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Gausėjantis transporto priemonių skaičius ir didėjantys išmetamų į atmosferą teršalų 

kiekiai, vyriausybes skatina griežtinti vidaus degimo variklių deginių emisijų reikalavimus. 

Vieni iš kenksmingiausių junginių deginiuose  yra azoto oksidai (NOx), kurie patekę į at-

mosferą cheminių reakcijų eigoje sudaro rūgštinius junginius.  

Šiame straipsnyje nagrinėjamas vandens garų, paduodamų į degimo kamerą, povei-

kis dyzelinio variklio deginių emisijai ir eksploataciniams rodikliams. Siekiant išvengti 

galimo neigiamo poveikio variklio maitinimo sistemai bei dėl paprastesnio dozavimo, van-

duo į variklio įsiurbimo traktą buvo paduodamas garų pavidalu. Tyrimų metu buvo matuo-

jamos degalų sąnaudos ir anglies monoksido CO, anglies dioksido CO2, azoto oksidų NOX 

koncentracijos deginiuose bei deginių temperatūra. Tyrimais nustatyta, kad varikliui dirbant 

vidutinėmis apkrovomis ir įvedant 13,0 g/min garų, bendra NOX koncentracija sumažėja 

14–26 %, lyginant su variklio darbu be vandens garų. CO, CO2 ir NO2 koncentracijos degi-

niuose bei variklio degalų sąnaudos nepriklausė nuo tiekiamų garų kiekio.  

Vandens garai, deginių emisija, CO,CO2, NOX. 

 

 
Įvadas 

 

2005 m. įvedus Euro-4 standartą leistina NOX ir HC koncentracija dyzelinių 

variklių deginiuose sumažinta  iki 250 mg/km, CO koncentracija – iki 500 mg/km. 

Standartas  Euro 5 (2009 m.) leistiną NOX ir HC koncentraciją deginiuose sumaži-

no dar 28 % iki 180 mg/km, o suodžių emisiją iki 5 mg/km. 2014 m. įsigalios dar 

griežtesnis ES standartas Euro-6. Dyzelinių variklių gamintojai bus įpareigoti NOX 

koncentraciją sumažinti daugiau negu per pusę iki 80 mg/km. [1,2]. 
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Vienas iš kenksmingiausių deginių emisijos produktų NOX formuojasi degi-

mo kameroje liepsnos fronto ribose, kur temperatūra degimo metu viršija 2000 °C 

ir yra pakankamai perteklinio deguonies atomų [3,4]. Trumpėjant užsidegimo gaiš-

ties periodui NOX koncentracija taip pat ženkliai mažėja, todėl naudinga vėlinti 

degalų įpurškimo pradžios momentą. Tačiau tai neišvengiamai mažina variklio 

efektyviąją galią bei padidina CO ir nesudegusių angliavandenilių koncentraciją 

deginiuose. 

NOx koncentracija mažėja, naudojant degalų ir vandens emulsijas. Šis būdas 

gerai tinka pastovia nominalia apkrova dirbantiems varikliams. Žemės ūkyje nau-

dojamų variklių apkrovos nuolat kinta, todėl, siekiant išlaikyti žemą NOX  kiekį 

deginiuose, būtina operatyviai keisti vandens koncentraciją emulsijoje. Praktiškai 

tai atlikti yra labai sudėtinga, be to nuo emulsijos sparčiai dėvisi variklio maitinimo 

sistemos elementai. Ankstesniais tyrimais nustatyta, kad naudojant tokio santykio 

emulsijas, prie kurių gaunamos ženkliai sumažėjusios NOX koncentracijos viduti-

nių ir maksimalių apkrovų srityje, prie mažesnių apkrovų CO emisija išauga keletą 

kartų [5,6,7,8].  

Apžvelgiant atliktus tyrimus matyti, kad vandens dalyvavimas teigiamai vei-

kia degimo procesą ekologiniu požiūriu. Deja trūksta detalių tyrimų vertinant van-

dens garų kiekio įsiurbiamame ore įtaką variklio darbo rodikliams. 

 

Darbo tikslas – įvertinti variklio efektyviuosius darbo rodiklius ir deginių 

emisiją, papildomai į įsiurbiamą orą įvedant vandenį garų pavidalu. 

 

Metodika 

 

Deginių emisijos tyrimai atlikti Agroinžinerijos institute su 52,9 kW dyzeli-

niu varikliu DJZ (1 lent.), sumontuotu apkrovimo – įvažinėjimo stende KI-5542  

(1 pav.).  

