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  I.Mieszanka paliwowo-powietrzna zasysana jest za  
 pomocą zaworu wlotowego.

 II. Mieszanka jest kompresowana i podgrzewana.

III. Zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej (przez  
 świecę zapłonową w silnikach, przez   
samozapłon w silnikach Diesla).

IV. Powoduje to ruch obrotowy wału korbowego.  
 Ruch obrotowy jest konwertowany na prąd przez  
 generator.

V.  Spaliny są wyrzucane przez otwarty zawór wylotowy.

VI.  Turbosprężarka napędzana spalinami kompresuje 
powietrze do spalania dostarczane do silnika. W 
rezultacie moc silnika zostaje zwiększona, zużycie 
paliwa zostaje zmniejszone, a emisja spalin 
ograniczona. 

VII.  Wymiennik ciepła wykorzystuje ciepło 
zmagazynowane w spalinach do pracy układu 
grzewczego lub jest wykorzystywane jako ciepło 
procesowe.--

* Dotyczy wszystkich zastosowań w silnikach. 

Typowy proces splania w systemie kogeneracyjnym
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EMISJA

1

7 8

92

3

4

5
6

DIESEL

+

OLEJ POWIETRZE

GAZ

Zimna 
woda

Świeże 
powierze

Katalizator

Silnik Wymiana 
ciepłego 

powietrza

Generator

ENERGIA 
CIEPLNA

ENERGIA 
ELEKTRYCZNA

PRZEMYSŁ

PUBLICZNA

SIEĆ ENER-
GETYCZNA

Wiedza podstawowa

10

D

Punkt pomiarowy do testu 
sprawności

Punkt 
pomiarowy do 
pomiaru emisji

Pomiary emisji z  testo 350 



Dlaczego dokonywane są 
pomiary? 

- Sprawdzanie i kontrola 
wydajności silnika

- Wykrywanie błędów / analiza 
warunków pracy silnika, w tym 
układu sterowania silnikiem

- Optymalna regulacja silnika w 
celu oszczędności paliwa  
—> lepsza efektywność 

- Prawidłowe ustawienia  
zależności między czasem 
zapłonu, nadmiarem powietrza 
itp. w silniku

Typowe właściwości spalin:

-  Temperatura: +650 °C 

- Nadciśnienie: do 100 mbar 
(w zależności od turbosprężarki i 
katalizatora)

Dlaczego dokonywane są 
pomiary?

-  Testowanie sprawności 
katalizatora

-  Kontrola emisji (w zależności od 
krajowych norm emisji, np. TI Air 
(“TA-Luft”)

Typowe właściwości spalin: 
 

-  Temperatura:+250 °C 

- Nadciśnienie: brak wysokiego 
nadciśnienia w spalinach

-Wartość NOX: 480 mg / m³ 
(wytyczna-  poniżej wartości 
granicznej 500 mg / m³)

Typowe wartości pomiarowe z testo 350**: Typowe wartości pomiarowe z testo 350:

Punkt pomiarowy za katalozatorem 
(na końcu rury wydechowej)

Punkt pomiarowy przed katalizatorem 
(za turbosprężarką) -  Krótki, spawany element połączeniowy z gwintem zewnętrznym

-  Otwór z gwintem wewnętrznym, bezpośrednio zintegrowany z

   rurą wydechowa

-  Różne rozwiązania montażowe

Punkt pomiarowy                      pomiar sprawności Punkt pomiarowy                     pomiar emisji spalin Otwór pomiarowy1 2

Parametr 
pomiarowy Gaz ziemny

Gaz 
wysypiskowy Olej

O2 8 % 5 to 6 % 8 to 10 %

NO 100 … 300 ppm 100 … 500 ppm 800 … 1000 ppm

NO2 30 … 60 ppm 90 … 110 ppm 10 … 20 ppm

CO 20 … 40 ppm 350 … 450 ppm 450 … 550 ppm

CO2 10 % 13 % 7 to 8 %

SO2 30 ppm 30 to 50 ppm

Parametr 
pomiarowy Typ silnika

Wartości grani-
czne

CO Gaz ziemny 650 mg/m³

NO + NO2 Zapłon sprężania (Diesel)  
< 3 MW

4000 mg/m³

NO + NO2 Zapłon sprężania (Diesel)  
> 3 MW

2000 mg/m³

NO + NO2 Inne 4-suwowy (silniki gazowe) 500 mg/m³

NO + NO2 Inne 2-suwowy (silniki gazowe) 800 mg/m³

O2 Wartość referencyjna 5 % obj.

