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W artykule przedstawiono wyniki bada� silnika o ZS zasilanego estrami metylowymi oleju 

rzepakowego oraz ich wodnymi emulsjami o wagowej zawarto�ci wody 12%, 17% i 27%. Pomia-

ry przeprowadzono przy dwóch stałych pr�dko�ciach obrotowych wału korbowego (1600 obr/min 

i 2200 obr/min) i kilku wybranych obci��eniach silnika. Badano wpływ zasilania emulsjami na 

emisj� tlenków azotu i cz�stek stałych, zadymienie spalin i zu�ycie paliwa. Ponadto wyznaczono 

maksymaln� pr�dko�� narastania ci�nienia w cylindrze. Obserwowano przebieg procesu wtrysku 

i spalania paliwa z wykorzystaniem endoskopów i kamery cyfrowej. Okre�lono rozkład tempera-

tur w komorze spalania na podstawie metody dwu kolorów. 

1. Wst�p 

Obecnie coraz bardziej istotne staje si� ograniczanie emisji dwutlenku w�gla ze 

wzgl�du na tzw. efekt cieplarniany. Jednym ze sposobów zmniejszenia emisji dwu-

tlenku w�gla jest wykorzystanie do zasilania silników paliw ze �ródeł odnawialnych  

i tym samym skrócenie czasu cyrkulacji w�gla w przyrodzie. W przypadku silników  

o zapłonie samoczynnym najszerzej stosowanym paliwem ro�linnym w Europie s�
estry metylowe oleju rzepakowego tzw. Biodiesel. Niestety, zasilanie silnika estrami 

metylowymi oleju rzepakowego zamiast olejem nap�dowym powoduje wzrost emisji 

tlenków azotu [1-3]. Skutecznym sposobem na zmniejszenie powstawania tlenków 

azotu podczas spalania jest dostarczenie wody do komory spalania - najlepiej w posta-

ci emulsji paliwowo-wodnej, poniewa� uzyskuje si� wtedy nie tylko znaczn� redukcj�
emisji tlenków azotu, ale równie� zmniejszenie emisji cz�stek stałych i zadymienia 

spalin [4, 5]. Dzi�ki zastosowaniu emulsji wody z estrami metylowymi oleju rzepa-

kowego mo�na uzyska� jednoczesne obni�enie emisji dwutlenku w�gla, tlenków azotu 

oraz cz�stek stałych. 

2. Stanowisko i metodyka bada�

W badaniach wykorzystano stanowisko pomiarowe z badawczym, niedoładowa-

nym, jednocylindrowym silnikiem wysokopr��nym SB3.1 o obj�to�ci skokowej  
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1,85 dm
3
 (�rednica cylindra D = 127 mm, skok tłoka S = 146 mm) z bezpo�rednim 

wtryskiem paliwa. Stopie� spr��ania wynosił 16. Wtryskiwacz wyposa�ono 

w 4-otworowy rozpylacz o �rednicach otworów wylotowych wynosz�cych 0,34 mm. 

Silnik zasilano estrami metylowymi oleju rzepakowego (produkcji Rafinerii Trze-

binia) oraz emulsjami estrów metylowych oleju rzepakowego z wod� o zró�nicowanej 

zawarto�ci wody. W dalszej cz��ci artykułu wykorzystano skrót RME pochodz�cy od 

ang. rapeseed methyl ester i oznaczaj�cy estry metylowe oleju rzepakowego. Za po-

moc� mieszalnika helikoidalnego [6, 7] wytwarzano emulsje estrów metylowych oleju 

rzepakowego z wod� destylowan�, gdzie zawarto�� wody wynosiła 12%, 17% i 27% 

masowo w stosunku wagowym. W celu zapewnienia stabilno�ci emulsji wcze�niej 

rozprowadzano w wodzie destylowanej �rodek powierzchniowoczynny Rokafenol N8 

w ilo�ci 2% w stosunku obj�to�ciowym. Pr�dko�� obrotowa rotora mieszalnika wyno-

siła 2500 obr/min, a szczelina pomi�dzy rotorem a obudow� 2,5 mm. Emulsj� wytwa-

rzano bezpo�rednio przed zasilaniem silnika. Otrzymywane emulsje były stabilne. 

