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МОЖНОСТИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСШАТА НА
ЧАДНИ ЧЕСТИЧКИ ВО ИЗДУВНАТА ЕМИСИЈА КАЈ

ДИЗЕЛ МОТОРИТЕ

Весна Микаровска1, Васко Стојановски2

ЗАШТИТАТА И ЗАЧУВУВАЉЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Е ГЛАВНА
ПРЕОКУПАЦИЈА НА СОВРЕМЕНИОТ СВЕТ. ИЗДУВНИТЕ ГАСОВИ ОД
МОТОРИТЕ СВС СОДРЖАТ ШТЕТНИ КОМПОНЕНТИ КОИ НЕПОВОЛНО
ВЛИЈААТ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА ЧОВЕКОТ И ВРЗ КОМПЛЕТНИОТ ЕКО СИСТЕМ
ПОАЃАЈЌИ ОД ФАКТОТ ДА ПОТРЕБИТЕ ЗА СООБРАЌАЈ СЕ ЗГОЛЕМУВААТ,
МЕГУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА ПРЕКУ СВ.ОИТЕ. АСОЦИЈАЦИИ СЕ ЗАЛАГА ВО
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЕКОЛОШКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И ПРОНАОЃАЊЕ
НА НОВИ ПОЕФИКАСНИ МЕРКИ, КАКО БИ СЕ НАМАЛИЛЕ ПГГЕТНИТЕ
ЕФЕКТИ ОД СООБРАЌАЈОТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА. ВО ТОЈ КОНТЕКСТ
ГАСОВИТЕ ОД ИЗДУВНАТА ЕМИСША НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА СОДРЖАТ
ГОЛЕМИ КОЛИЧИНИ НА ПГГЕТНИ КОМПОНЕНТИ КОИ ДИРЕКТНО ИЛИ
ИНДИРЕКТНО ВЛИЈААТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.
ПОРАДИ ВАКВАТА СОСТОЈБА МЕЃУНАРОДНИТЕ ПРОПИСИ ДО.СТА СТРОГО
ГИ ОГРАНИЧУВААТ КВАЛИТЕТОТ И КВАНТИТЕТОТ НА ИЗДУВНАТА
ЕМИСИЈА НА МОТОРИТЕ CO ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА
1ПОГОН НА МОТОРНИ ВОЗИЛА.

ВО ТРУДОТ СЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ОВИЕ НОРМАТИВИ И ОГРАНИЧУВАЉА
КАЈ ДИЗЕЛ МОТОРИТЕ, ДАДЕНИ СЕ НЕКОИ РЕЗУЛТАТИ ОД
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА, CO
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РАЗЛИЧНО ВРЕМЕНА ЕКСПЛОАТАЦША И ИЗМИНАТТГ КИЛОМЕГРИ; КАКО И
ФАКТОИИШ К О И И М А А Г ВЛИХАНИЕ ВРЗ МОЖНОСТИТЕ: З А НАМАЛУВАЊЕ
НАЧАДНИТЕЧЕСГИЧКИ.ВО ИЗДУВНАТАЕМИСИЈА.

CONTEMPORARY WORLD IS PROTECTION AND PRESERVATION OE- ENVIROMENT
OCCUPATED, EHAUST EMISSION FROM ENGINES WITH INTERNAL COMBUSTION-HAVE
DANGEROUS COMPONENTS FOR THE HUMAN HELTH AND COMPLETELY ECO SYSTEM
CONTEINED. NEEDS FOR TRAFFIC IS INCREASING SO INTERNATIONAL СОМГПТЕ.
TROUGH ASSOCIATIONS IS INTERVENTION TO INSERT ECOLOGICAL MESSURES FOR
PROTECTION AND FINDING MORE EFFECTIVE MESSURES WICH IS DANGEROUS EFFECTS
FROM TRAFFIC ON ENVIROMEN DECREASING. EHAUST EMISSIONFROM MOTOR
VEHICLES CONTAINS A LOT OF QUANTITY OF DANGEROUS COMPONENTS WCHICH
DIRECTTLY OR INDIRECTLY DEPENDING TO THE QUALITY OF ENVIROMENT.
INTERNATIONAL REGULATIONS BECAUSE OF THIS SITUATION ARE VERY RIGUROUS
LIMITED QUALITY AND QUANTITY OF EXHAUST EMISSION OF ENGINES WITH INTERNAL
COMBUSTION WCHICH ARE ONLY POWER DEVICES FOR MOTOR VEHICLES.