SO2 IAW DIN 51603 standard
Warto wiedzieć:  
Nadmierne powietrze, ciśnienie paliwa, czasy pracy silnika 
lub temperatura i wilgotność otoczenia mogą mieć znaczny wpływ na 
emisję. 

i i
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Pomiar

Informacja:
Niektóre pomiary można wykonywać  tylko za pomocą drabiny, 
platformy lub podobnych elementów.

* Dotyczy wszystkich zastosowań w silnikach. 

 ** lean burn engine



Ogólnie:

Krzywa na wykresie spalania 
zmienia się, zależnie od relacji 
paliwo/powietrze

NOX: 

NOX = NO + NO2 –> pomiar

NOX oddzielnie

-  Wartości NO2 mogą się wahać

- Składające się z paliwa NOX i      
   termicznego NOX

-Najwyższa wartość NOx 
= najwyższa sprawność 
mechaniczna

CxHy:

CXHY + O2 –> CO2 + H2O 

Rozwój emisji w oparciu o wartości λ

Opis zastosowania w elektrociepłowniach - kogeneracja*
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Silnik zasilany bogatą mieszanką paliwo/powietrze (λ ≤ 1)

Silnik zasilany ubogą mieszanką paliwo/powietrze (λ > 1)

Charakterystyka:

-  Silniki z niedoborami powietrza 

(λ = 1): Paliwo nie jest 
efektywnie wykorzystywane

-  Typowe aplikacje:

Stacje sprężarek, np. transport 
gazu (porównywalny z silnikiem 
benzynowym w samochodach)

- Typowy zakres roboczy: 
λ~0.85 do 0.95

Zalety i wady silnika zasilanego 
bogatą mieszanką paliwo/powietrze

+ Wysoka wydajność

+ Koszt początkowy jest  
   jest niższy niż w silniku zasilanym  
   ubogą mieszanką paliwo/ 
   powietrze. 

+ Bezpieczeństwo

–  Wysokie zużycie paliwa

–  Wysoka emisja (jeśli nie jest 
kontrolowana)

–  Nie nadaje się do stosowania z 
biogazem

NOX (Tlenki azotu) 
NOX ≤ NOX max.:  
Niski poziom NOX z powodu 
niecałkowitego spalenia lub 
niespalonego paliwa (HC)

–> niewystarczający wzrost 
temperatur 

CXHY or HC (węglowodór, np. 
metan): 
Z powodu braku tlenu, nie cały 
weglowodór jest spalany 
–> wysoka wartość CXHY 

CO (tlenek węgla):  
Niedobór tlenu w procesie spalania 
sprawia, że jest nie możliwe 
jest przekształcenie wszystkich 
cząsteczek CO w CO2. W rezultacie 
paliwo nie jest do końca spalane.  
–>  prowadzi do wysokiego zużycia 

paliwa (błąd HC)

Charakterystyka:

-  Silniki z nadmiarem powietrza 
(Silnik zasilany ubogą mieszanką 
paliwo/powietrze) 
–>Paliwo jest efektywnie 
wykorzystywane

-  Typowe zastosowania: zasilanie 
szpitali, budynków rządowych, 
serwerowni, oczyszczalni ścieków, 
górnictwa

-  Typowy zakres roboczy:  
λ~1.05 do 1.3 

Wady i zalety silników zasilanych 
ubogą mieszanką paliwo/
powietrze
+ Nadaje się do stosowania 
z biogazem
+ Wysoka oszczędność paliwa
+ Niski poziom emisji
- Niska wydajność

NOX (Tlenki azotu):  

NOX > NOX max.: Podwyższony poziom 
O2 prowadzi do obniżenia temperatury 
komory spalania, w związku z tym jest 
niski procent NOX (niższe poziomy 
termicznego NOX)

CxHy lub HC (węglowodór 

np. metan) 
Jeżeli poziom tlenu jest zbyt wysoki, 
temperatura spalania jest obniżana, 
tak że temperatura płomienia nie 
wystarcza już do spalenia całego 
paliwa (HC) 
–> Zwiększona wartość CXHY

CO (tlenek węgla):  
Nadmiar tlenu w procesie spalania 
prowadzi do zdolności cząsteczek 
CO do połączenia z O2 do CO2 
–> Tlen pozostaje

Podstawy teoretyczne 1

*Dotyczy wszystkich zastosowań w silnikach. 
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UWAGA:
“Za wczesny punkt zapłonu” 
prowadzi do stukania, “za późny 
punkt zapłonu” prowadzi do 
awarii zapłonowej> precyzy-
jna regulacja możliwa tylko przy 
pomocy oprzyrządowania pomi-
arowego. “Wartości orientacy-
jne” mogą również mieć wpływ 
na inne parametry (np. Smary, 
temperatury itp.), co może prow-
adzić do zwiększonego zużycia.