Organoleptycznie stwierdzono, �e najwi�ksz� lepko�� miała emulsja o zawarto�ci 

12% wody i ze wzrostem zawarto�ci wody w emulsji jej lepko�� spadała. Emulsje 

miały wy�sz� lepko�� ni� czyste estry metylowe oleju rzepakowego. W tabeli 1 za-

warto wybrane wła�ciwo�ci zastosowanych paliw, uzyskane w wyniku oblicze�. 

Tabela 1. Wybrane wła�ciwo�ci badanych paliw. 

Table 1. Chosen properties of investigated fuels. 

Skład paliwa 
Warto�� opałowa 

[MJ/kg] 

Stała stechiometryczna 

[kg/kg] 

G�sto��
[kg/m3] 

100% RME 37,5 12,5 880 

88% RME + 12% H2O 33,0 11,0 893 

83% RME + 17% H2O 30,9 10,3 899 

73% RME + 27% H2O 27,6 9,2 909 

Stanowisko hamowniane wyposa�ono m.in. w aparatur� do pomiaru szybko-

zmiennych ci�nie� w cylindrze silnika i w instalacji wtryskowej (AVL Indimeter), 

zestaw analizatorów spalin do pomiaru st��e� CO, THC, NOx, CO2, O2 (AVL CEB II) 

oraz urz�dzenie do pomiaru zadymienia spalin. 

Dla wszystkich zastosowanych paliw wykonano pomiary przy tych samych obci�-
�eniach silnika i sporz�dzono charakterystyki obci��eniowe dla dwóch pr�dko�ci ob-

rotowych wału korbowego silnika: 1600 obr/min – pr�dko�� obrotowa momentu mak-

symalnego i 2200 obr/min – pr�dko�� obrotowa mocy maksymalnej. 

Dodatkowo w wybranych punktach pracy silnika wykorzystano tunel rozcie�cza-

j�cy do pomiaru emisji cz�stek stałych PM oraz system pomiarowy (AVL VideoSco-

pe) do wizualizacji przebiegu procesu wtrysku i spalania paliwa w komorze spalania 

silnika (rys. 1). System ten pozwala na archiwizacj� obrazów rejestruj�cych przebieg 

wtrysku i spalania paliwa z cz�stotliwo�ci� 0,1
o
 k�ta obrotu wału korbowego [8]. Dla 

ka�dego k�ta obrotu wału korbowego wykonywano 10 powtórze� pomiarów w celu 

dalszej obróbki statystycznej obrazów (okre�lenia prawdopodobie�stwa wyst�powania 

wtrysku i/lub płomienia w danym miejscu komory spalania). Ponadto, za pomoc�  
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metody dwu kolorów [8] okre�lono rozkład izoterm w płomieniu dyfuzyjnym w funk-

cji k�ta obrotu wału korbowego. 

Rys. 1. Widok silnika badawczego z zamontowan� aparatur� do rejestracji i wizualizacji przebiegu  

procesu wtrysku i spalania paliwa. 

Fig. 1. Research engine equipped with measurement system enabling visualization of fuel injection  

and combustion process. 

Nast�pnie zaprezentowano wyniki wpływu stosowanych paliw na toksyczno��  
i zadymienie spalin, parametry energetyczne silnika oraz na maksymaln� pr�dko��
narastania ci�nienia w cylindrze. W badaniach okre�lono tak�e pozostałe parametry 

wykresów indykatorowych, pr�dko�ci wywi�zywania si� ciepła oraz charakterystyki 

wtrysku paliwa. 

3. Toksyczno�� spalin 

Na poni�szych wykresach pokazano rezultaty przeprowadzonych pomiarów za-

dymienia spalin oraz emisji godzinowej i emisji jednostkowej cz�stek stałych PM. 

