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Vyuití etanolu ve vznìtových motorech
ETHANOL UTILIZATION IN THE COMPRESSION IGNITION ENGINES
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Èeská zemìdìlská univerzita v Praze a Ministerstvo ivotního prostøedí

Doprava se stává jedním z hlavních zneèiovatelù ovzduí.
V Evropské unii je dopravní sektor druhým nejvyím producentem skleníkových plynù ihned po energetice. V Èeské republice je na tøetím místì za oblastmi energetiky a prùmyslu.
Klíèem ke sníení produkce skleníkových plynù je zlepení úèinnosti spalování ve vozidlech spolu s výrazným zvýeným vyuíváním alternativních paliv, zejména biopaliv (1).
Jedním z vhodných biopaliv pouitelných ve spalovacích
motorech je bioetanol (v podmínkách ÈR vyrábìný pøevánì

Tab. I. Základní parametry motorové nafty a etanolu (2)
Parametr

Jednotka

Motorová nafta

Etanol

Hustota

g.cm3

0,84

0,79

Výhøevnost hmotnostní

1

MJ.kg

42,50

26,80

Výhøevnost objemová

MJ.dm3

35,70

21,17

kg/kg paliva

14,90

9,00



4555

8

1,00

1,58

Teoretická spotøeba vzduchu
Cetanové èíslo
Relativní èasová spotøeba

kg.h

1

Tab. II. Parametry mìøeného motoru
Parametr

24

Obr. 1. Traktorový motor Zetor 7701 na zkuebním stanoviti
Hodnota

Typ motoru

Z 7701

Maximální výkon

55 kW

Maximální toèivý moment

280 Nm

Poèet válcù

z cukrovky a obilí) (2). Pouití bioetanolu v záehových motorech nepøedstavuje výrazný problém, je také podstatnì rozíøenìjí ne v motorech vznìtových z dùvodu odlinosti parametrù
etanolu a motorové nafty (tab. I.). Hlavní problém pøedstavuje
nízká vznìtlivost (cetanové èíslo pouze 8), která musí být zvýena
speciálními aditivy. I pøes výraznou aditivaci nelze etanol spalovat
v bìných vznìtových motorech, je tedy nutné provést jejich nezbytnou úpravu (3, 4). Základní úprava spoèívá ve zvýení kompresního pomìru na 25 a více a zmìnì dimenzování vstøikovacího systému, která je nutná vzhledem k nízké výhøevnosti etanolu.
Takto upravený motor ji nelze provozovat na bìnou naftu.
V souèasné dobì je tento zpùsob vyuití bioetanolu ve vznìtových motorech vyuíván firmou Scania, která ve védském Stockholmu provozuje na dvì stì mìstských autobusù. Palivo, které je
pak pouíváno v tìchto motorech je oznaèováno jako E95 a skládá se z 95 % etanolu a 5 % aditiv podporujících vznìtlivost (5).
Dalí moností je pouití dvoupalivového systému
s oddìlenou nádrí. Lze pouít napø. vstøik etanolu do spalovacího prostoru samostatným vstøikovaèem souèasnì se vstøikem
zapalovací dávky motorové nafty druhým vstøikovaèem. Jiná
monost spoèívá v nasávání zápalné smìsi etanolu se vzduchem. Pøíprava smìsi se uskuteèòuje obdobnì jako v motorech
záehových buï v karburátoru, nebo nízkotlakým vstøikováním
pøed sací ventil. Vlastní zapálení smìsi se zajiuje opìt vstøíknutím zapalovací dávky motorové nafty (6).