Variklis tirtas dirbant maksimalaus sukimo momento sūkių dažniu ir keičiant 

apkrovą. Vandens garai buvo įvedami į variklio įsiurbimo kolektorių per metalinį 

antgalį. Variklio sūkiai matuoti ±1 min
-1

 tikslumu tachometru 7 T3. Variklio suki-

mo momentas nustatytas bandymo stendo svarstykliniu mechanizmu 5% tikslumu 

santykiniais jėgos kilogramais. Variklio išvystoma efektyvioji galia apskaičiuota 

pagal formulę: 

                              ;
1360

kg

e

F n
P


  kW (1) 

čia:  – variklio sukimo momentas, santykiniais jėgos kilogramais; 

n – sukimosi dažnis, min
-1

. 

 

 

 



61 

 

 

 
1 lentelė. Variklio techniniai duomenys 

Table 1. Technical data of engine 

Gamintojas Peugeot 

Tipas 
Keturių taktų tiesioginio įpurškimo  

skysčiu aušinamas dyzelinis variklis  

Cilindro skersmuo 83 mm      

Stūmoklio eiga 88 mm 

Darbinis tūris 1,905 dm
3
 

Suspaudimo laipsnis 23:1 

Maksimali galia 52,9 kW/ 4600 min
-1

 

Maksimalus sukimo momentas 122 Nm / 2000 min
-1 

 

 

 

1 pav. Variklių įrangos bandymo schema 

1 - oro filtras; 2 - deginių temperatūros rodiklis; 3 - aušinimo skysčio temperatūros rodiklis;  

4 - vidaus degimo variklis; 5-aušinimo skysčio temperatūros jutiklis; 6 - radiatorius; 7 - 

ventiliatorius; 8 - degalų įpurškimo siurblys; 9 - alyvos slėgo manometras; 10- svarstyklinis 

mechanizmas; 11 - apkrovos stendo statorius; 12 - apkrovos stendo rotorius; 13 - svarstyk-

linio mechanizmo skalė; 14 - tachometro daviklis; 15 - tachometras; 1 6- svarstyklės; 17- 

degalų indas; 18 - išmetimo vamzdis; 19 - deginių toksiškumo ir dūmingumo matavimo 

įranga; 20 - svarstyklės; 21 - vandens indas (garintuvas) su po juo įtaisytu kaitinimo ele-

mentu; 22 - garų padavimo antgalis; 23 - termopora. 

Fig.1. Scheme of the research stand 
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Valandinės degalų sąnaudos nustatytos indą sveriant svarstyklėmis PN 10C 

13U ±5 g tikslumu ir laiką matuojant sekundometru SDS. Lyginamosios degalų 

sąnaudos apskaičiuotos pagal formulę: 

310
;d

e

e

B
b

P


  g/kWh; (2) 

čia      Bd  – valandinės degalų sąnaudos, kg/h. 
 

Vanduo garinamas uždarame inde – garintuve. Garintuvas kaitintas iki van-

dens virimo temperatūros kaitinimo elementu. Jo galia ir tuo pačiu vandens gara-

vimo intensyvumas keistas specialiu termoreguliatoriumi.. Išgaravusio vandens 

kiekis nustatytas sveriant garintuvą kartu su kaitinimo elementu platforminėmis 

svarstyklėmis SK-5001±0,5 g tikslumu ir chronometru matuojant laiką per kurį 

išgarinta 10 g vandens. Deginių emisijai bei temperatūrai matuoti naudotas univer-

salus dujų analizatorius su termopora IMR 3000. CO2 kiekis deginiuose nustatytas 

±1 % tikslumu, CO NO ir  NO2 kiekis ±1 ppm tikslumu. Deginių temperatūra ma-

tuota  ±1 ºC tikslumu. 

Kiekviename režime atlikti trys matavimų pakartojimai, tyrimų rezultatai 

apdoroti matematiniais–statistiniais metodais, apskaičiuojant aritmetinį vidurkį, 

vidutinį kvadratinį nuokrypį ir parinkus Stjudento koeficientą – paklaidas, esant 

patikimumo lygmeniui 0,95. 

 

Tyrimų rezultatai 

 

Lyginamosios degalų sąnaudos apibūdina degalų naudojimo efektyvumą. 

Kuo jos mažesnės, tuo daugiau energijos sukuriama iš tokio paties degalų kiekio. 