Zadymienie spalin mierzono w skali Bosch'a urz�dzeniem AVL SmokeMeter. Dla 

pr�dko�ci obrotowej wału korbowego 2200 obr/min, praktycznie, w całym zakresie 

obci��e� zadymienie spalin wyra�nie maleje przy zwi�kszaniu zawarto�ci wody  

w paliwie (rys. 2).  
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Rys. 2. Zadymienie spalin w skali Bosch'a w funkcji �redniego ci�nienia efektywnego pe przy pr�dko�ci 

obrotowej wału korbowego 2200 obr/min dla ró�nych zawarto�ci wody w paliwie. 

Fig. 2. Bosch smoke number with different fuels for several BMEP conditions at 2200 rpm. 

Dla najwy�szego obci��enia przy tej pr�dko�ci obrotowej (co odpowiada �rednie-

mu ci�nieniu efektywnemu pe = 5,1 bara) przeprowadzono równie� pomiary emisji 

cz�stek stałych metod� grawimetryczn� z wykorzystaniem tunelu rozcie�czaj�cego  

o cz��ciowym przepływie spalin i próbkowaniem cz��ciowym. Otrzymane wyniki 

(rys. 3) potwierdzaj� korzystny wpływ zwi�kszania zawarto�ci wody w emulsji na 

obni�enie emisji cz�stek stałych. Dla emulsji o udziale wody 12%, 17% i 27% uzy-

skano obni�enie emisji cz�stek stałych o odpowiednio 14%, 45% i 63% w stosunku do 

zasilania silnika estrami metylowymi oleju rzepakowego, nie zawieraj�cymi wody. 

Prawdopodobnie jest to spowodowane wyst�pieniem zjawiska mikroeksplozji 

kropelek wody zawartych w kroplach emulsji paliwowo-wodnej. Zjawisko to polega 

na bardzo gwałtownym (prawie jednoczesnym w danej cz��ci strugi) odparowaniu 

przegrzanych kropelek wody, które rozrywaj� krople emulsji (mikroeksplozje). W ten 

sposób ulega poprawie jako�� rozpylenia paliwa (wzrasta k�t i zasi�g strugi, a malej�
rozmiary kropel paliwa) oraz ro�nie szybko�� rozprzestrzeniania si� płomienia. Mi-

kroeksplozje powoduj�, �e przy zasilaniu emulsj� proces spalania ulega skróceniu  

i jest gwałtowniejszy (wy�sza maksymalna pr�dko�� wywi�zywania ciepła, maksy-

malne ci�nienie spalania, przyrosty ci�nie�) ni� przy innych metodach wtrysku wody 

lub zasilaniu silnika samym paliwem [4, 9-11]. 

Na redukcj� zadymienia spalin silnika zasilanego emulsj� paliwowo-wodn�
wpływa zarówno poprawa rozpylenia paliwa w wyniku mikroeksplozji przegrzanych 

kropelek wody [9, 10], jak i obecno�� pary wodnej i obni�enie temperatury spalania  

w strefach bogatych w paliwo pomi�dzy płomieniem a powierzchni� kropel paliwa. 

Dotyczy to zwłaszcza reakcji w fazie gazowej, która w silnikach wysokopr��nych ma 

decyduj�ce znaczenie dla powstawania cz�stek stałych. 
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Rys. 3. Warto�ci emisji godzinowej i jednostkowej cz�stek stałych dla ró�nych zawarto�ci wody w pali-

wie przy pr�dko�ci obrotowej 2200 obr/min i �rednim ci�nieniu efektywnym pe=5,1 bara. 

Fig. 3. Particulate Matter emission mass flow rate and specific emission at 2200 rpm and BMEP = 5,1 bar 

with different fuels. 

Pomiarów st��e� gazowych składników spalin dokonywano za pomoc� zestawu 

analizatorów AVL CEB II z wykorzystaniem grzanej drogi gazowej. St��enie tlenu 

mierzono analizatorem paramagnetycznym PMD, tlenku w�gla i dwutlenku w�gla 

analizatorem niedyspersyjnym na podczerwie� NDIR, tlenków azotu analizatorem 

chemiluminescencyjnym HCLD z konwertorem NO2/NO, w�glowodorów analizato-

rem płomieniowo-jonizacyjnym z grzan� drog� gazow� HFID. Zmierzone st��enie 

toksycznych składników spalin przeliczono na emisj� godzinow� i jednostkow� [12]. 