IN THIS PAPER IS THIS NORMATTVES AND LIMITATIONS FOR COMPRESSION
IGNITION ENGINES PRESENTED IT IS ALSO SOME RESULTS FROM EXPERIMENTAL
INVESTIGATIONS OF TRANSPORT VEHICLES GIVEN WITH DIFFERENT TIME OF
EXPLOITATION AND PASSED KILOMETERS LIKE FACTORS WCHICH HAVE INFLUENCED
TO OPPORTUNITIES FOR DECREASING THE SMOKE COMPONENTS IN EXHAUST
EMISSION.

Тргнуваќи од фактот дека потребите за сообраќај се се поголеми,
меѓународната заедница вложува големи мерки за еколошка заштита, како би се
смалиле штетните ефекти од сообраќајот на животната средина.

За да се постигнат резултати кои се значително пониски од законски
пропишаните, истражувањата се насочени на проучување на сите релевантни
фактори кои влијаат на квалитетот на емисијата на издувни гасови како што се:

Квалитетот на горивото
Квалитетот на мазивото
Конструктивните параметри на моторот од кои директно или индиректно
зависи квалитетот на издувната емисија
Режимот на експлоатација на возилото
Влијанието на регулираноста на системот на образување аа горивната
смеса и палењето

- ' Влијанието на доверливоста на поедини елементи и уреди на моторот во
експлоатацијата на квалитетот на емисијата на издувни гасови
Може да се заклучи дека едни фактори имаат влијание на издувната емисија

на новопроизведените возила, а останатите се појавуваат и влијаат на издувната
емисија во текот на експлоатацијата.

Дизел моторите-се карактеризираат со висока. зачаденост иа издувните
гасови. При работа на Дизел моторот може да се забележи бел или црн чад.

Белиот- чад е карактеристичен при ладен погон и мало оптоварување на
моторот. Тој воглавно содржи јаглерод и водена пара.
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Црниот чад.се јавува при поголемо оптоварување на моторот.
Присуството ва чад се објаснува со тоа што и покрај. релативцо повисокиот

коефициент на вишок на ЗШдух^ЗеР-ѕЅЈмората на. согорувања'на дизелот,
произлегува локално пребогата смеса со различен волумен во комората. Тоа
овозможува формирање на честици на чад, кои во основа согоруваат во
цилиндрите, а околу 1% одтие честшшсе исфрлаатво атмосферата.

Присуството на чад во воздухот ја намалува видливоста, а исто така
негативно делува врз здравјето на човекот.

За Дизел моторите е карактеристичен непријатен мирис на издувните
гасови, бидејќи содржат алдехиди и формалдехиди, кои се формираат во
цилиндрите на моторот при ниски температури во периодот на претпалење.

Карактерисгично за дизел моторите е тоа што тие со издувните гасови
нсфрлаат поголемо количество на цврсти материи, а помало на јаглерод моноксид,
зо споредба на бензинските мотори. Треба да се напомене дека цврстите материи
содржат голем процент на канцерогени честици, кои штетно влијаат врз здравјето
начовекот.

Врз основа на член 85, а во врска со член 42 од Законот за сгандардизација
("Службен весник на Република Македонија", бр. 23/95) количините на
јаглеродниот монооксид, на јаглеводородот, на азотните оксиди и на честичките
(цврстите загадувања) не смеат да ги надминат следните вредности:

Табела бр.1 Големинш на издувните компонентиза Дизса мотори

A

Масана
јаглерод
моноксид

CO lg/k\Vhl
4.5
4,0

Масана
јаглеводород

HCIg/kWhl

Маса на азотни
оксиди

NOx (g/kWhJ

1,1 8,0
1,1 7,0

Масана
честички

РТ [g/kWhl
0,36
0.15

(Вредностите од овој закон утврдени под Б се применуват од 1.10.1998 год.)

За илустрација во продолжение ќе бвдат прикажани табели за движењето
на границите на емисијата на издувните материи за САД , Германијаг Австрија,
Шведска. Холандија, и Швајцарија.

