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Straipsnyje pateikiami tiesioginio įpurškimo dyzelinio variklio deginių emisijos 

tyrimų rezultatai jam veikiant mineraliniu dyzelinu ir rapsų aliejumi. Deginių emisijos 
palyginimui pasirinktas ISO 8178 testo ciklas, sudarytas iš 8 nusistovėjusių variklio darbo 
režimų. Kiekvieno darbo režimo metu buvo matuojamos NOx, CO, CH koncentracijos 
deginiuose bei deginių dūmingumas ir po to apskaičiuojama bendra viso bandymų ciklo 
deginių emisija. 

 Maksimali NOx emisija buvo gauta varikliui veikiant rapsų aliejumi. Ji buvo 5,6 % 
didesnė už NOx emisiją, gautą varikliui veikiant mineraliniu dyzelinu. Tačiau bendra 
bandymų ciklo NOx emisija, varikliui veikiant rapsų aliejumi, buvo tik 2,1 % didesnė. 
Maksimali CO emisija gauta varikliui veikiant rapsų aliejumi maksimalaus sukimo 
momento režimu. Ji buvo 42 % didesnė, lyginant su emisija, gauta varikliui veikiant 
mineraliniu dyzelinu. 32,7 % didesnė gauta ir bendra bandymų ciklo CO emisija.  

Bendra bandymų ciklo nesudegusių angliavandenilių (CH) emisija, varikliui 
veikiant rapsų aliejumi, buvo 1,46 % mažesnė, nei jam veikiant mineraliniais dyzeliniais 
degalais. 

Varikliui veikiant rapsų aliejumi, maksimalus deginių dūmingumas sumažėjo  
8,6 %, tačiau tuščiojoje eigoje jis buvo 10 kartų didesnis. 

Dyzelinis variklis, deginių emisija, bandymų ciklas, rapsų aliejus. 

 
Įvadas 

 
Viena svarbiausių priemonių mažinti šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų 

emisiją yra mineralinių degalų vartojimo transporte mažinimas, todėl ES skatina ir 
remia biodegalų gamybą ir vartojimą [1]. Biodegalų vartojimas transporte ypač 
aktualus aplinkosauginiu požiūriu, nes jų degimo produktai mažiau teršia aplinką 
atmosferos šiltnamio reiškinį sukeliančiomis dujomis. Be to, naudojant biodegalus 
dyzeliniuose varikliuose, formuojamas uždaras CO2 cirkuliacijos ciklas, nes 
degimo metu susidariusį anglies dvideginį vėl sunaudoja augalai, iš kurių 
gaminami biodegalai. 



 39 

Augalinių aliejų kaip degalų naudojimo dyzeliniams varikliams idėja nėra 
nauja, ją jau 19-to amžiaus pabaigoje inicijavo Rudolfas Dyzelis. Tačiau juos 
greitai išstūmė pigesni mineralinės kilmės degalai. 1930 – 1940 m. ir Antrojo 
Pasaulinio karo metu augaliniai aliejai buvo naudojami tik kritiškais atvejais ir 
izoliuotose teritorijose [2]. Dėmesys augaliniams aliejams kaip degalams vėl 
padidėjo praeito amžiaus 8-tame dešimtmetyje po dviejų naftos krizių. Daugelyje 
šalių buvo pradėtos tyrimų programos, siekiant įsiaiškinti augalinių degalų 
tinkamumą dyzeliniams varikliams. JAV buvo tiriamas sojų aliejaus, Europoje – 
rapsų ir saulėgrąžų aliejaus, pietryčių Azijoje – palmių aliejaus panaudojimas [3]. 

Nors rapsų aliejus fizikinės-cheminės savybės yra artimos dyzelinių degalų 
savybėms (1 lentelė), tačiau kai kurie skirtumai turi didelę įtaką degimo procesui 
variklio cilindre. 
1. lentelė.  Fizikinės-cheminės degalų savybės [3,4] 
Table 1. Physical- chemical characteristics of fuels [3,4] 

Degalų rūšis 
Tankis 
(15oC), 
kg/dm3 

Žemutinis 
siluminingumas, 

MJ/kg 

Kinematinė 
klampa 
(20 oC), 
mm2/s 

Cetaninis 
skaičius 

Deguonies 
kiekis, proc. 