Warto�ci emisji godzinowej tlenków azotu dla paliw o ró�nej zawarto�ci wody przed-

stawiono w funkcji obci��enia dla dwóch pr�dko�ci obrotowych wału korbowego 

silnika na rysunkach 4 i 5. 

Zasilanie wodnymi emulsjami estrów metylowych oleju rzepakowego powoduje 

znaczne zmniejszenie emisji tlenków azotu NOx w stosunku do zasilania silnika pali-

wem nie zawieraj�cym wody. Przykładowo, przy pr�dko�ci obrotowej 2200 obr/min 

dla obci��enia silnika (pe = 4,7 bara), przy którym emisja godzinowa NOx była naj-

wy�sza, zasilanie emulsjami o udziale wody 12%, 17% i 27% spowodowało obni�enie 

emisji NOx o odpowiednio 21%, 30% i 43%. Dla pozostałych obci��e� procentowe 

zmniejszenie emisji NOX było nawet wi�ksze (odpowiednio 33%, 36% i 50% przy 

pe = 5,1 bara). Równie� dla pr�dko�ci obrotowej 1600 obr/min osi�gni�to podobn�
redukcj� emisji tlenków azotu (rys. 5). Uzyskany stopie� redukcji emisji NOx jest 

wy�szy ni� rezultaty zwykle uzyskiwane przez innych autorów przy zastosowaniu 

emulsji wody z olejem nap�dowym (gdzie na ka�dy 1% zawarto�ci wody w emulsji 

uzyskiwano około 1% obni�enie emisji NOx) [4, 9, 11, 13-15]. Co ciekawe, w opubli-

kowanych ostatnio wynikach bada� silnika zasilanego emulsjami wody z estrami me-

tylowymi oleju sojowego [16] nie stwierdzono istotnego zmniejszenia st��enia tlen-

ków azotu w spalinach. 
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Rys. 4. Emisja godzinowa tlenków azotu NOx w funkcji �redniego ci�nienia efektywnego pe przy  

pr�dko�ci obrotowej wału korbowego 2200 obr/min dla ró�nych zawarto�ci wody w paliwie. 

Fig. 4. Emission mass flow rate of nitrogen oxides NOx with different fuels for several BMEP  

conditions at 2200 rpm. 
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Rys. 5. Emisja godzinowa tlenków azotu NOx w funkcji �redniego ci�nienia efektywnego pe przy  

pr�dko�ci obrotowej wału korbowego 1600 obr/min dla ró�nych zawarto�ci wody w paliwie. 

Fig. 5. Emission mass flow rate of nitrogen oxides NOx with different fuels for several BMEP  

conditions at 1600 rpm. 

Tak wysoka redukcja emisji NOx przy zasilaniu emulsjami jest wynikiem znacz-

nego obni�enia szczytowych lokalnych temperatur spalania (co doskonale wida� na 

rysunku 11), przede wszystkim dzi�ki odparowaniu wody zawartej w emulsji. Nale�y 
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podkre�li�, �e dzieje si� tak pomimo bardziej intensywnego przebiegu pocz�tku pro-

cesu spalania emulsji (rys. 8 i 9). Ten pozytywny efekt mo�na tłumaczy� tym, �e kro-

pelki wody wtryskiwanej w postaci emulsji znajduj� si� bezpo�rednio w strefie spala-

nia paliwa. Ponadto rozcie�czanie gazów w cylindrze przez par� wodn� obni�a lokal-

ne st��enie tlenu [9]. Skutkuje to zmniejszeniem szybko�ci termicznego formowania 

NO, która (wg rozszerzonego modelu Zeldowicza) zale�y od st��enia tlenu atomowe-

go (pochodz�cego głównie z dysocjacji cz�steczek tlenu atmosferycznego) i zwi�ksza 

si� wykładniczo ze wzrostem temperatury. 

