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Układ posiada zabudowane na kanale doloto-
wym: filtr powietrza (4), zespół oddzielania azotu (5) 
z powietrza oraz mieszalnik (8) gazów spalinowych, 
który połączony jest z kanałem wylotowym (3). Ze-
spół oddzielania azotu stanowi jonowa pompa tleno-
wa (5) połączona elektrycznie z co najmniej jednym 
źródłem prądu (6 14) przetwarzającym energię silni-
ka spalinowego (1). Korzystnym jest gdy źródłem 
prądu elektrycznego jest zespół ogniw termoelek-
trycznych (6), zasilany ciepłem odpadowym silnika. 
Zespól ogniw termoelektrycznych (6) może być włą-
czony komorą ciepła w kanał wlotowy (3) albo
w kanał zwrotny (7) względnie w kanał cieczy chło-
dzącej (13) silnika spalinowego (1). Źródłem prądu 
dla jonowej pompy tlenowej (5) może być również 
prądnica (14) kinematycznie sprzężona z wałem 
silnika spalinowego (1), połączona za pośrednictwem 
zespołu przetwarzania (15). Wynalazek pozwala na 
istotne ograniczenie emisji składników szkodliwych 
dla środowiska, zwłaszcza tlenków azotu NOx skut-
kuje wzrostem sprawności i mocy silnika. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest układ przygotowania z powietrza utleniacza paliwa, doprowadza-

nego do silnika spalinowego wewnętrznego spalania. 
Z pracą silników spalinowych związana jest emisja gazów zawierających szkodliwe dla środowi-

ska składniki, takie jak tlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu. O ile problem redukcji tlenku węgla 
i węglowodorów uznać można za praktycznie rozwiązany przez stosowanie termicznego lub katali-
tycznego dopalania gazów spalinowych, to eliminacja tlenków azotu stanowi zagadnienie znacznie 
trudniejsze. 

Znane są - przykładowo z europejskiego opisu zgłoszenia wynalazku EP 1106804 - rozwiązania 
silników, w których układ przygotowania utleniacza zawiera mieszalnik wprowadzający do powietrza 
gazy spalinowe. Gazy spalinowe pobierane są z kanału wylotowego przez kanał zwrotny w ilości do 
15% objętości utleniacza. Obniżenie ilości tlenków azotu w emitowanych spalinach wynika głównie  
z obniżenia maksymalnej temperatury występującej w komorze spalania. Podobny efekt uzyskuje się 
w rozwiązaniach stosujących rozpylanie w utleniaczu wody, co przykładowo wykorzystuje silnik we-
dług opisu patentowego DE 4412960. Rozwiązanie według opisu patentowego DE 19849256 przed-
stawia układ sterowania ilością gazów spalinowych wprowadzanych do powietrza realizujący zadanie 
minimalnego zanieczyszczenia gazów emitowanych z silnika. 

Znane są również silniki z układami przygotowania utleniacza, których działanie ukierunkowane 
jest na całkowite lub częściowe wyeliminowanie azotu z pobieranego powietrza atmosferycznego. 
Jedno z przykładowych rozwiązań takiego układu, przedstawione niemieckim opisem patentowym 
DE 19953440, posiada co najmniej jeden adsorber azotu, włączony przez zbiornik wyrównawczy  
w kanał dolotowy silnika. 

Układ wyposażony jest również w kanał równoległy, włączony w kanał dolotowy przed adsorbe-
rem i za zbiornikiem wyrównawczym, stanowiący obejście zespołu oddzielania azotu. Zestaw zawo-
rów zabudowanych na kanale dolotowym i równoległym umożliwia sterowanie pracą układu w zależ-
ności od obciążenia silnika. Rozwiązanie nie przewiduje udziału gazów spalinowych w składzie utle-
niacza. Niezbędnym warunkiem działania układu jest zasilanie go powietrzem o wysokim ciśnieniu,  
w układ przygotowania utleniacza za filtrem powietrza musi być wbudowana sprężarka. Ponad to pro-
ces adsorpcji wymaga okresowej regeneracji środka adsorbującego azot, co praktycznie rozbudowuje 
układ do co najmniej dwóch, pracujących naprzemian adsorberów. 