Tai svarbiausias variklio ekonomiškumo rodiklis. Tyrimų metu nustatyta, kad prie 

minimalios variklio apkrovos (Pe = 2,9 kW) lyginamosios degalų sąnaudos  į varik-

lį paduodant vandens garus padidėjo vidutiniškai 12 %, lyginant su darbu be van-

dens garų (2 pav.). Tai gali būti paaiškinama tuo, kad esant mažam apkrovimui 

patekę vandens garai per daug sumažino degimo kameros temperatūrą, o tai trukdė 

degimo procesui ir sąlygojo degalų sąnaudų didėjimą. Variklio apkrovai didėjant, 

degalų sąnaudų skirtumai mažėjo ir mažai priklausė nuo paduodamų garų kiekio.  

Analizuojant deginių temperatūros kitimą (3 pav.) galima teigti, kad  didi-

nant tiekiamų vandens garų kiekį, nežymus temperatūros mažėjimas pastebėtas tik 

didelių variklio apkrovų srityje. Varikliui dirbant maksimalaus  sukimo momento 

režimu ir įvedant 13 g/min garų, deginių temperatūra sumažėjo apie 18 %, lyginant 

su darbu be garų padavimo.  
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2 pav. Lyginamųjų degalų sąnaudų priklausomybė nuo variklio apkrovos ir tiekiamų  

garų kiekio. 

Fig. 2. Dependence of comparative fuel consumption on the amount of supplied  

vapour and on different workloads. 
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3 pav. Deginių temperatūros priklausomybė nuo variklio apkrovos ir tiekiamų garų 

kiekio. 

Fig. 3. Dependence of exhaust temperature on the amount of supplied vapour and on 

different workloads. 

 

 Vandens garų įvedimas į degimo kamerą neturėjo ženklios įtakos CO ir 

CO2 kiekiui variklio deginiuose (4 ir 5 pav.). 

 

b
e 

, 
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4 pav. CO kiekio deginiuose priklausomybė nuo variklio efektyviosios galios ir tie-

kiamų garų kiekio. 

Fig. 4. Dependence of CO amount on engine effective power and on the amount of 

supplied vapor. 
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5 pav. CO2 kiekio deginiuose priklausomybė nuo variklio efektyviosios galios ir tie-

kiamų garų kiekio. 

Fig. 5. Dependence of CO2 amount in exhaust on engine effective power and on the 

amount of supplied vapour. 

 

Kai kuriuose variklio darbo režimuose pastebėti CO ir CO2 emisijos skirtu-

mai, esant skirtingam įvedamų garų kiekiui, nereikšmingi. Akivaizdus tik 8 % su-

mažėjęs CO2 kiekis deginiuose, varikliui dirbant maksimalaus  sukimo momento 

režimu ir įvedant 13 g/min garų. 

Azoto dioksido NO2 susidarymui vandens garų įvedimas į degimo kamerą di-

delės įtakos neturėjo (6 pav.). Dirbant varikliui laisva eiga NO2 kiekis deginiuose 

siekė 240 ppm, tačiau įvedus į degimo kamerą 13,0 g/min vandens garų kiekio azo-
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to dioksido kiekis sumažėjo iki 180 ppm. Didinant variklio apkrovimą NO2 kiekis 

pastoviai mažėjo ir esant 18 kW apkrovimui buvo 7–12 ppm mažesnis,  lyginant su 

variklio darbu be vandens garų. 
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6 pav. NO2 kiekio deginiuose priklausomybė nuo variklio efektyviosios galios ir 

tiekiamų garų kiekio. 

Fig. 6. Dependence of NO2 amount in exhaust on engine effective power and on the 

amount of supplied vapour. 

 
Analizuojant azoto oksido kiekio  deginių emisijoje priklausomybę nuo va-

riklio apkrovos matome, kad vandens garų padavimas turi ženklią įtaką NO susida-

rymui degimo procese (7 pav.). Varikliui dirbant be apkrovos, NO kiekis deginiuo-

se siekė 250 ppm, o 4,8 g/min garų įvedimas įtakos NO susidarymui neturėjo. Įve-

dant 7,1 g/min garų, NO kiekis sumažėjo iki 230 ppm. Ryškus azoto monoksido 

sumažėjimas iki 190 ppm matomas įvedant į degimo kamerą 13,0 g/min vandens 

garų.   
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7 pav. NO kiekio deginiuose priklausomybė nuo variklio efektyviosios galios ir 

tiekiamų garų kiekio. 

Fig.7. Dependence of NO amount in exhaust on engine effective power and on the 

amount of supplied vapour. 

 

Grafiko kreivės apibūdinamos lygtimi dcxbxaxy  23
. Koeficien-

tų  a, b, c ir d, bei vidutinės kvadratinės nuokrypos R
2
 reikšmės pateiktos 2 lentelė-

je. 