4. Parametry energetyczne silnika 

Pomiary zu�ycia paliwa prowadzono metod� wagow�. Pomi�dzy badanymi pali-

wami wyst�puj� znaczne ró�nice w godzinowym oraz jednostkowym zu�yciu paliwa. 

Wynikaj� one głównie z faktu, �e emulsje wodno-paliwowe maj� ni�sz� warto�� opa-

łow� (woda nie ma warto�ci opałowej) wzgl�dem czystego paliwa (tab. 1). Po odli-

czeniu ilo�ci wody dodanej w postaci emulsji ró�nice w zu�yciu paliwa s� ju� znacz-

nie mniejsze. Najlepiej wida� to na wykresie sprawno�ci ogólnej �o, poniewa�
uwzgl�dnia on ró�nice w warto�ciach opałowych poszczególnych paliw. 

Przebiegi sprawno�ci ogólnej przy pr�dko�ci obrotowej 2200 obr/min dla bada-

nych paliw o ró�nej zawarto�ci wody s� zbli�one w zakresie obci��enia silnika do 

pe = 4,7 bara (rys. 6). Natomiast ze wzrostem obci��enia do pe = 5,1 bara sprawno��
ogólna silnika zasilanego emulsjami gwałtownie spada i jest wyra�nie ni�sza ni� przy 

zasilaniu czystymi estrami metylowymi oleju rzepakowego. Mo�e by� to spowodowa-

ne zwi�kszeniem czasu trwania wtrysku paliwa widocznym na rysunku 7. 

1 2 3 4 5 6
pe [bar]

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0.22

0.24

0.26

0.28

sp
ra

w
n

o
��

 o
g

ó
ln

a 
η

o
 [

-]

100% RME

88% RME + 12% H2O

83% RME + 17% H2O

73% RME + 27% H2O

Rys. 6. Sprawno�� ogólna w funkcji �redniego ci�nienia efektywnego pe przy pr�dko�ci obrotowej  

wału korbowego 2200 obr/min dla ró�nych zawarto�ci wody w paliwie. 

Fig. 6. Total efficiency with different fuels for several BMEP conditions at 2200 rpm. 
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5. Przebieg wtrysku i spalania paliw 

Ze wzrostem zawarto�ci wody w paliwie spada jego warto�� opałowa. Dlatego za-

chodzi konieczno�� wtry�ni�cia wi�kszej dawki paliwa dla zachowania tego samego 

obci��enia silnika. Z drugiej strony, ze wzrostem zawarto�ci wody spada lepko��
emulsji. Oba te fakty z pewno�ci� wpływaj� na wyst�pienie ró�nic w przebiegach 

wtrysku badanych paliw. 

Na podstawie zarejestrowanych (z rozdzielczo�ci� 1°OWK) przebiegów ci�nienia 

wtrysku paliwa, wzniosu iglicy wtryskiwacza oraz ci�nienia w cylindrze wyznaczono 

przebiegi nat��enia wtrysku paliwa do komory spalania w funkcji k�ta obrotu wału 

korbowego. Przy wysokich pr�dko�ciach obrotowych i najwy�szych obci��eniach 

(2200 obr/min i pe = 5,1 bara) przy zasilaniu emulsjami zaobserwowano przedłu�enie 

czasu trwania wtrysku paliwa a� o 3°OWK w stosunku do zasilania czystymi estrami 

metylowymi oleju rzepakowego. Jednocze�nie zmienia si� kształt przebiegu wtrysku 

(rys. 7). Przy stałym k�cie pocz�tku wtrysku takie przedłu�enie czasu trwania wtrysku 

jest jednoznaczne z opó�nieniem wtrysku paliwa (odpowiada to przesuni�ciu �rodka 

pola pod wykresem nat��enia wtrysku w kierunku GMP). Najprawdopodobniej, wła-

�nie to jest powodem wyra�nie ni�szej sprawno�ci ogólnej silnika zasilanego emul-

sjami ni� przy zasilaniu czystymi estrami metylowymi oleju rzepakowego w tych wa-

runkach pracy silnika (2200 obr/min i pe = 5,1 bara). 