4

Vrtání

102 mm

Zdvih

120 mm

Kompresní pomìr

17

Jmenovité otáèky

2 200 ot/min

Pøedvstøik paliva

25o pøed HÚ

Vstøikovací tlak

18,7 ±0,1 MPa

Vstøikovací èerpadlo

PP 4 M 3137 S 0164

Výkonnostní regulátor

RV M 900 1100 3300

Vstøikovací trysky

DOP 160 S 430-1436
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Poslední moností vyuití etanolu ve vznìtových motorech je pøidávání etanolu pøímo do motorové nafty, tato monost vak naráí na obtínou mísitelnost obou paliv a stálost smìsi.
Mísitelnost a stálost smìsi je moné podpoøit pøísadami, napø. butanolem. Nejvìtí relativní efekt
pøináí pøidání 5 % etanolu, zejména z pohledu produkce uhlíkatých emisí (CO, HC) a kouøivosti. Vyí procento pøidávaného etanolu výrazné zmìny nepøináí. Zároveò je nutné vzít v úvahu
i skuteènost, e vìtí mnoství etanolu sniuje
mazací schopnost paliva, co zvyuje opotøebení
vstøikovacího zaøízení (4).
S pøihlédnutím k výe uvedeným monostem
vyuití etanolu ve vznìtových motorech byla na
katedøe vozidel a pozemní dopravy ÈZU v Praze
ovìøena monost vyuití etanolu ve smìsi
s motorovou naftou. Smìs byla tvoøena motorovou naftou s 5 % etanolu, stálost této smìsi byla
zajiována nepøetritým mícháním. Hlavním pøedmìtem zkoumání byla zmìna produkce kodlivých emisí.

Obr. 2. Zmìna toèivého momentu motoru

Obr. 3. Zmìna produkce CO2

Materiál a metody
Mìøení bylo provedeno na zkuebním motorovém stanoviti katedry vozidel a pozemní dopravy technické fakulty Èeské zemìdìlské univerzity v Praze. Zkouky byly provedeny na
traktorovém motoru Zetor 7701, jeho základní
parametry jsou uvedeny v tab. II. K mìøení emisí
CO, HC a CO2 byl pouit analyzátor Infralyt 4000,
který ke zjitìní koncentrací emisí pouívá nedisperzní infraèervenou metodu (NDIR = Non
Dispersive Infrared). Emise NOx byly mìøeny analyzátorem Uras 2T, kouøivost byla mìøena pøístrojem Hartridge. Zatìovací moment motoru byl
nastavován víøivým dynamometrem VD 250.
Obr. 1. dokumentuje umístìní motoru na zkuebním stanoviti.
V prvním kroku byla jako palivo pouita motorová nafta. Pøi plné dodávce paliva byla zmìnou zatìovacího momentu namìøena vnìjí otáèková charakteristika motoru, hlavním mìøeným
parametrem toèivý moment motoru a produkce
jednotlivých sloek kodlivých emisí (jako základní
sloky emisí byly mìøeny CO2, CO, NOx, HC
a kouøivost). Stejné parametry byly mìøeny i u paliva tvoøeného z 95 % motorovou naftou a z 5 %
etanolem. Kvùli patné mísitelnosti motorové nafty s etanolem bylo zapotøebí bìhem celého mìøení smìs paliva míchat.

Obr. 4. Zmìna kouøivosti motoru

Výsledky
Obr. 2. a obr. 7. pøehlednì znázoròují zmìnu toèivého momentu a zmìnu produkce jednotlivých sloek emisí pøi pouití motorové nafty
a motorové nafty s 5 % pøídavkem etanolu.
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Obr. 5. Zmìna produkce CO

