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Dopalacz w płynie
w jaki sposób mozna zwiększyć skuteczność spalania w cylindrze? za pomocą
doładowania, które pozwala dostarczyć duźe ilości powietza potrzebnego do spa-
lania paliwa. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyne rozwiązanie.

|,I a rynku poiawiłv się preparaty, któ-
lL. po dodaniu do paliwa zwiększa-

1'ą skuteczność jego spalania, nie powodu-
jąc zadnych dodatkowych obciązeń silni
ka. Chodzi tu o cząsteczki dwutlenku ce-
ru w skali nano (cząsteczki mniejsze od 8

nanometrów). Ich zawiesina w płynie ba-
zowym składającym się z lekkich destyla-
tów ropy naftowej obrabianych wodorem
zawiera około 2o/o cząsteczek wspomnia-
nego dwutlenku tlenku ceru (CeOr] i no-
si r oboczą nazwę EnviroxTM. Nanodrobiny
tlenku ceru są bowiem 1250 razy mniej-
szeniż filtracja filtra paIiwowego (dokład-

ność filtracji filtra paliwa 10 pm). Envirox
jest dodatkiem do oleju napędowego, mu-
si więc byc z nim wymieszany na plzy-
kład podczas tankowania paliwa lub do-
prowadzony do układu za pomocą dozow-
nika. W 1 ml oleju napędowego z dodat-
kiem preparatu Envirox, przy proporcl'ach
stosowania 1:4000 znajduje się kiika bilio-
nów nanocząstek CeOr.

W silniku wysokoprężnym tworzy się
znaczna ilość sadzy, która moze przywie-
rać do wewnętrznych powierzchni ko-
mór spaiania jako osad wIaz z mgłą ole-

1ową układu smarowania, Osady te pogar-
szają pracę silnika z powodu oporów tar-
cia i powodują utlatę ciepła powierzchni
wewnętlznych. Mimo iz głowica i ścian-
ki komory pozostają względnie chłodne
w porównaniu do temperatury płomie-
nia spalania, to ich temperatura oscyluje
w granicach pomiędzy 200 a 500.C. Jest
to dokładnie przedział temperaturowy ak-

tywacji węgla dla nanocząstek tlenku ce-

ru. Dlatego osady węglowe ulegają stop-

niowemu utlenianiu i usuwaniu z silnika,
pozwalając na wydajniejszą pracę i obni-
żenie zuzycia paliwa,

Powszechnie znane zjawisko częściowe-

go spadku mocy silnika Diesla po przeje-

chaniu wypo§azonym w niego autem kil-
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kudziesięciu tysięcy kń spowodowane jest

przede wszystkim nieprawidłowym rozpy-
laniem paliwa na skutek nagromadzenia się
nagaru na końcówkach wtryskiwaczy. Spa-

dek mocy jest na tyle mały i postępuje stop-
niowo, ze jest niezauwazalny przezkierow-

cę, zwiększa jednak zuzycie paliwa.

W silnikach z dużymt przebiegami wtry-
skiwacze rozpylają paliwo na tyle źIe, że
fakt wzbogacenia paliwa środkiem z dodat-

kiem dwutlenku ceru daje efekty gorsze od
spodziewanych. Dlatego też obserwowany
jest na początku testu spadek zllżyctapaIi-
wa zaledwie na poztomie 3 - 4%.
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Komora spalania ulega oczyszczniu z sadzy dzięki zwiękzonej ilości tlenu dodawanego wrazzzawie-
siną dwutlenku ceru rozpuszczoną w paliwie

Największe oszczędności paliwa (7-\2Yo)

uzyskuje sięl

a pIzy sprawnych wtryskiwaczach,
l w silnikach bez osadów nagaru w ko-

morze spalania,
l w pojazdach na dalekich trasach, z ma-

łą częstotliwością hamowania i przyśpie-

szania podczas jazdy (ruch zbliżony do

jednostajnego).

Najmniejsze oszczędności paliwa
(5-7%] uzyskuje się:

a pr zy niesprawnych wtryskiwaczach,
r w si]nikach z dużąilością nagaru w ko-

morze spalania,
r w pojazdach pracujących w ruchu miej-

skim z dużą częstotliwością hamowania
i przyśpieszania (ruch niejednostajny).

Zaobserwowana oszczędność paliwa

wlaz z przejechanymi kilometrami wią-
że się z procesem stopniowego czyszcze-
nia komory spalania - czyli wypalania na-

garu z wtryskiwaczy i gładzi cylindrów.
Czas ten można skrócić, stosując podwój-

ną dawkę Enviroxu, tj. 1:2000. Natomiast

w nowych silnikach ze splawnymi wtry-
skiwaczami uzyskuje się natychmiastowe

duze oszczędności paliwa i wzrost mocy
si]nika.

Enviroxpoprawia efektywność energetycz-

ną paliwa poprzez odrębne mechanizmy:

l dwutlenek ceru jest inicjatorem typu re-

doks, pozwalającym utrzymać optymalną
ilość tlenu w komorze spalania, co prowa-

dzi do dokładniejszego procesu spalania
i zwiększenia mocy;

l dodatkowo znacząco obniżona jest ener-

gia aktywacji utleniania nagarów, przy któ-

rej nagar węglowy jest spalany, pozwalając
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na przywrócenie i utrzymanie charaktery-

styki roboczej silnika mozliwie najblizszej

pa ra met rom fabrycznym;
l zmniejszenie zlżycia paliwa (5-127o),

l WZrost mocy silnika;
l utrzymanie komór spalania w czystości
(wydłużenie zywotności wtryskiwaczy) ;

l spadek emisji cząstek stałych (do

l8%l;

l spadek emisji węglowodorów (do

l3%);

l spadek emisji CO (do 60ń).

Envirox przy pro,

porcji stosowania

1:2000 i 1:4000 speŁ

nia wszystkie nor-

my dotyczące jako-

ści oleju napędowe-

go, jest więc zgodny

z zapisami warun-

ków gwarancyjnych

silników Diesia. Do

tej pory zaden pro-

ducent silników nie

oprotestował sto-

sowania prepara-

tu w swoich silni-

kach. Nie nalezy go

jednak stosować do

silników benzyno-

wych. Produkt jest

przeznaczony do

oleju napędowego,

opałowego i do bio-

e§tru. l
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