Plyksnio 
temp., oC 

Mineralinis 
dyzelinas 

0,84 42,6 4-6 51 0,4 68 

Rapsų aliejus 0,92 36,9 74,0 39-44 10,8 320 

 
Gryno rapsų aliejaus naudojimo dyzeliniuose varikliuose viena iš 

pagrindinių problemų susijusi su daugiau kaip dešimt kartų didesne kinematine 
klampa. Klampesnis rapsų aliejus blogiau išpurškiamas, lėčiau garuoja, kyla 
tekėjimo degalų vamzdeliais bei filtravimosi problemos. Dėl mažesnio cetaninio 
skaičiaus ir apie 4 – 5 kartus aukštesnės rapsų aliejaus plyksnio temperatūros gali 
blogėti degiojo mišinio savaiminio užsiliepsnojimo, degimo ir šilumos išskyrimo 
procesai. Tai ypač aktualu varikliui dirbant nedideliu sukimosi dažniu ir maža 
apkrova, kai įpurškimo aliejaus kiekis nedidelis ir temperatūra cilindre gerokai 
mažesnė [5]. 

 RA sumaišius su dyzeliniais degalais, mažinama alyvos klampa ir 
gerinamos techninės degalų savybės. Rapsų aliejaus ir mineralinio dyzelino mišinių 
savybių tyrimai esant žemoms temperatūroms parodė, kad šalto filtro užsikimšimo 
temperatūra (CFPP) beveik tiesiškai priklauso nuo dyzelino kiekio mišinyje. 95 % 
rapsų aliejaus ir 5 % dyzelino mišinio CFPP temperatūra buvo lygi 15 oC, o 50 % 
rapsų aliejaus ir 50 % dyzelino mišinio – - 20 oC [6]. Pažymima, kad CFFP 
temperatūrą šiuo atveju nulemia ne kristalų formavimasis, o kritiškai didėjanti 
rapsų aliejaus klampa, trikdanti degalų filtracijos procesą. 

Daugelio tyrimų rezultatai rodo, kad varikliui veikiant rapsų aliejumi, dėl 
mažesnio jo šilumingumo sumažėja variklio efektyvioji galia ir didėja 
lyginamosios degalų sąnaudos [7, 8, 9]. Daugeliu atveju, kai variklis yra 
nemodifikuotas, terminis naudingumo koeficientas mažesnis. 
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NOx emisija, varikliui veikiant rapsų aliejumi dažniausiai būna mažesnė, 
negu varikliui veikiant mineraliniu dyzelinu [2,4,9]. Tai susiję su mažesniu aliejaus 
šilumingumu, mažesniu degimo proceso efektyvumu ir dėl to sumažėjusiomis 
maksimaliomis degimo temperatūromis. CO emisija daugeliu atvejų padidėja, 
tačiau paankstinus degalų įpurškimą, ją galima gerokai sumažinti, pasiekiant 
reikšmes, artimas gaunamoms varikliui veikiant mineraliniu dyzelinu [10]. 

Dyzelinio variklio D-243 veikiančio grynu rapsų aliejumi ir jo mišiniais 
bandymai rodo, kad dyzelinius degalus pakeitus grynu rapsų aliejumi maksimali 
anglies viendeginio CO emisija esant 1400, 1800 ir 2200 min-1 sūkių dažnio 
diapazonams mažėja 40,5 – 52,9 %. Maksimalus deginių dūmingumas yra 27,1 %– 
34,6 % mažesnis, tačiau esant mažai variklio apkrovai, balzgani garai truputį didina 
optinį deginių skaidrumą. Tirtų biodegalų deginių dūmingumas palyginti su 
dyzeliniais degalais yra 41,7 % – 51,0 % mažesnis. Nesudegusių angliavandenilių 
CH emisija, variklį maitinant biodegalų mišiniais, yra labai maža ir, kintant 
apkrovai bei sukimosi dažniui, svyravo apytikriai nuo 8 iki 16 ppm [5]. 

Prieštaringi bandymų rezultatai rodo, kad variklio galios, ekonomiškumo ir 
deginių emisijos rodikliai priklauso ne tik nuo naudojamų degalų, bet ir nuo 
bandomo variklio ypatumų bei pasirinktų darbo režimų. 

Tyrimų tikslas ir uždaviniai – nustatyti deginių emisijos pokyčius 
varikliui veikiant grynu rapsų aliejumi ISO 8178  bandymų ciklo režimais. Tyrimų 
uždaviniai: 

1. Atlikti deginių emisijos matavimus varikliui veikiant mineraliniais 
dyzeliniais degalais; 

2. Atlikti deginių emisijos matavimus varikliui veikiant rapsų aliejumi; 
3. Apskaičiuoti bendras deginių emisijas visam bandymų ciklui; 
4. Įvertinti deginių emisijos pokyčius. 