Табела бр.2 Прифатени стандарди за емисијата на среднише и тешкшпе Дизел
мотори во САД

Пропис
Чист

воздух Акт
од 1990

Примена
1995

1990
1991
1994
1998

Дим.
g/mi

g/bHPh
g/bHPh
g/bHPh

NMHC
0,32
0,39

HC
0.38
0,46

g/bHPh 1

NOx-
0,7
1.1
6,0
5,0
5,0
4,0

- CO- -1 Чест.-
4,4
5,0
0,6

0,25
0.1
0,1
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"Актот за чиетвиздух " е донесен во Ноември1990 година-..С&него?егдефинирана..
интенцијата за регулација«наЈ§,мисијата на издувните^таеоввѕ; вж ниво, нагсојузннте
државгг-на САД. Co него се предвидени, две фази нана>смалував&«навиздуввата
eN(HcHja, од кои првата- стапила-на-сила во 1994, а-втората-послег 2003=тодина.
Границите кои почнаа да се воведуваат во 1994 година. са применуваат посгепена н
во првата година на примената важат за 40% од производсгвото, вввтората.за-80%
а во третата се однесуваат на целата производсгвена програмаи Освектоа тие
фашвди не смеат да се преминат во текот на 50.000 миљи, а на 100.000 миљи
дозволено е влошувањеза 20% на CO и HC, a за 50% за NOx.

Европските прописи се дадени табеларно и графички во продолжение

Табела бр.З Евроиски прописи за смалување на издувнаша емисија за Дизел
моторите на товарните возшш со маса > 3,5t

Земја
Прописи

ЕСЕ 49.01
ССМС
Произ.

возила во EU

Предлог произв.
моторни возила

Германија

EEC (ECE)

!
| Австрија

Шведска
ј Холандија

Швајцарија

Примена

1990
1992

1995

1991

1992

1995

1992

1995

1991

1994

CO
[g/kWh]

11.2
5,0

5,0

9,8

4.9

HC
fg/kWh]

2 , 4 '•

1,25

125

2,0

125

3,8 L U0
2,0

4,5

4,9

4.0

4,9

4,9

0,6

1.1

1,9

1Д

12

1,2

NOx
[g/kWh]

14,4
9,0

9,0

9,0

9,0

7,0
7,0

8,0

9,0

7.0

9,0

7,0 •

Честици
[g/kWh]

-
0,7

0.4

-

0,4

0.5
0,25

i

0,63
0,36
0,7
0,4
0,2

• 0,7

0,4

Параметри кои влијаат на емисијаша на шоксични компоненти и чадносша
кај дизел моторите

Постојат голем број фактори кои влијаат на квалитетот на процесот на
согорување и составот на издувните гасови, како: коефициентот на ѕишок на
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воздух, видот на; гориво и неговите карактерисгики, обликот на просторот за
согорување. и неговите ^струјни и. термичгаг карактеристики, моментот на
впрсќувања на горивото, оптоварувањ^то на моторот Ѓкарактерот на промена на
оптоварувањето во експлоатација, бројот на вртежи,. интензитетот на ладење,
притисокотна впрскување, техничката состојба на моторот - пред се системот за
напојувањесо гориво и.т.н.

Влијанието на составот на смесата (коефициентот на. вшиок. на,
воздух).

Кај дизел моторите кај кои работата се одвива при коефициент н&вишок на
воздух многу поголем од 1, при исправна работа на моторот содржината на
токсични компоненти е мала, особено содржината на CO и СН. Содржината на NO
кај дизел моторите е најголема во областа на најекономичните режими. На овие
режишг одговара најголема брзина на согорување, максимална температура на
циклусот и доволна концентрација на кослород, со што се обезбедува ниска
содржина на CO и СН меѓутоа се забрзува гоздавањето на N0.

Составот на смесата битно влијае на чадноста на издувните гасови кај
дизел моторите.

При обогатување на смесата се зголемува бројот на зони со изразен
недостаток на кислород во кои доаѓа до процес на пиролиза, со издвојување-на чад.

Карактеристиките. ши дизел ѓоривото како што се: хемискиот состав,
испарливоста, вискозитетот, склоноста кон самозапалување, итн. имаат битно
влијание на, текот на. процесот на.> согорување-. Спрема- тоа видот на горивото
влијае на аерозагадувањето. Испитувњата покажуват дека се повисоките цетански
броеви кои се киристат за брзоодните транспортни дизел мотори имаат тенденција
кон поголемо чадење. Ова се објаснува со пониската стабилност на овие горива.
Порадаг тоа неопходно е прилагодување на карактерстиките на горивото на
условите на работа на моторот што ќе помогне за решавање на проблемот со
аерозагадувањето.