Obr. 6. Zmìna produkce HC

V grafech není znázornìna zmìna mìrné spotøeby paliva. Etanol má výraznì nií výhøevnost
(tab. I.), co zpùsobuje nárùst spotøeby pøiblinì
o 60 %. Z tohoto dùvodu by mohlo být porovnání
mìrné spotøeby paliva zavádìjící.
Pøidáváním 5 % etanolu do motorové nafty
klesl toèivý moment motoru o 23 %. Tento pokles je zpùsoben výe zmínìnou nií výhøevností etanolu. Pro dosaení pøedepsaného toèivého
momentu motoru by bylo nutné zvýit nastavení
maximální dodávky vstøikovacího èerpadla, tím by
se vak zabránilo bezproblémovému pøechodu na
motorovou naftu.
Zmìna produkce CO2 (obr. 3.) je zpùsobena
niím procentickým obsahem uhlíku ve smìsi
motorové nafty s 5 % etanolu. Hmotnostní podíl
uhlíku v motorové naftì se pohybuje v rozmezí
8588 %, u etanolu je tento podíl pøiblinì 52 %.
Pokles kouøivosti a sníení koncentrací uhlíkatých emisí (obr. 4. a obr. 6.) zpùsobuje vázaný
kyslík v etanolu, jeho vlivem dochází k lepí
oxidaci uhlíku obsaeném v palivu.
Mírný pokles koncentrace NOx je zpùsobený
sníením spalovací teploty pøi provozu na etanol
(obr. 7.).

Závìr

Obr. 7. Zmìna produkce NOx

26

Aèkoliv je vyuití etanolu, jako alternativního
biopaliva, pøevánì spojeno se záehovými motory, jeho uplatnìní je moné nalézt i ve vznìtových motorech. Vyuití etanolu ve vznìtových
motorech je ale spojeno s øadou problémù, nedá
se tedy poèítat s jeho vìtím uplatnìním, tak jako
napø. u metylesteru øepkového oleje.
V souèasné dobì pøevládá vyuití etanolu ve
smìsi oznaèované jako E95. Toto palivo se zatím
pouívá pøevánì v uzavøených autoparcích (napø.
autobusy MHD), jeho prùkopníkem ve vyuití je
firma Scania. V porovnání s motorovou naftou
klesá produkce kodlivých emisí NOx, CO, mírný
nárùst se ukazuje u emisí HC, produkce PM (pevných èástic) pøedstavující nejvìtí problém vznìtových motorù je témìø nulová.
Výsledky provedeného experimentu odkazují
na dalí monost vyuití etanolu a to pøímého pøidávání do motorové nafty. V tomto pøípadì je vak
nutné vyøeit problém se stabilizací tohoto smìsného paliva. Jako monost stabilizace se jeví pøidávání butanolu.
V bìné praxi se nedá poèítat s vìtím ne
15% pøidáváním etanolu. U takto vysoké procento
podílu etanolu pøináí znaèný problém s mazáním
vstøikovacího èerpadla.
V porovnání s bìnou motorovou naftou dojde pøi provozu na smìs motorové nafty s 5 %
etanolu k výraznému poklesu produkce emisí CO,
k mírnému poklesu produkce emisí HC, CO2 a NOx,
nií je i kouøivost motoru. Pokles toèivého momentu se pohybuje v rozmezí 23 % a výrazný
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problém nepøináí. Po vyøeení otázky stabilizace smìsi se pøidávání 5 % etanolu jeví jako vhodná monost vyuití etanolu ve
vznìtových motorech a zároveò zpùsob jak úèinnì sniovat
kodlivé emise vznìtových motorù.

5. HÖNIG V., MILER P., HROMÁDKO J.: Bioetanol jako inspirace do budoucna. Listy cukrov. øepaø., 124, 2008 (7/8), s. 203206.
6. LAURIN J.: Motory na paliva s kvasným lihem. In XXXVII. Mezinárodní konference kateder a pracovi spalovacích motorù èeských
a slovenských vysokých kol. Praha, 2006, ISBN 80-213-1510-5.

