku zawartości wody E w emulsji do stopnia recyrku-

lacji spalin EGR (e = E/EGR):

– e = 10/18 = 0,56; 

– e = 10/30 = 0,33; 

– e = 20/18 = 1,11; 

– e = 20/30 = 0,67. 

Z rysunku 6 wynika, że zmiany stężenia tlenków azotu nie są proporcjonalne do 

sumy efektów wynikających z zastosowania recyrkulacji spalin oraz dostarczonej 

wody do cylindrów silnika. Zmiany te zależą natomiast od wzajemnego stosunku za-

wartości wody w emulsji zasilającej silnik oraz stopnia recyrkulacji spalin. W prze-

prowadzonym doświadczeniu największe ograniczenie stężenia tlenków azotu wystą-

piło przy wartościach stosunku e = 0,33 (E = 10 %, EGR = 30 %) oraz e = 0,67  

(E = 20 %, EGR = 30 %), natomiast najmniejsze przy e = 0,56 (E = 10 %, EGR = 18 

%). Z wartości składowych współczynnika e wynika, że na ograniczenie stężenia NOx

większy wpływ ma stopień recyrkulacji spalin. Można przy tym zauważyć, że wystę-

puje zróżnicowane ograniczenie stężenia tlenków azotu w zależności od obciążenia 

silnika. Największe ograniczenie występuje przy obciążeniu minimalnym, niezależnie 

od e = E/EGR. 
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Rys. 6. Względne zmiany stężenia tlenków azotu w zależności od stosunku zawartości wody w emulsji  

i stopnia recyrkulacji spalin oraz prędkości obrotowej silnika. 

Fig. 6. Relative changes of nitrogen oxides concentration depending on the amount of water in the emul-

sion, rate of exhaust gas recirculation and speed of engine. 

Na podstawie powyższych uwag można przyjąć, że uzyskany z przeprowadzonych 

badań ekstremalny charakter krzywych wskazuje na możliwość racjonalizowania 

(optymalizowania) parametrów obydwu zastosowanych metod w ograniczaniu stęże-

nia tlenków azotu w spalinach silnika napędu głównego okrętu. 

W świetle wyników przedstawionych na rysunku 7 należy stwierdzić, że wprowa-

dzenie wody i recyrkulowanych spalin do cylindra spowodowało wzrost stężenia CO 

w spalinach. W zakresie średnich obciążeń wpływ ten nie jest duży i podobny dla obu 

czynników, tj. dodatku wody i recyrkulowanych spalin. W zakresie wysokiego obcią-

żenia ilość wody nie ma w zasadzie znaczenia, natomiast zaznacza się bardzo silny 

niekorzystny wpływ recyrkulowanych spalin. Zjawisko to jest znane silników ZS ma-

łej mocy, dlatego powyżej średniego obciążenia recyrkulacji zasadniczo się tam nie 

stosuje (por. rys. 2). Nadmierne obniżenie poprzez recyrkulację spalin i tak dość ni-

skiego przy pełnym obciążeniu współczynnika nadmiaru powietrza prowadzić może 

do pogłębienia lokalnych niedomiarów tlenu w komorze spalania, a nawet do wystą-

pienia niedomiaru globalnego, czego efektem jest zwiększona obecność w spalinach 

produktów niezupełnego spalania.  

Przy wspólnym zastosowaniu emulsji paliwowo-wodnej i recyrkulacji spalin zano-

towano ogólnie kilkuprocentowe zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa (rys. 8). 

W świetle wcześniejszych rozważań (por. rys. 4) poprawę sprawności pracy silnika 

należy przypisać obecności wody we wtryskiwanym paliwie. Jednym z głównych 

efektów obecności wody jest poprawa rozpylenia paliwa przez mikrowybuchy cząste-

czek wody w komorze spalania. 
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Rys. 7. Względne zmiany stężenia tlenku węgla w zależności od stosunku zawartości wody w emulsji  

i stopnia recyrkulacji spalin oraz prędkości obrotowej silnika. 

Fig. 7. Relative changes of carbon oxides concentration depending on the amount of water in the emul-

sion, rate of exhaust gas recirculation and speed of engine. 
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Rys. 8. Względne zmiany jednostkowego zużycia paliwa w zależności od stosunku zawartości wody  

w emulsji i stopnia recyrkulacji spalin oraz prędkości obrotowej silnika. 

Fig. 8. Relative changes of specific fuel consumption depending on the amount of water in the emulsion, 

rate of exhaust gas recirculation and speed of engine. 
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4. Podsumowanie 

Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują na możliwość uzyskania dzięki 

recyrkulacji spalin znacznego obniżenia stężenia tlenków azotu w spalinach silnika 

okrętowego, praktycznie w całym zakresie obciążeń. Wprowadzenie dodatkowo do 

cylindrów wody w postaci emulsji paliwowo-wodnej umożliwia również kilkuprocen-

towe zwiększenie sprawności silnika. Oba te korzystne efekty w zakresie niskich  

i średnich obciążeń wiążą się z niewielkim wzrostem stężenia tlenku węgla w spali-

nach. Przy dużym obciążeniu stężenie tlenku węgla w spalinach gwałtownie wzrasta, 

ale nadal stosowanie EGR jest korzystne z punktu widzenia emisji tlenków azotu. 

Uzyskane dotychczas wyniki badań wskazują na celowość ich kontynuowania.  

W najbliższej przyszłości planowana jest optymalizacja wprowadzanych do cylindra 

dawek wody i spalin, a także ocena wpływu obu tych czynników na emisję cząstek 

stałych, szczególnie w warunkach pełnego obciążenia. 

Należy zwrócić uwagę, że zaproponowana w artykule metoda, jakkolwiek znana 

w teorii, w praktyce silników ZS dużej mocy nie jest powszechnie stosowana. W sil-

nikach morskich znajdują natomiast zastosowanie rozwiązania, które ze względu na 

koszt, okres zwrotu czy też ciężar lub zajmowaną przestrzeń nie są stosowane po-

wszechnie w silnikach małej mocy (np. selektywna katalityczna redukcja tlenków 

azotu – SCR). Połączenie tych metod może zapewnić niską emisję tlenków azotu  

w całym zakresie momentu obrotowego silnika, bez zwiększenia emisji produktów 

niezupełnego spalania i wzrostu zużycia paliwa oraz przy obniżeniu kosztów katali-

tycznego oczyszczania spalin. 
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Possibilities of limiting negative impact of EGR on overall marine  

engine efficiency 

S u m m a r y  

The article presents the research results on the influence of simultaneous application of fuel water 

emulsion and EGR on the fuel consumption and the level of emissions of a diesel marine engine. It has 

been shown that the application of water fuel emulsion does influence the NOx emission at the same time  

limits the negative impact of EGR on the overall engine efficiency. The application of water fuel emul-

sion may thus reduce the necessity to redesign the engine inlet system after EGR application. 