Inne rozwiązanie realizujące ideę oddzielenia azotu z powietrza, stanowiącego nośnik tlenu, 
przedstawione jest w japońskim opisie patentowym JP 7004327. Od powyżej opisanego układu z ad-
sorberem różni się rodzajem zastosowanego zespołu oddzielania azotu; w rozwiązaniu tym za-
stosowano sito molekularne o parametrach dostosowanych do selektywnej separacji tlenu. Roz-
wiązanie posiada kanał zwrotny wprowadzania gazów spalinowych do utleniacza. Niezbędnym 
warunkiem działania układu jest nadciśnienie powietrza, co narzuca konieczność zabudowy sprę-
żarki na kanale dolotowym. Ponad to uzyskanie pełnej separacji azotu na sicie molekularnym jest 
praktycznie nieosiągalne. 

Znane są jonowe pompy tlenowe, których działanie opiera się na przemieszczaniu jonów tlenu 
przez przegrodę dyfuzyjną pod wpływem pola elektrycznego, wytworzonego pomiędzy perforowanymi 
elektrodami, które przylegają do powierzchni przegrody. Najczęściej przegrodę stanowi ceramiczny 
przewodnik jonów tlenu wykonany z tlenku cyrkonu lub ceru, natomiast elektrody są z platyny lub pal-
ladu. W znanym stanie techniki jonowe pompy wykorzystywane są jako miniaturowe podzespoły  
w sondach czujnikowych służących do badania składu chemicznego gazu. Jonowe pompy tlenowe 
stosowane są najczęściej w sondach analizujących proces spalania, co przykładowo obrazują rozwią-
zania przedstawione w opisach patentowych US 4601809 i DE 3921185. 

Podobnie jak w powyżej opisanych rozwiązaniach układ według niniejszego wynalazku posiada 
zabudowane na kanale dolotowym: filtr powietrza, zespół oddzielania azotu z powietrza oraz mieszal-
nik gazów spalinowych, który połączony jest z kanałem wylotowym gazów z silnika. Istota rozwiązania 
polega na tym, że zespół oddzielania azotu stanowi jonowa pompa tlenowa, połączona elektrycznie 
z co najmniej jednym źródłem prądu przetwarzającym energię silnika spalinowego. Wytworzenie du-
żych ilości tlenu niezbędnych dla pracy silnika spalinowego wymaga przeniesienia do struktury pompy 
tlenowej dużych ładunków elektrycznych w jednostce czasu. Rozwiązanie jest technicznie proste, 
może pracować zarówno w warunkach niskociśnieniowego zasysania jak i przy doładowaniu turbo-
sprężarką. 
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Korzystnym jest gdy źródłem prądu elektrycznego dla pompy tlenowej jest zespół ogniw termo-
elektrycznych, zasilany ciepłem odpadowym silnika spalinowego. Ogniwa termoelektryczne pozwalają 
na uzyskanie dużych natężeń prądu przy niskim napięciu. Zespół ogniw termoelektrycznych może być 
włączony komorą ciepła w kanał wylotowy silnika spalinowego albo w kanał zwrotny łączący kanał 
wylotowy gazów z mieszalnikiem, względnie jego komora ciepła włączona może być w kanał cieczy 
chłodzącej silnika spalinowego. 

Źródłem prądu dla jonowej pompy tlenowej może być również prądnica kinematycznie sprzężo-
na z wałem silnika spalinowego, połączona z pompą za pośrednictwem zespołu przetwarzania. 

Jonowa pompa tlenowa może być zasilana jednocześnie z kilku wymienionych powyżej źródeł 
prądu, połączonych z nią równolegle w dowolnej konfiguracji ilościowej i miejsca zabudowy. Przykła-
dowo układ zawierać może dwa zespoły ogniw termoelektrycznych włączone szeregowo w kanał wy-
lotowy, trzy zespoły ogniw termoelektrycznych włączone odpowiednio w kanały: wylotowy, zwrotny 
i cieczy chłodzącej oraz dodatkowo prądnicę. 