-30 -20 -10 0 10 20 30

α [°OWK]

0

2

4

6

8

10

n
at
��

en
ie

w
tr

y
sk

u
p

al
iw

a

d
q

i/
d
α

 [
m

m
3
/°

O
W

K
]

100% RME

88% RME + 12% H2O

83% RME + 17% H2O

73% RME + 27% H2O

Rys. 7. Przebiegi nat��enia wtrysku paliwa do komory spalania w funkcji k�ta obrotu wału korbowego 

dla ró�nych paliw przy pr�dko�ci obrotowej 2200 obr/min i �rednim ci�nieniu efektywnym pe = 5,1 bara. 

Fig. 7. Fuel injection rate as a function of crank angle at 2200 rpm and BMEP = 5,1 bar 

with different fuels. 
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Na podstawie analizy wykresów indykatorowych okre�lono m.in. opó�nienie sa-

mozapłonu oraz maksymaln� pr�dko�� narastania ci�nienia spalania i maksymalne 

ci�nienie w cylindrze silnika. Na rysunku 8 zaprezentowano przebiegi ci�nienia  

w komorze spalania w funkcji k�ta obrotu wału korbowego przy pr�dko�ci obrotowej 

2200 obr/min i �rednim ci�nieniu efektywnym pe = 5,1 bara. 

W zale�no�ci od u�ytego paliwa zmienia si� opó�nienie samozapłonu, które dla 

estrów metylowych oleju rzepakowego wynosi 8°OWK a przy zasilaniu silnika 12%, 

17% i 27% emulsj� wody z estrami metylowymi oleju rzepakowego zwi�ksza si� od-

powiednio do 10°OWK, 11°OWK i 14°OWK. 
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Rys. 8. Przebiegi ci�nienia w komorze spalania w funkcji k�ta obrotu wału korbowego dla ró�nych paliw 

przy pr�dko�ci obrotowej wału korbowego 2200 obr/min i �rednim ci�nieniu efektywnym pe = 5,1 bara. 

Fig. 8. Cylinder pressure as a function of crank angle at 2200 rpm and BMEP=5,1 bar with different fuels. 

Dodatek wody w postaci emulsji nie tylko zwi�ksza opó�nienie samozapłonu, ale  

i powoduje wyra�nie gwałtowniejszy przebieg pocz�tku spalania, o czym �wiadcz�
m.in. ró�nice w maksymalnej pr�dko�ci narastania ci�nienia w cylindrze silnika wi-

doczne na wykresie (rys. 9). Towarzyszy temu wzrost maksymalnego ci�nienia spala-

nia pc max od około 64 barów dla estrów metylowych oleju rzepakowego, poprzez 

65 barów dla 12% i 17% emulsji, do 67 barów dla 27% emulsji. Jak wida�, ze wzro-

stem zawarto�ci wody w paliwie wyra�nie ro�nie „twardo��” pracy silnika. 
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Rys. 9. Maksymalna pr�dko�� narastania ci�nienia w komorze w funkcji �redniego ci�nienia efektywnego 

pe przy pr�dko�ci obrotowej wału korbowego 2200 obr/min dla ró�nych zawarto�ci wody w paliwie. 

Fig. 9. Maximum rate of cylinder pressure rise with different fuels for several BMEP conditions 

at 2200 rpm. 

Rysunki 10 i 11 przedstawiaj� obrazy płomieni w komorze spalania oraz wyniki 

ich obróbki i analizy zarejestrowane dla k�ta obrotu wału korbowego odpowiadaj�ce-

go maksymalnemu ci�nieniu spalania. Jest to szczególnie istotny okres procesu spala-

nia, poniewa� wła�nie wtedy wyst�puj� lokalnie najwy�sze temperatury w strefach 

popłomiennych, co decyduje o ilo�ci powstaj�cych tlenków azotu. K�t obrotu wału 

korbowego 	pmax, przy którym wyst�puje maksymalne ci�nienie spalania, jest zbli�ony 

dla wszystkich badanych paliw i wynosi około 5°OWK po GMP.  