Prawidłowe skonfigurowanie silnika

Wysokie poziomy NOx przed 
selektywną redukcją katalityczną 
(SCR): 
–>  Pomiar przed / po SCR, patrz wysokie 

wartości NOX przed SCR

Wysokie poziomy NOx przed SCR: 
–> Zbyt wczesny punkt zapłonu   
–> Zmień punkt zapłonu na późniejszy

Zbyt niska liczba metanu (często 
fluktuacja za pomocą biogazu):  
–> niska temperatura zapłonu 
–> przedwczesny zapłon

Ustawienie opcji do stukania: 
–>  żarowe wypalanie (spalanie i 

pozostałości oleju) na ścianach 
palnika

–> przedwczesny zapłon
–> nowe silniki mają czujniki “stukania”
–>  Uderzenia kamieniami, grzechotanie 

łańcuchów itp. Mogą prowadzić do 
sygnałów błędu z czujnika stuków 

     (= akustyka)

Ustawianie silników zasilanych ubogą mieszanką paliwo/powietrze 

Ustawianie opcji dla w silnikow zasilanych bogatą mieszanką paliwo/powietrze 
Niepoprawna konfiguracja 
mieszanki paliwowo-
powietrznej: 
W zależności od punktu 
załadowania i specyfikacji 
dostarczonych przez producentów 
silników lub krajowych przepisów 
dotyczących emisji

Wysokie wartości HC i / 
lub NOX po TWC (3-drożny 
katalizator): 

–> Pomiar przed / po TWC, patrz 
wysokie wartości NOX przed TWC

Wysokie poziomy NOx przed 
TWC: 
–>  Wysokie temperatury w komorze 

spalania: Ustaw zapłon w 
“wcześniejszym” kierunku i 
sprawdź sondę Lambda

Wysokie wartości NOx lub HC 
przed TWC: 
–> Błąd cylindra spowodowany nie 
wypaleniem: skład gazu palnego, 
temperatura otoczenia i wilgotność, 
temperatura i ciśnienie spalanego 
gazu, temperatura powietrza 
wlotowego za turbosprężarce itd.

!
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Zasada:
Katalizatory 
zwiększają 
szybkość 
reakcji chemicznej poprzez 
obniżenie energii aktywacji. 

3-drożny katalizator (TWC):
- Kontrolowany katalizator:
jest sterowany przez sondę λ 
(czujnik analizujący stosunek 
powietrze / paliwo w spalinach 
w procesie spalania)
- Redukuje zanieczyszczenia o 
90%: CO, NOx i HC
- Optymalny zakres roboczy: 
λ~0.98 do 0.998

Utleniający katalizator:
Zmniejsza emisje CO i 
HC; Emisje NOX nie są 
zmniejszane.

SCR (Selective Catalytic 
Reduction) = DeNOx:
Redukcja NOx w spalinach

Ogólnie 
Silnik zasilany bogatą mieszanką 

paliwo/powietrze

Silnik zasilany bogatą mieszanką paliwo/powietrze

Silnik zasilany ubogą mieszanką 
paliwo/powietrze

Silnik zasilany ubogą mieszanką paliwo/powietrze Dlaczego katalizator?

Bezpieczna praca silnika  
• Duży możliwości regulacji silnika

"przerywanie zapłonu przy ubogiej mieszance 
paliwowej" lub "przerywanie zapłonu przy   
bogatej mieszance paliwowej"  
• Nie jest to popularne w silnikach zasilanych bo-
gatą mieszanką paliwo/powietrze 

Wydajna praca 
•  Konieczna jest dokładna regulacja silnika za po-

mocą przyrządu pomiarowego (testo 350)
•   Małe możliwośći regulacji silnika

Nieprawidłowe ustawienie silnika: 
•  "przerywanie zapłonu przy ubogiej/bogatej 

mieszance paliwowej" lub "ryzyko stukania"

Podstawy teoretyczne 2 

* Dotyczy wszystkich zastosowań w silnikach. 
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