Souhrn
Uití etanolu jako biopaliva se pøedpokládá pro aplikace
v záehových motorech, po urèitých úpravách jej vak lze uplatnit
i v motorech vznìtových, kde vak naráí na problém vlivem jeho
nízké vznìtlivosti (cetanové èíslo pouze 8). Z tohoto dùvodu musí
být motor a palivo upraveny tak, aby dolo k poadovanému vznícení paliva. Monosti uití etanolu ve vznìtových motorech lze rozdìlit na nìkolik skupin. V prvé øadì je to úprava motoru a speciální
aditivace paliva zvyující jeho cetanové èíslo. Dalí moností je pouití dvoupalivového systému, kdy je do motoru zvlá pøivádìn
etanol a vznícení je posléze inicializováno vstøíknutím zapalovací
dávky motorové nafty. Nejjednoduí zpùsob je pøidávání etanolu
pøímo do motorové nafty, kde by vak musela být vyøeena otázka
obtíné mísitelnosti etanolu s motorovou naftou. I pøes tento problém výsledky mìøení pøimíchávání etanolu do motorové nafty poukazují na moný pozitivní pøínos.
Klíèová slova:biopalivo, etanol, motorová nafta, vznìtový motor, kodlivé emise.

Hromádko J., Hönig V., Hromádko J., Miler P., Schwarzkopf M.: Ethanol utilization in the compression ignition
engines
Despite, that ethanol is intended to be used especially in the spark
ignition engines; there is a possibility to be used even in the compression ignition engines after specific modification. The biggest
problem during the using ethanol in the compression ignition engines is posed by its low combustibility (cetane number 8). For this
reason the engine and fuel must be modified to get required fuel
ignition.
The possibilities of how to use ethanol in the compression ignition
engines can divide in several groups. Mostly use possibility is a motor
modification and special fuel additivation increasing its cetane number. The other possibility is to use dual-fuel system, where the ethanol is transported separately and ignition is made by diesel injection.
The simplest possibility is addition ethanol right into the diesel. This
possibility has a problem with difficult miscibility ethanol with diesel. Over this difficulty, the results of the test reflect positive contribution of addition ethanol into the naphtha.
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Výroba bioplynu z výpalkù, moná alternativa pøispívající k výrobì bioenergie (Biogas Production with
Vinasse, a Feasible Alternative to Contribute to the Development of Bioenergy)
Lihovarské výpalky jsou vhodnou surovinou pro výrobu bioplynu, nebo obsahují mnoho organických látek, vyjadøovaných
obvykle obsahem BSK a ChSK, dále pak slouèeniny dusíku, fosforu a draslíku. Zaøízení na výrobu bioplynu pøi lihovaru o kapacitì 120 m3/d etanolu se skládá z chlazení výpalkù atmosférickým
vzduchem v nádri o výce hladiny 1,5 m, potom následuje anaerobní fermentace v reaktoru pøi teplotì 3040 oC s recirkulací
kalu a separacemi: pevných  vyèerpaného kalu z okruhu, kapalných  pøevánì vody a plynu  metanu. Vzniklý bioplyn se
spaluje v kotelnì. Celá linka, opatøená protipoárními a protivýbunými zaøízeními s centrální ventilací, je z nerezu. Odpadní
voda se èistí aerací, vzniklý bioplyn se spaluje v kotelnì lihovaru. Výpalky obsahující 91,8111,3 mg/l ChSK, poskytly 0,53 m3

LCaØ 125, è. 1, leden 2009

plynu z 1 kg rozloené ChSK, s obsahem 55 % metanu. Odpadní
voda jetì obsahovala 30,336,7 mg/l ChSK. Zaøízení tedy pracovalo s ~83% úèinností.
Sugar J., 71, 2008, è.5, s.1219.
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Grbiè J., Jevtiè-Muèibabiè R., Dokmanoviè N.

Vliv necukrù na krystalizaèní rychlosti (The effect of
nonsucrose compounds on sucrose growth rates)

Byla studována rychlost rùstu krystalù sacharosy pøi 50 oC za pøítomnosti octanu vápenatého a sodného s tímto závìrem: Nejrychleji a lineárnì rostly krystaly sacharosy v oblasti teploty 4550 oC
(oèkování) za pøítomnosti 0,31 % octanu vápenatého. Souèasnì
bylo dosaeno jejich nejlepí èistoty a optimální distribuce èástic.
Zuckerind., 133, 2008, è.11, s. 699703.
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