Од составот на работната материја во текот на процесот на
соѓорување т.е. од односот на активните компоненти (гориво - стихиометриска
количина на кислород) и инертните компоненти (азот од воздухот, вишок на
кислород, заостанати продукти на согорување) зависи одвивањето на процесот на
согорување и максималната температура на циклусот па со тоа и концентрацијата
на токсични компоненти во издувните гасови. Co зголемување на количината на
инертни гасови, на пр. со рециркулација на издувните гасови или со впрскување на
вода всисната цевка или емулзија на вода и гориво во цилиндерот, може во голема
мера да се намали емисијата на N0, со одредено зголемување на. концентрацијата—
на CO и СН. Впрскувањето на вода е непрактична постапка бидејќи бара
комплициран додатен сшлем и количина на вода приближно на нивото на
количината на гориво.

Обликот на просторот за соѓорување преку своите геометриски, струјни
и термички карактеристики има одлучувачко влијание во текот на процесот на
согорување, а со тоа и на составот на издувните гасови кај дизел моторите. Во
издувните гасови на дизел моторите од штетните компоненти доминираат
азотните оксиди и чадот. На многу работни режими на NOx, припаѓа и до 80% од
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вкупната^ токсинност на^дизел моторите, Во областа-гна^малигекоефициенти-ѓна
вишок на воздух (режим на преопгрваруваЕБедареоднш. режими? прн. нагло.:
додавање; на-гас) во вкупната емисија на штетни; компонента засгапен е чадот.
Многубројните: иепитувања;: на-. токсичносгга на: издувните- гасовш на. различни
системи за осгварување- на смесата покажаа дека коморните: диз&ш моторн
емитираат скорс половина помалку NOx отколку моторите: со- директно
впрскување-. Ова е- последица на ниско температурното ниво нах процесог на
согорување,; поради големите топлотни загубн низ зафатната- површина при
процесот на согорување. Уште побитно е влијанието изразено со раслојување. на
смесата кај коморните мотори, кај кои целокупната количина на гориво се
впрскува во комората, чиј волумен е околу 50% Vc, при што согоруванлто
протекува со јако богата смеса во комората и со јако сЕсромапша смеса во главниот
простор за согорување.

Моментот. на впрасување има големо влијание на текот на процесот на
согорување, а со тоа и на ефективносга и економичноста на маторот и на сосгавот
на издувните гасови.

Смалувањето на аголот на предвпрскување, доведува до зиачително
смалувавзе на емисијата на NOx, меѓутоа истовремено се зголемуваат емисиите на
СН и CO, чадноста и потрошувачката на гориво. Прераното впрскување со сите
останати непроменети параметри го продолжува периодот на подготовка на
палењето, има-повеќе температурни диклуси и согорувавзето завршува порано. Се
тоа се првгчини за редукција на чадот.

Законот на впрскување има значително влијание врз емисијата на издуввш
гасови. Поголеми иницијални количини се ефектаи при смалувањето на чадот.
Пораното завршување на процесот на впрскување ги подобрува елиминаторните
реакции.

Отворите на млазницшпе имаат влијание врз емисијата на издувни гасови.
Големината на отворот и одноазт на нивните должини спрема дијаметарот имаат
влијание на чадот. Поголемите дијаметри помалку го атомизираат горивото и
чадот е поголем. Порасгот на односот 1/d преку одредена граница има исто
влијание. _

Температура на воздухот во цилиндарот - Поголема температура на
воздухот дава поголема температура во текот на согорувањето и празнењето.
Оваа температура влијае на согорувааето на смесата исто и како хемиските
реакции кои придонесуваат за создавање на јаглерод.

Ефектот на формирање на смеса-е поврзан со карактеристиките на млазот,
главно со пекетрацаја и атомизација, испарување и дифузија. -- •

Високите температури исго така ја подобруваат реакдијата на
декомпонирање. Сите овие фактори водат кон пораст на интензитетот на чадот.
Во некои понепостојани горива ефектот од порастот на температурата на
воздухот може да се забрзаат оксидацисогге реакции и тие-тогаш преовладуваат
над реакциите на декомпонираше.