Kolejne rozwinięcie układu mającego zespół ogniw termoelektrycznych włączony komorą ciepła 
w kanał wylotowy polega na połączeniu kanału wylotowego z mieszalnikiem, który oprócz doprowa-
dzonego do silnika wyjścia kanału dolotowego utleniacza posiada również wyjście emisji gazów spali-
nowych. 

W układzie takim konieczność zwiększenia ilości wytwarzanego tlenu w jonowej pompie tleno-
wej rekompensowana jest korzyściami wynikającymi z obniżenia zawartości tlenku węgla CO i ilości 
cząstek stałych - sadzy w emitowanych gazach spalinowych. Gazy odprowadzane wyjściem emisji 
utleniane są aktywnym tlenem atomowym, wytwarzanym przez jonową pompę tlenową. Rozwiązanie 
pozwala zmniejszyć liczbę katalizatorów i filtrów, dotychczasowo koniecznych do zabudowy w ukła-
dzie wylotowym silnika spalinowego, dołączonym do wyjścia emisji z mieszalnika. 

Dalsze rozwinięcie układu według wynalazku polega na wprowadzeniu kanału równoległego, 
włączonego w kanał dolotowy po obu stronach jonowej pompy tlenowej oraz zabudowie na tym kanale 
zaworu. Zawór ten w najprostszym rozwiązaniu stanowić może zawór zwrotny skierowany przepły-
wem w stronę silnika spalinowego. Rozwiązanie takie umożliwia pracę silnika z obciążeniem przy 
którym wydajność pompy tlenowej jest mniejsza od ilości tlenu wymaganej do prawidłowego spalania. 

Przy rozbudowie układu i wyposażeniu go w elektroniczny zespół sterujący zawór na kanale 
równoległym stanowić może sterowany zawór dławiący. Sterowaną może być również ilość gazów 
spalinowych wprowadzanych do utleniacza za pośrednictwem zaworu dławiącego zabudowanego na 
kanale zwrotnym, nastawianego sygnałem z elektronicznego zespołu sterującego. 

Wykorzystanie prądnicy jako źródła prądu powinno być ograniczone wyłącznie do fazy rozruchu 
zimnego silnika spalinowego. W tym celu na połączeniu prądnicy z jonową pompą tlenową zabudo-
wanym może być wyłącznik, sterowany z elektronicznego zespołu sterującego. 

Przedstawiony układ według wynalazku pozwala na bardzo istotne ograniczenie emisji składni-
ków szkodliwych dla środowiska, skutkuje wzrostem sprawności i mocy silnika wynikającej z możliwo-
ści podniesienia temperatury pracy a ograniczanej w silnikach zasilanych w sposób bezpośredni po-
wietrzem ze względu na nadmierny wzrost emisji tlenków azotu NOX. 

Pełne zrozumienie wynalazku umożliwi opis trzech, przykładowych wykonań układów przygoto-
wania utleniacza, przedstawionych schematami blokowymi na rysunku. Na fig. 1 pokazany jest sche-
mat układu niskociśnieniowego, z jednym zespołem ogniw termoelektrycznych włączonym komorą 
ciepła w kanał zwrotny. Na fig. 2 przedstawiony jest układ wysokociśnieniowy, współpracujący z tur-
bosprężarką, w którym jonowa pompa tlenowa zasilana jest z dwóch zestawów ogniw termoelektrycz-
nych zabudowanych na kanałach wylotowym i cieczy chłodzącej oraz z prądnicy. Na fig. 3 pokazany 
jest schemat innego układu niskociśnieniowego, w którym tlen z jonowej pompy tlenowej wprowadza-
ny jest zarówno do utleniacza jak i do emitowanych gazów spalinowych. 