 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universitete, Transporto ir jėgos 

mašinų katedros Variklių bandymų laboratorijoje. Tyrimams naudotas keturtaktis, 
59 kW galios, tiesioginio įpurškimo dyzelinis variklis D-234, kurio darbinis tūris 
4,75 dm3, cilindro skersmuo 110 mm, stūmoklio eiga 125 mm ir suspaudimo 
laipsnis 16. Degalai buvo tiekiami sekciniu degalų įpurškimo siurbliu pro penkių 
srautų purkštuką, geometrinis įpurškimo pradžios kampas buvo lygus 25o iki VGT. 
Visų purkštukų atidarymo slėgis buvo sureguliuotas 17,5±0,5 MPa.  

Variklis buvo apkrautas ir sukimo momentas matuotas trijų fazių 
asinchroniniu 110 kW elektriniu dinamometriniu stendu. Sukimo momento 
matavimo tikslumas ±1 Nm. 

Alkūninio veleno sukimosi dažnis matuotas universaliu tachometru TSFU-
1 ±0.2% tikslumu. Tūrinės oro sąnaudos nustatytos dujų skaitikliu RG-400-1-1.5, o 
degalų sąnaudos matuotos elektroninėmis VLK-500 svarstyklėmis. 

Anglies viendeginio CO (ppm) ir dvideginio CO2 (ppm), angliavandenilių 
CH (ppm) ir azoto oksidų NO ir NO2 (ppm) emisijų kiekiai išmetimo kolektoriuje 



 41 

matuoti dujų analizatoriumi Testo 350XL. Sumuojant NO ir NO2, apskaičiuota 
bendra NOx emisija. Deginių dūmingumas D (%) matuotas Bosch prietaisu RTT 
100/RTT 100 skalėje I – 100% ±0.1% tikslumu. 
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1pav. 8 režimų bandymų ciklas.  
Fig. 1. 8 modes test cycle. 
 
Matavimai buvo atliekami esant vardiniams, maksimalaus sukimo 

momento ir tuščios eigos sūkių dažniams ir skirtingoms apkrovoms, atitinkamai 
pasirinktam ISO 8178 aštuonių režimų bandymų ciklui (1 pav.). Šis ciklas 
naudojamas vertinant traktorių variklių deginių emisijos atitikimą Euro normoms. 
Vertinant deginių emisiją pagal šį ciklą, atliekami matavimai varikliui veikiant  
8 režimais (1 pav. ir 2 lentelė). Po to, svertiniais koeficientais vertinant atskiro 
režimo svarbą, apskaičiuojama bendra viso ciklo emisija. 

Atlikti tyrimai mineraliniais dyzeliniais degalais ir grynu rapsų aliejumi. 
 
2 lentelė. Dyzelinio variklio darbo režimai. 
Table 2. Performance modes of diesel engine. 

 

Režimai n, 
 min-1 

Me, 
Nm 

Svertinis 
koeficientas 

Režimai n, 
min-1 

Me, 
Nm 

Svertinis 
koeficientas 

1 2200 253 15 % 5 1500 307 10 % 
2 
3 
4 

2200 
2200 
2200 

190 
128 
25,5 

15 % 
15 % 
10 % 

6 
7 
8 

1500 
1500 
800 

230 
155 

0 

10 % 
10 % 
15 % 
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 Dujų slėgiui variklio cilindre užrašyti naudota variklio indikavimo sistema 
su Optrand D32294-Q slėgio jutikliu, degalų įpurškimo slėgis buvo matuotas 
Optrand D922AB-A jutikliu. 