Pomiarów wizualizacyjnych dokonywano przy pr�dko�ci obrotowej 1600 obr/min 

i �rednim ci�nieniu efektywnym pe = 4 bary. 

W tej cz��ci procesu spalania obserwujemy płomie� dyfuzyjny. Mo�na tak�e za-

uwa�y� cz��� denka tłoka. Obszar komory spalania obj�ty płomieniem o wysokiej 

intensywno�ci jest zdecydowanie najwi�kszy przy zasilaniu paliwem, nie zawieraj�-
cym wody. Dla emulsji o zawarto�ci 12 % wody, a zwłaszcza dla emulsji o zawarto�ci 

27% wody płomie� jest mniej intensywny i obejmuje mniejszy obszar obserwowanej 

cz��ci komory spalania. 
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Rys. 10. Widok cz��ci komory spalania dla k�ta obrotu wału korbowego odpowiadaj�cego  

maksymalnemu ci�nieniu spalania 	pmax (n = 1600 obr/min, pe = 4 bary). 

Fig. 10. View of combustion chamber at crank angle of maximum cylinder pressure 	pmax

(n = 1600 rpm, BMEP = 4 bar). 

Wykorzystuj�c specjaln� metodyk� pomiaru i oprogramowanie okre�lono rozkład 

izoterm w płomieniu dyfuzyjnym w funkcji k�ta obrotu wału korbowego na podstawie 

metody dwu kolorów [8, 17]. Na rysunku 11 przedstawiono rozkład temperatur  

w obserwowanej cz��ci komory spalania dla k�ta obrotu wału korbowego odpowiada-

j�cego maksymalnemu ci�nieniu spalania. Metoda ta opiera si� na analizie widma 

promieniowania płomienia dyfuzyjnego i umo�liwia wyznaczenie rozkładu temperatur 

w komorze spalania pod warunkiem, �e s� one wy�sze ni� 1800 K.  

W badanym przypadku ze wzgl�du na stosunkowo niskie obci��enia (�rednie  

ci�nienie efektywne pe = 4 bary) temperatury tylko nieznacznie przewy�szały 1800 K. 

Jednak porównuj�c wielko�� obszaru komory spalania obj�tego płomieniem o tempe-

raturze powy�ej 1800 K bardzo wyra�nie wida�, �e zastosowanie emulsji wody  

100% RME

73% RME+27% H2O

88% RME+12% H2O
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z estrami metylowymi oleju rzepakowego powoduje zdecydowane obni�enie maksy-

malnych lokalnych temperatur - tym wi�ksze im wi�kszy udział wody w emulsji.  

W efekcie uzyskujemy znaczne zmniejszenie emisji NOx w spalinach (dla emulsji  

o zawarto�ci 27% wody redukcja emisji NOx w tych warunkach pracy silnika wynio-

sła ponad 50% w stosunku do czystych estrów metylowych oleju rzepakowego). 

Rys. 11. Rozkład temperatur w płomieniu (powy�ej 1800 K) dla k�ta obrotu wału korbowego odpowiada-

j�cego maksymalnemu ci�nieniu spalania 	pmax (n = 1600 obr/min, pe = 4 bary). 

Fig. 11. Flame temperature distribution (above 1800 K) at crank angle of maximum cylinder pressure 

	pmax (n = 1600 rpm, BMEP = 4 bar). 

6. Podsumowanie 

Silnik zasilano estrami metylowymi oleju rzepakowego RME oraz emulsjami 

RME z wod� wytwarzanymi za pomoc� mieszalnika helikoidalnego. Zawarto�� wody 

w emulsji wynosiła 12%, 17% lub 27% w stosunku wagowym. 

88% RME+12% H2O

73% RME+27% H2O

100% RME
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Dla wszystkich zastosowanych paliw wykonano pomiary przy tych samych  

obci��eniach silnika i sporz�dzono charakterystyki obci��eniowe dla dwóch pr�dko�ci 

obrotowych: 1600 obr/min – pr�dko�� obrotowa momentu maksymalnego  

i 2200 obr/min – pr�dko�� obrotowa mocy maksymalnej. 