Układ według fig. 1 zasila gazem utleniającym silnik spalinowy 1 z zapłonem iskrowym, 
o mocy 50 kW, w którym paliwo lekkie rozpylane jest w kanałach ssących połączonych przez kolektor 
z kanałem dolotowym 2 układu przygotowania utleniacza. Gazy spalinowe z silnika spalinowego 1 
odprowadzane są przez kanał wylotowy 3 i nie uwidoczniony na schemacie katalizator do atmosfery. 
W kanale dolotowym 2 układu kolejno zabudowane są: filtr powietrza 4, jonowa pompa tlenowa 5  
i mieszalnik 8. Jonowa pompa tlenowa 5 ma ceramiczną przegrodę, umożliwiającą selektywny trans-
port tlenu, wykonaną z tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru. Platynowe elektrody jonowej 
pompy tlenowej 5 zasilane są prądem z zespołu ogniw termoelektrycznych 6, w których elementy 
czynne wykonane są z domieszkowanego tellurku bizmutu, względnie stopów germanu, krzemu lub 



 PL 199 293 B1 4 

domieszkowanego trójantymonku kobaltu. Zespół ogniw termoelektrycznych 6 włączony jest komorą 
ciepła w kanał zwrotny 7, łączący kanał wylotowy 3 z mieszalnikiem 8 - czyli ogrzewany jest ciepłem 
gazów spalinowych, których część wprowadzana jest zwrotnie do utleniacza paliwa. Przy różnicy tem-
peratur 350°C i sprawności 5% zespół ogniw termoelektrycznych 6 wytwarza prąd o natężeniu 400 A  
i napięciu 4 V. Prąd doprowadzony do jonowej pompy tlenowej 5 umożliwia na odseparowywanie 
z powietrza tlenu w ilości około 2,5 l/sek. Kanał dolotowy 2 ma obejście jonowej pompy tlenowej 5 
poprzez kanał równoległy 9 , przyłączony po jej obu stronach. Na kanale równoległym 9 zabudowany 
jest zawór dławiący 10, sterowany z elektronicznego zespołu sterującego 11. Sygnał elektronicznego 
zespołu sterującego 11 wyznacza również wielkość otwarcia zaworu dławiącego 12, zabudowanego 
na kanale zwrotnym 7 gazów spalinowych. Odpowiednie nastawy zaworów dławiących 10 i 12 ustala-
ne są programowo realizując warunek minimalnej zawartości azotu w wymaganej ilości utleniacza, 
ustalanej dla danego obciążenia, wydatku jonowej pompy tlenowej 5 oraz innych parametrów rzutują-
cych na optymalna pracę silnika spalinowego 1. 

Układ przedstawiony schematem fig. 2 współpracuje z silnikiem spalinowym 1, wysokoprężnym, 
doładowanym turbosprężarką 16. Jonowa pompa tlenowa 5 zasilana jest elektrycznie z trzech, połą-
czonych równolegle źródeł prądu. Stanowią je: dwa zespoły ogniw termoelektrycznych 6 oraz prądni-
ca 14 napędzana mechanicznie od wału silnika spalinowego 1. Jeden zespół ogniw termoelektrycz-
nych 6 włączony jest komorą ciepła w kanał wylotowy 3 a drugi w kanał cieczy chłodzącej 13 silnika 
spalinowego 1. Prąd prądnicy 14 transformowany jest w zespole przetwarzania 15 na duże natężenia 
prądu. Ogniwa termoelektryczne 6 zasilane są ciepłem odpadowym natomiast napęd prądnicy 14 
obciąża moc wyjściową silnika spalinowego 1. Dlatego jako źródło prądu dla jonowej pompy tlenowej 
prądnica 14 wykorzystywana jest wyłącznie przy rozruchu zimnego silnika, w okresie dochodzenia do 
normalnych temperatur pracy. Zadanie to wykonuje wyłącznik 17 sterowany z elektronicznego zespołu 
sterującego 11. Pozostałe elementy układu są identyczne jak w rozwiązaniu z fig.1. 