Поствпрасувањето нли секундарното варскување е различно од
канен>ето. Капењето е течење на горивото од седиштето на вентилот кога овој е
затворен, а има многу лошо влијание на чадноста несогорените СН, CO и работата
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Иншешшиетот на ладењешо, т.е.ниските температ^р^даЈ^^ѕидовнгге на
работниот аросгор доведуваах до смалување на концеатрадијата на NOx^ и.
зголемување на СН.

Експериментални истражувања
Co помош на чадометарот "DIMOMETAR LA - 100" во Службата за технички
преглед Ѓорѓи Наумовв&Битола извршени се мерења на чаддоста на поголем број
возила со Дизел мотор. Мерењата се извршени по методологија пропшпана во
Законската регулатива на Р. Македонија, односно во шест последователнамеревл
ГБ вциклусиг. Во процесот на слободно забрзување на Дизел моторот кога се вршв
мерење на чадносга на издувните гасови, копчето вциклусг на чадометарот се
притиснува во моментот кога моторот се.вратил на број на вртежи на празен од, по
слободвото забрзување до максимален број на вртежи.

Табела бр. 4 Резултати од мерењата на патнички MB марка MERCEDES

типна MB/
моќност

IkWl
2,3/40,5
123D/40

200D/69
250 D/80
300D/83
240 D/53
240 D/53

година на
ЕфОИЗВ.

1974
1976
1982
1988
1976
1985
1988

број на измин.
km

150 000
125 630

. - 193 470
77 257
254 820
190 000
92 385

Средна
Вредаост на

чадноста
[%]
60
90-
65
59
83
70
67

чадносг [%]

I 3

Слика1
Резултмпи.одмерењатаначадностанапатничкиMBмарка "MERCEDES"



Табела-5
Резуѕгтаиш од мерењата на т„лрнимВ маука MERCEMS-*

типиаМВ/
моќносг

година на
произв..

број на
ИЗМИН:

km

Средна
вредностна

чадноста

1971
•2К

/95,6 1980 120 000
1973
1989

420 750 99
235

/188 1981 360 000 93

/188 1984 450 000

/235 1981 300 000 92

Слика2
Резулшаши од мерењаша на чадноста на шоварни MB марка MERCEDES

Законска регулативе eo P: Македонцја
Според законските регулативи во нашата држава:

максималниот коефициент на апсорпција на светлината (К) измерен со чадометар -
опадиметар на издувните гасови на возилата со Дизел мотори изнесува
К = 3.22 (т"'] (75%) за возила со погонски мотори, чија номинална моќност е до 73.5
[kW] (100 КЅ), односно К = 2.44 [пГ1] (65%) за возила со погонски мотори, чија
аомвнална моќност е преку 73.5 [kW] (100 КЅ), и тоа при шест последователни
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слободни забрзувања (од минимален до максимален број на вртежи) на
неоптоварен, нормално загреан погонски мотор."^""^'1 - ••-̂ .
^аконски-дозволената метода замерење на чадноста (опацитетот) на издувната
емисија од возилата со Дизел мотори е методата со апсорпција на светлината што
се пушта низ столб со одредена должина од гасот, чија што чадносг се мери.

Загслучок
Резултатите добиени од мерењата на чадноста на патничките и товарните

моторни возила (дел ое внесени во табелите и огаките) укажуваат на фактот да
возилата со подолг временски период 'ла експлоатација и изминат пат имаат
зголемена чадност (над дозволената според законската регулатива) додека
релативно новите возила и со помал број на изминати километри имаат пониска
чадност. Резултатите се евидентни само во однос на факторот - време на
експлоатација и изминат пат, додека врз чадноста на издувната емисија имаат
влијание голем број на фактори.

Решенија за намалување на шоксинноста на издувната емисија кај
дизел моторите

Разни произведувачи на мотори користат различни можности да ја
усогласат издувната емисија со законски ирописи.
покрај класичните можности со понатамошните заострувања на законските норми
тие се принудени да користат и некои невообичаени можности за смалување на
токсичноста на издувната емисија, а тоа се:

а) рециркулаиија на издувните гасови
б) апепен на компресија
в) степен на виорење во моторот
г) Аѓол на предвпрскување
д)Динамичен аѓол на предвпрскување
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