 
Tyrimų rezultatai  

 
Iš 2 pav. pateiktų rezultatų matyti, kad NOx emisija didėja, didėjant variklio 

apkrovai. Dyzelinio variklio deginiuose pagrindinę NOx emisijos dalį sudaro NO 
(80 – 90 %). NO susidaro liepsnos fronte ir už jo. Variklyje degimas vyksta esant 
dideliam slėgiui, todėl liepsnos reakcijos zona yra labai siaura (~ 0,1 mm) ir dujų 
buvimo laikas šioje zonoje yra trumpas. Be to, slėgis cilindre greičiausiai didėja 
degimo metu. Taigi, degimo pradžioje susidarę deginiai didėjant cilindre slėgiui 
yra spaudžiami ir jų temperatūra viršija temperatūrą, buvusią betarpiškai po 
sudegimo. Todėl NO susidarymas deginiuose už liepsnos beveik visada dominuoja 
prieš NO susidarymą liepsnos fronte. Be abejo, azoto oksidų susidarymui įtakos 
turi O, O2 bei N2 koncentracijos atskirose degimo kameros vietose. Taigi, NO 
susidarymas labai priklauso nuo indukcijos periodo metu paruošto ir pirmoje 
degimo fazėje sudegančio degiojo mišinio kiekio[11]. 
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2 pav. Variklio darbo režimo įtaka NOx emisijai 
Fig. 2. Dependencies of NOx emissions on engine performance modes 

 
Mažėjant apkrovai, t.y. mažėjant maksimaliai ciklo temperatūrai, NOx 

emisija mažėja varikliui veikiant tiek mineraliniais degalais, tiek rapsų aliejumi 
(RA) (2 pav.). 

Esant dideliam sūkių dažniui (n = 2200 min-1), maksimali NOx emisija 
varikliui veikiant rapsų aliejumi buvo išmatuota ~3,5% mažesnė, nei veikiant 
mineraliniais dyzeliniais degalais. Kaip matyti 3 pav., a pateiktose indikatorinėse 
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diagramose, slėgio didėjimo greičiai bei maksimalūs slėgiai cilindre varikliui 
veikiant mineraliniais degalais ir RA skiriasi nežymiai. Tai ir nulemia nedidelį NOx 
emisijos skirtumą. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

320 340 360 380 400

Alkūninio veleno posūkio kampas,˚ 

S
lė

g
is

 c
ili

nd
re

, 
M

Pa

0

20

40

60

80

100

Įp
u

rš
ki

m
o

 s
lė

gi
s,

 M
P

a

DD

RA

 
a) 

0

1

2

3

4

5

320 340 360 380 400

Alkūninio veleno posūkio kampas

Sl
ėg

is
 c

ili
nd

re
, 

M
P

a

0

20

40

60

80

100

Įp
ur

šk
im

o 
sl
ėg

is
, M

Pa

b) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

320 340 360 380 400

Alkūninio veleno posūkio kampas, ˚

Sl
ėg

is
 c

ili
nd

re
, M

Pa

0

20

40

60

80

100
Įp

ur
šk

im
o 

sl
ėg

is
, M

Pa

 
c) 

 

0

1

2

3

4

5

6

320 340 360 380 400

Alkūninio veleno posūkio kampas,˚ 

Sl
ėg

is
 c

ili
nd

re
, M

Pa

0

20

40

60

80

100

Įp
ur

šk
im

o 
sl
ėg

is
, M

Pa

d) 
 

3 pav. Dujų slėgio cilindre ir degalų įpurškimo slėgio diagramos: a – 1 režimas; b – 4 
režimas, c – 5 režimas, d – 8 režimas 
Fig. 3. The in-cylinder gas pressure and fuel injection pressure diagrams: a – 1 mode, 
b – 4 mode, c – 5 mode, d – 8  mode 

 
Esant labai mažai variklio apkrovai (10 % maksimalios apkrovos) ir 

dideliam sūkių dažniui, varikliui veikiant RA, NOx emisija sumažėjo ~27 %. 
Varikliui veikiant RA šiuo režimu, degimas vyksta lėtai, maksimalus slėgis cilindre 
beveik neviršija suspaudimo proceso pabaigos slėgio (3 pav., b). taigi, azoto 
oksidams susidaryti sąlygos yra nepalankios. 

Maksimalaus slėgio sukimo momento režimu rapsų aliejumi veikiančio 
variklio NOx emisija gauta 5,6 % didesnė, ir ji išliko didesnė, mažėjant apkrovai  
(5 – 7 režimai). Kaip matyti indikatorinėse diagramose (3 pav., c) slėgio didėjimo 
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greitis šiuo atveju varikliui veikiant RA yra didesnis, o tai reiškia, kad deginių 
temperatūra bus aukštesnė ir atitinkamai palankesnės sąlygos azoto oksidams 
susidaryti. Be abejo, RA sudėtyje esantis deguonis taip pat skatina NOx 
susidarymą.  