Szczególnie wysoki stopień czystości emitowanych gazów spalinowych może być osiągnięty  
w układzie przedstawionym na fig. 3. Budowa układu jest zbliżoną do pokazanego na schemacie  
z fig. 1. Różnica polega na tym, że kanał wylotowy 3 połączony jest z nie uwidocznionym układem 
wylotowym gazów spalinowych przez mieszalnik 8 o nieco odmiennej konstrukcji. Mieszalnik 8 w tym 
układzie ma oprócz wyjścia kanału dolotowego 2 utleniacza również drugie wyjście emisji 18 gazów 
spalinowych. W mieszalniku 8 tlen z jonowej pompy tlenowej 5 mieszany jest z całkowitą ilością ga-
zów spalinowych silnika 1. Utworzona mieszanina tlenu ze spalinami dzielona jest na część stanowią-
cą utleniacz, przepływający kanałem dolotowym 2 do silnika spalinowego 1 oraz pozostałą część sta-
nowiącą emitowane do atmosfery gazy spalinowe, które wypływają z mieszalnika 8 przez wyjście emi-
sji 18. Pracę układu wyróżniają więc dwa działania: przygotowanie utleniacza o istotnie zredukowanej 
ilości azotu oraz dopalanie aktywnym tlenem tlenków węgla i węglowodorów w emitowanych do at-
mosfery gazach spalinowych silnika. Konieczny nakład na zwiększenie o około 20% wydatku jonowej 
pompy tlenowej równoważony jest przez bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń atmosfery. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Układ przygotowania utleniacza paliwa w silniku spalinowym, posiadający zabudowane ko-
lejno na kanale dolotowym: filtr powietrza, zespół oddzielania azotu z powietrza oraz mieszalnik ga-
zów spalinowych, który połączony jest z kanałem wylotowym gazów z silnika, znamienny tym, że 
zespół oddzielania azotu stanowi jonowa pompa tlenowa (5) połączona elektrycznie z co najmniej 
jednym źródłem prądu (6, 14) przetwarzającym energię silnika spalinowego (1). 

2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że źródłem prądu jest zespół ogniw termoelektrycz-
nych (6). 

3. Układ według zastrz. 2, znamienny tym, że zespół ogniw termoelektrycznych (6) włączony 
jest komorą ciepła w kanał wylotowy (3) silnika spalinowego (1). 

4. Układ według zastrz. 2, znamienny tym, że zespół ogniw termoelektrycznych (6) włączony 
jest komorą ciepła w kanał zwrotny (7) łączący kanał wylotowy (3) gazów z mieszalnikiem (8). 

5. Układ według zastrz. 2, znamienny tym, że zespół ogniw termoelektrycznych (6) włączony 
jest komorą ciepła w kanał cieczy chłodzącej (13) silnik spalinowy (1). 
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  6. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że źródłem prądu zasilającym jonową pompę tle-
nową (4) jest prądnica (14), kinematycznie sprzężona z wałem silnika spalinowego (1) oraz przyłączo-
na do jonowej pompy tlenowej (4) za pośrednictwem zespołu przetwarzania (15). 

  7. Układ według zastrz.1 albo 2, albo 3, albo 4, albo 5, albo 6, znamienny tym, że źródła prą-
du (6, 14) połączone są równolegle z jonową pompą tlenową (5). 

  8. Układ według zastrz. 3, znamienny tym, że kanał wylotowy (3) połączony jest z mieszalni-
kiem (8), posiadającym oprócz wyjścia kanału dolotowego (2) utleniacza, wyjście emisji (18) gazów 
spalinowych. 

  9. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że posiada kanał równoległy (9), włączony w kanał 
dolotowy (2) po obu stronach jonowej pompy tlenowej (5), na którym zabudowany jest zawór (10). 

10. Układ według zastrz. 8, znamienny tym, że zawór jest zaworem zwrotnym skierowanym 
przepływem w stronę silnika spalinowego (1). 

11. Układ według zastrz. 8, znamienny tym, że zawór jest zaworem dławiącym (10), sterowa-
nym z elektronicznego zespołu sterującego (11). 

12. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że na kanale zwrotnym (7) zabudowany jest zawór 
dławiący (10) sterowany z elektronicznego zespołu sterującego (11). 

13. Układ według zastrz. 6, znamienny tym, że na połączeniu prądnicy (14) z jonową pompą 
tlenową (5) zabudowany jest wyłącznik (17), sterowany z elektronicznego zespołu sterującego  (11). 
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