 

2 lentelė. Koeficientų a, b, c ir d, bei vidutinės kvadratinės nuokrypos R
2  

reikšmės 

Table 2. Values of coefficients a, b, c, d and average quadratic deviation R
2
 

Kreivė a b c d R
2
 

♦ 0,185 7,240 76,806 265,49  0,939 

■ 0,187 7,234 75.351 258,55 0,940  

▲ 0,094 4,326 54,067 236,14 0,987 

● 0,098 4,285 52,192 199,15 0,956 

 
Nagrinėjant azoto monoksido susidarymą tolimesniuose bandymų rėžimuose 

matoma, kad ir nedidelis (4,8 g/min) įvedamas garų kiekis turi įtaką azoto monok-

sido susidarymui. Didėjant variklio apkrovai nuo 3,5 iki 18 kW, NO kiekis degi-
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niuose 8–10 % mažesnis, lyginant su darbu be vandens garų. Įvedus 7,1 g/min ga-

rų, pastebimas 16–21 % mažesnis NO kiekis varikliui dirbant 3,5–7,5 kW apkro-

vimu. Esant didesniems apkrovimams, NO kiekio sumažėjimas nėra toksai ryškus, 

tačiau išlieka apie 10 % mažesnis, lyginant su darbu be vandens garų. Didžiausias 

NO kiekio sumažėjimas pastebėtas įvedant 13,0 g/min garų. Varikliui dirbant 

7,5 kW apkrova, NO emisija  sumažėja iki 370 ppm, lyginant su 480 ppm kai va-

riklis dirba be vandens garų. Nustatyta, kad varikliui dirbant įvairiomis apkrovomis 

ir įvedant garą, susidaro 17–24 % mažiau azoto oksido. 

Bendro azoto oksidų NOx kiekio deginiuose priklausomybės nuo įvedamų 

garų kiekio ir variklio apkrovos pobūdis analogiškas NO susidarymo tendencijai (8 

pav.). 
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8 pav. NOx kiekio deginiuose priklausomybė nuo variklio efektyviosios galios ir 

tiekiamų garų kiekio. 

Fig. 8. Dependence of NOx amount in exhaust on engine effective power and on the 

amount of supplied vapour. 

 

Bendras NOx kiekis varikliui dirbant be apkrovos siekė 480 ppm, o įvedant 

13,0 g/min garų sumažėjo iki 380 ppm. Didžiausias NOx kiekis susidarė varikliui 

dirbant 3,5–7,5 kW apkrova ir siekė 600 ppm dirbant be garų. Įvedant 13,0 g/min 

garų, NOx kiekis variklio deginiuose sumažėjo iki 460–480 ppm. Esant 18 kW ap-

krovai, NOx kiekis siekė 380 ppm, įvedant 13,0 g/min vandens garų – 325 ppm. 

Šio grafiko kreivėms apibūdinti tinka lygtis dcxbxaxy  23
.  

Koeficientų  a, b, c ir d, bei vidutinės kvadratinės nuokrypos R
2
 reikšmės pateiktos 3 

lentelėje. 
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. 
3 lentelė. Koeficientų a, b, c ir d , bei vidutinių kvadratinių nuokrypų R

2
 

reikšmės 

Table 3. Values of coefficients a, b, c, d and average quadratic deviation R
2
 

Kreivė a b c d R
2
 

♦ 0,144 5,599 49,010 489,15 0,981 

■ 0,127 5,148 46,176 468,57 0,969 

▲ 0,065 3,042 28,860 454,30 0,996 

● 0,074 3,283 35,526 387,83 0,952 

 
Apibendrinant atliktus tyrimus galima konstatuoti, kad vandens garų įvedi-

mas į įsiurbimo kolektorių neblogina variklio eksploatacinių rodiklių bet gerina 

ekologinius variklio rodiklius. Esminis teigiamas rezultatas – tai ženklus, iki 26 % 

NOX emisijos sumažėjimas deginiuose. 

 

Išvados 

 

1. Vandens garų įvedimas į degimo kamerą neturi įtakos degalų sąnaudoms 

esant 0−18 kw variklio apkrovai 

2. CO, CO2 ir NO2 emisijos kiekis deginiuose nepriklauso nuo įvedamo garų 

kiekio, esant 0−18 kw variklio apkrovai. 

3. Įvedant 13,0 g/min vandens garų NOX koncentracija deginiuose sumažėja 

iki 26 %. 