Tuščios eigos režime (8 režimas) NOx emisija sumažėjo net 55 %. 
Indikatorinėje diagramoje (3 pav., d) matyti, kad varikliui veikiant tuščiąja eiga 
RA, dėl mažesnės temperatūros cilindre mišinys užsiliepsnoja vėlai, degimas 
persistumia į išsiplėtimo taktą, todėl maksimalus slėgis ir maksimali temperatūra 
yra maži, atitinkamai susidaro nedaug azoto oksidų.  

 Bendra viso ciklo NOx emisija, varikliui veikiant mineraliniais dyzeliniais 
degalais buvo lygi 12,28 g/kWh, o veikiant RA 12,54 g/kWh, t.y. 2,1 % didesnė. 

CO emisija (4 pav.) mažėjant variklio apkrovai pradžioje mažėja, o po to 
vėl pradeda didėti. Tai būdinga tiek varikliui veikiant mineraliniais dyzeliniais 
degalais, tiek ir rapsų aliejumi. Mažesnė CO emisija, varikliui veikiant RA, gauta 
tik esant vardiniam režimui ir 25 % mažesnei apkrovai. Toliau mažėjant apkrovai 
mineraliniais dyzeliniais degalais veikiančio variklio CO emisija mažėja, o 
naudojant RA, didėja.  
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4 pav. Variklio darbo režimo įtaka CO emisijai 
Fig. 4. Dependencies of CO emissions on engine performance modes 

 
Kai variklio sūkių dažnis n = 2200 min-1, o apkrova lygi 10 % maksimalios 

apkrovos (4 režimas), CO kiekis deginiuose ~ 2,5 karto didesnis, lyginant su CO 
kiekiu deginiuose, varikliui veikiant mineraliniais dyzeliniais degalais. 
Maksimalaus sukimo momento režime (5 režimas) naudojant RA, CO emisija 
gauta ~ 42 % didesnė, nei naudojant mineralinius dyzelinius degalus. Mažėjant 
apkrovai CO emisija sumažėja 6 – 9 kartus, tačiau skirtumas tarp mineraliniu 
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dyzelinu ir RA veikiančio variklio CO emisijų padidėja iki 78 % (6 režimas) ir 
51 % (7 režimas).  

Varikliui veikiant mažesnėmis apkrovomis, variklio cilindre temperatūra 
būna mažesnė, todėl sąlygos visiškai sudegti sunkiau garuojančiam RA yra 
blogesnės. Be to, klampesnis RA išpurškimas didesniais lašeliais, todėl degiojo 
mišinio ruošimas vyksta lėčiau. Ypač kritinės sąlygos susidaro mažėjant sukimosi 
greičiui ir išpurškiamų degalų cikliniam kiekiui. Tai patvirtina 2,6 karto padidėjusi 
CO emisija varikliui veikiant tuščiąją eiga. Kad esant mažoms apkrovoms degimas 
vyksta blogai, patvirtina ir gautos indikatorinės diagramos. (3 pav., b ir d). 

Apskaičiuota bendra viso bandymų ciklo CO emisija, varikliui veikiant 
mineraliniais dyzeliniais degalais lygi 5,93 g/kWh, o veikiat rapsų aliejumi  
7,87 g/kWh, t.y. 32,7 % didesnė. 
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5 pav. Variklio darbo režimo įtaka CH emisijai 
Fig. 5. Dependencies of CH emissions on engine performance modes 

 
Nesudegusių angliavandenilių emisija (5 pav.), kintant variklio apkrovai, 

kinta analogiškai CO emisija. Tačiau visuose režimuose (išskyrus 4) CH emisija 
varikliui veikiant rapsų aliejumi yra mažesnė. Bendra ciklo CH emisija lygi 1,99 ir 
1,70 g/kWh, atitinkamai varikliui veikiant mineraliniais dyzeliniais degalais ir RA. 
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6 pav. Variklio darbo režimo įtaka dūmingumui 
Fig. 6. Dependencies of smoke opacity of the exhausts on engine performance modes 

 
Deginių dūmingumas (6 pav.) varikliui veikiant rapsų aliejumi gautas 

mažesnis, išskyrus mažų apkrovų ir tuščios eigos režimus. Maksimalus deginių 
dūmingumas sumažėjo 8,6 % (5 režime). Reikia pažymėti, kad varikliui veikiant 
rapsų aliejumi tuščiąją eiga ir esant nedidelėms apkrovoms, deginių dūmingumą 
padidina nesudegę degalai, aerozolio pavidalu išmetami į aplinką. 