Ze wzrostem zawarto�ci wody w paliwie zwi�ksza si� opó�nienie samozapłonu 

oraz przebieg pocz�tku spalania staje si� gwałtowniejszy - ro�nie maksymalna pr�d-

ko�� narastania ci�nienia w cylindrze silnika. Towarzyszy temu wzrost maksymalnego 

ci�nienie spalania. Nale�y podkre�li�, �e pomimo bardziej intensywnego przebiegu 

pocz�tku procesu spalania, zasilanie emulsjami wody z RME powoduje znaczne 

zmniejszenie emisji tlenków azotu NOx w stosunku do zasilania silnika estrami mety-

lowymi oleju rzepakowego nie zawieraj�cymi wody.  

W całym zakresie obci��e� dla obu badanych pr�dko�ci obrotowych  

(1600 obr/min i 2200 obr/min) stwierdzono znaczn� redukcj� emisji tlenków azotu 

NOx. Przykładowo, przy pr�dko�ci obrotowej 2200 obr/min dla obci��enia silnika  

(pe = 4,7 bara), przy którym emisja godzinowa NOx była najwy�sza, zasilanie emul-

sjami o udziale wody 12%, 17% i 27% spowodowało obni�enie emisji NOX o odpo-

wiednio 21%, 30% i 43%. Pomiary wizualizacyjne przeprowadzone przy pr�dko�ci 

obrotowej 1600 obr/min i �rednim ci�nieniu efektywnym pe = 4 bary potwierdzaj�, �e 

przy wzro�cie zawarto�ci wody w paliwie znacznie obni�aj� si� warto�ci maksymalne 

temperatury wyst�puj�cej lokalnie w komorze spalania, co ma bezpo�redni wpływ na 

powstawanie tlenków azotu podczas procesu spalania.

Dla pr�dko�ci obrotowej 2200 obr/min praktycznie w całym zakresie obci��e� za-

dymienie spalin wyra�nie maleje wraz ze wzrostem zawarto�ci wody w paliwie Dla 

najwy�szego obci��enia przy tej pr�dko�ci obrotowej (co odpowiada �redniemu ci-

�nieniu efektywnemu pe = 5,1 bara) przeprowadzono równie� pomiary emisji cz�stek 

stałych metod� grawimetryczn�. Otrzymane wyniki potwierdzaj� korzystny wpływ 

zawarto�ci wody w paliwie. Dla emulsji o udziale wody 12%, 17% i 27% uzyskano 

obni�enie emisji cz�stek stałych o odpowiednio 14%, 45% i 63% w stosunku do zasi-

lania silnika paliwem RME nie zawieraj�cym wody. 

Zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym paliwami ro�linnymi jest sposobem na 

zmniejszenie emisji CO2 poprzez skrócenie czasu cyrkulacji w�gla w przyrodzie. 

Dzi�ki zastosowaniu emulsji wody z estrami metylowymi oleju rzepakowego RME 

mo�na uzyska� nie tylko obni�enie emisji dwutlenku w�gla CO2, ale tak�e znaczne 

jednoczesne zmniejszenie emisji tlenków azotu NOx oraz cz�stek stałych PM w szero-

kim zakresie obci��e� silnika. 
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Impact of fuelling with water/RME emulsions on performance and emissions  

of diesel engine 

S u m m a r y  

Research results of a HD diesel engine fuelled with rapeseed oil methyl ester and with its water 
emulsions of 12%, 17% and 27% mass water content are presented in this paper. The test engine was 
operated at two constant speeds (1600 rpm and 2200 rpm) and several selected load conditions. The 
impact of emulsions on the NOx and particulate matters emissions, smoke and fuel consumption was 
investigated. Additionally, the maximum rate of cylinder pressure rise was calculated from the indicator 
diagram. Fuel injection and combustion processes were observed and analysed with endoscopes and 
digital camera. The temperature distribution in the combustion chamber was analysed quantitatively with 
the two-colour method. 