 4. Įvedant 13,0 g/min vandens garų kiekį į variklio įsiurbimo traktą deginių 

temperatūra nukrenta iki 18 % esant 19 kW variklio apkrovai. 
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DEVELOPMENT OF ENGINE EMISSION BY SETTING WATER  

VAPOUR TOWARDS INTAKE CHANEL  

 

Abstract 

 

The increasing amount of vehicles as well as the amount of exhaust pollutant 

stimulates governments to stiffen the requirements of gas-engine emission. One of 

the most noxious compounds in exhaust is nitric oxides (NOx), when they got into 

atmosphere during chemical reactions they make acid compounds. 

The influence of water vapour, supplied to burning chamber, on oxides 

emission of diesel engine as well as on exploitation rates is analyzed in this article. 

In order to avoid possible negative effect on engine supply system and for simpler 

dosage, water was put on steam towards engine intake channel. During the 

experiment the fuel consumption and concentration in exhaust of carbon monoxide 

CO, carbon dioxide CO2 and nitric oxide NOx as well as the temperature of exhaust 

were measured. It was established that when engine works at medium workload 

and setting 13.0 g/min vapour, the total concentration of NOx reduces to 14-26 %, 

in comparison with engine workload without water vapour. The concentration of 

CO, CO2 and NO2 in oxides and engine fuel consumption do not depend on the 

amount of supplied vapour. 

Water vapour, exhaust emission, CO,CO2, NOx. 
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Г. Пупинис, М. Накчюнас, В. Куркаускас, Р. Амбрулявичюс 
 

УЛУТШЕНИЕ  ЭМИССИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПУТЕМ ВВОДА 

ВОДЯНОГО ПАРА В ВСАСЫВАЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР 

 

Резюмэ 

 

Растущее число автомобилей и увеличение уровня выбросов, застав-

ляют правительства  ужесточить требования эмисии выхлопных газов. Одни 

из самых вредных веществ в выхлопных газах - окисды азота (NOx), которые, 

находясь в атмосфере, в процессе химических реакций образуют кислотные 

соединения. 

Эта статья рассматривает воздействие подаваемого в камеру сгорания 

водяногого пара на состав эмисии выхлопных газов и эксплуатационныхе 

параметры дизельного двигателя. Во избежания возможных негативных воз-

действий на систему питания и для удобства дозирования, вода подавалась во 

всасывающий коллектор в виде пара. Исследованиями определены расход 

топлива, количество CO, CO2, NOx в выхлопных газах и их температура. 

Установлено, что при средней нагрузке двигателя и вводе 13,0 г/мин пара, 

общая концентрация NOx снижается на 14-26 % по сравнению с работой без 

пара. Количество CO, CO2 и NO2 в выхлопных газах и расход топлива не за-

висит от количества вводимого пара.  

Водяной пар, выхлопные газы, CO, CO2, NOx. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Vaidas Bartusevičius, Simona Paulikienė, Algirdas Raila. AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ UŽŠALIMO PROCESAI IR ENERGIJOS SĄNAUDŲ ANALIZĖ 
	Dmitrij Bial, Saulius Nagurnas, Mindaugas Melaika, Valdas Valiūnas. AUTOMOBILIŲ GREITĖJIMO CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS 
	Liudas Brazdeikis. BIOMASĖS DEGINIŲ SLAPTOSIOS ŠILUMOS ĮVERTINIMAS
	Mindaugas Melaika, Saulius Nagurnas, Dmitrij Bial. LENGVOJO AUTOMOBILIO PAKABOS ELEMENTŲ MODELIAVIMAS
	Aušra Požėlienė, Stefa Lynikienė. ŽALOTŲ KVIETRUGIŲ GRŪDŲ ATSKYRIMAS ELEKTRINIAME LAUKE
	Gediminas Pupinis, Mindaugas Nakčiūnas,Vaclovas Kurkauskas, Rimvydas Ambrulevičius. DYZELINIO VARIKLIO EMISIJOS GERINIMAS ĮVEDANTVANDENS GARUS Į ĮSIURBIMO TRAKTĄ
	Ričardas Vėgneris, Jonas Matijošius, Marius Mažeika, Alfredas Rimkus, Valdas Valiūnas, Jonas Lazauskas. DIDELĖS KONCENTRACIJOS BIOBUTANOLIO MIŠINIO ĮTAKA DYZELINIO VARIKLIO GALIOS, EKONOMINĖMS IR EKOLOGINĖMS CHARAKTERISTIKOMS
	Reikalavimai žurnalui pateikiamiems straipsniams