 
IŠVADOS 

 
1. Varikliui veikiant rapsų aliejumi bendra bandymų ciklo NOx emisija gauta 2,1 % 
didesnė, nei jam veikiant mineraliniais dyzeliniais degalais. Maksimali NOx emisija 
gauta maksimalaus sukimo momento režime, ji buvo didesnė 5,6 %. 
2. Varikliui veikiant rapsų aliejumi bendra bandymų ciklo anglies monoksido (CO) 
emisija gauta 32,7 % didesnė, nei jam veikiant mineraliniais dyzeliniais degalais. 
Didžiausia CO emisija gauta maksimalaus sukimo momento režime, 42 % didesnė. 
Varikliui veikiant rapsų aliejumi tuščiąja eiga, CO emisija padidėjo 2,6 karto. 
3. Bendra bandymų ciklo nesudegusių angliavandenilių (CH) emisija varikliui 
veikiant rapsų aliejumi 1,46 % mažesnė, nei jam veikiant mineraliniais dyzeliniais 
degalais. 
4. Varikliui veikiant rapsų aliejumi  maksimalus deginių dūmingumas sumažėjo  
8,6 % mažesnė, tačiau tuščiosios eigos režime jis buvo 10 kartų didesnis. 
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INVESTIGATION OF EMISSIONS OF THE EXHAUSTS OF DIESEL ENGINE 
OPERATING ON RAPESEED OIL 

 
Abstract 

 
The paper presents comparative analysis of bench testing results of direct 

injection diesel engine operating on mineral diesel fuel and rapeseed oil. For 
exhaust emissions comparison ISO 8-mode test cycle was selected. Each operating 
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mode’s NOx, CO, CH concentrations in exhaust and smoke opacity was measured. 
Then averaged test cycle exhaust emissions were calculated. 

The maximum NOx emission was measured while engine was operating on 
rapeseed oil. It was higher by 5,6 % than while engine operating on mineral diesel 
fuel. However, averaged test cycle NOx emission while engine was operating on 
rapeseed oil was higher only by 2,1 %. The maximum CO emission obtained while 
the engine was operating on rapeseed oil under maximum torque mode. It was  
42 % higher compared to the emission resulting from engine operating on mineral 
diesel fuel. Higher by 32,7% was obtained averaged test cycle CO emission too. 

The averaged test cycle unburned hydrocarbons (CH) emission from the 
engine operating on rapeseed oil was by 1,46 % lower than was in cause when 
operating on mineral diesel fuel. 

The maximum smoke opacity of the exhausts from the engine operating on 
rapeseed oil was lower by 8,6 %, however, under idle mode conditions it was 10 
time higher. 

Diesel engine, exhaust emissions, test cycle, rapeseed oil. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИССИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕЕГО НА РАПСОВОМ МАСЛЕ 
 

Резюме 
 

В статье представлены результаты исследования эмиссии 
отработавших газов (ОГ) дизельного двигателя непосредственного впрыска, 
работающего на минеральном дизельном топливе и рапсовом масле (РМ). 
Для сравнения эмиссии ОГ выбран 8-ступенчатый испытательный цикл ИСО 
8178. На каждом из режимов измерялись концентрации NOx, CO, CH в ОГ, 
дымность ОГ и определялась общая эмиссия всего испытательного цикла. 

Максимальная концентрация NOx была получена при работе 
двигателя на рапсовом масле. Она была на 5,6 % выше, чем концентрация 
NOx, измеренная при работе двигателя на минеральном дизельном топливе. 
Но общая NOx эмиссия всего цикла при работе двигателя на РМ была выше 
только на 2,1%. Максимальная эмиссия CO получена при работе двигателя на 
рапсовом масле на режиме максимального крутящего момента. Она на 42 % 
превышала эмиссию, полученную при работе двигателя на минеральном 
дизельном топливе. На 32,7 % была выше и общая СO эмиссия всего цикла. 

Общая эмиссия несгоревших углеводородов всего испытательного 
цикла при работе двигателя на рапсовом масле была на 1,46 % меньше, чем 
при работе двигателя на минеральном дизельном топливе. 

При работе двигателя на РМ максимальная дымность ОГ 
уменьшилась на 8,6%, но на холостом ходу дымность была  10 раз выше. 

Дизельный двигатель, эмиссия, испытательный цикл, рапсовое масло 


