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VÍZBEFECSKENDEZÉS, 
MINT A KATONAI ALKALMAZÁSÚ 

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK HATÁSFOKNÖVELÉSÉNEK 
ÉS HŐKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉSÉNEK ÚJ ESZKÖZE 

Absztrakt 
A polgári járműiparban jelenleg a downsizing (méretcsökentéses) 
motorépítési irányzat elterjedése miatt került sor a vízbefecskendezés 
bevezetésére. A BMW konszern 2015-ben bemutatott, közvetlen 
vízbefecskendezéses Otto-motorja jelentős teljesítménynövekedés 
mellett valósít meg fajlagos fogyasztáscsökkenést, amely rendkívül 
kedvező eredmény. A katonai alkalmazású dízelmotorok hatásfoknö-
velésének és hőkibocsátás-csökkentésének is új eszköze lehet a víz-
befecskendezés. A tanulmány bemutatja a vízbefecskendezés kato-
nai dízelmotoron való alkalmazásának lehetőségeit, illetve a Wärtsilä 
motorgyár és a US Army Hajtó- és Kenőanyag Kutatólaboratórium 
(Fuels and Lubricants Research Laboratory – FLRL) e területen elért 
eredményeit is. 

Kulcsszavak: BMW, vízbefecskendezés, Otto-motor, dízelmotor, 
Wärtsilä, downsizing, hatásfoknövelés, hőkibocsátás-csökkentés, 
haditechnikai K+F, US Army FLRL, EDA 

Bevezetés 

Napjaink korszerű gépesített haderőiben jelentős szerepet tölt be a 
harckocsik és páncélozott harcjárművek alkalmazása, amelyet két 
problémakör gátol: 

- a harcjárművek korlátozott hatótávolsága (kiemelhetően a mo-
torhatásfok függvénye); 

                                                           
1  Dr. Hegedűs Ernő mk. őrnagy, MH Logisztikai Központ, Kutatás-Fejlesztési, 

Szabványosítási és Tudományos Osztály. E-mail: hegedus.erno@hm.gov.hu,  
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- a harcjárművek rakétafegyverekkel szembeni sebezhetősége 
(részben a hőkibocsátás okozta infrakép segíti elő e fegyverek 
hatékony rávezetését és alkalmazását – amely szintén az ala-
csony motorhatásfokra vezethető vissza). 

Összességében a motorhatásfok (effektív hatásfok - gazdaságos-
ság) növelése egyaránt kedvező a hatótávolság és a hőkibocsátás-
csökkentés (veszteséghő-arány csökkentés) szempontjából. Emellett 
a hőkibocsátás csökkentése önálló fejlesztési cél is lehet a felderíthe-
tőség csökkentése érdekében. 

Már a II. világháború során problémát jelentett a harckocsik alkal-
mazása során az, hogy a valóban hatékony páncélzattal és tűzerővel 
rendelkező típusokat (pl. német Tiger nehézharckocsik) 90-130 km-
enként fel kellett tölteni üzemanyaggal, mivel mindössze 24% effektív 
hatásfokú karburátoros Otto-motorjaik túlzottan nagy fogyasztással 
rendelkeztek.  

Az 1991-es Öböl-háború során szintén jelentős problémát okozott 
az amerikai harcjárművek üzemanyaggal való hatékony ellátása, 
amely sok esetben az alkalmazott típusok erőforrásainak magas faj-
lagos fogyasztására volt visszavezethető (M1 Abrams harckocsi gáz-
turbinája).  

Napjaink fejlesztési törekvései ezért elsősorban a kedvező tömeg-
teljesítmény adatokkal rendelkező, lehetőség szerint a 36% effektív 
hatásfokot meghaladó turbófeltöltött harcjármű-dízelmotorok alkalma-
zására irányul az 500 km feletti hatótávolság megvalósítása érdeké-
ben. 

Már a II. világháború utolsó éveiben bizonyos fokú gátat vetett a 
páncélozott harcjárművek alkalmazásának a különböző páncéltörő 
rakétafegyverek elterjedése. A páncélozott célok ellen alkalmazott 
rakétafegyverek a hetvenes évek folyamán váltak valóban hatékony 
fegyverré, amikor célravezetésüket már egyre inkább a megsemmisí-
tendő harcjármű hőkibocsátásának (főleg az erőforrás veszteséghői-
nek) érzékelése útján voltak képesek megoldani.  

A különféle passzív infra-felderítő berendezéseket gyakran helye-
zik el repülőeszközökön, robotrepülőgépeken, egyes rakétatípuso-
kon, ahol önrávezető eszközként is alkalmazzák. Pilóta nélküli repü-
lőeszközön is lehet ilyen berendezéseket felderítési célokra alkal-
mazni. De vannak éjszakai célzókészülékek, hőpelengátorok, 
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termokamerák is. Napjainkban ezeket a felderítő-rendszereket és - 
részben vagy egészében - infra-önrávezető rakétafegyvereket (pl.: 
Hellfire, napjainkban a Javelin egyes változatai) harcihelikopterek, ill. 
csatarepülőgépek fő fegyverzeteként alkalmazva olyan hatékony 
harcjármű-megsemmisítési mutatókat értek el, amelyek már megkér-
dőjelezhetik a páncélozott harcjárművek alkalmazhatóságának létjo-
gosultságát a jövő háborúiban. (Példaként említhető az 1991-es 
Öböl-háború során elszenvedett iraki páncélos-veszteség jelentős 
mértéke.)  

A részben vagy egészében infra-rávezetésű rakétafegyverek elleni 
álcázó tevékenység egyik hatékony eszköze a harcjármű-
dízelmotorok hatásfokának jelenleginél magasabb szintre emelése, 
mivel ezáltal a hűtőn és a kipufogórendszeren keresztül távozó vesz-
teséghők – amelyek a harcjármű infraképének döntő többségét adják 
– csökkennek. 

 
1. ábra. Egy önjáró löveg infravörös képe. 

Feltűnően forró (fehér) a képen a lánctalp görgősora (súrlódás) és az erő-
forrás térsége (ami ennél a típusnál a jármű elején nyert elhelyezést) 

Az egyre hatékonyabb, harckocsik elleni rakétafegyverek hatásá-
nak csökkentése érdekében számos, a védettséget növelő fejlesztés 
született (réteges páncélzat, reaktív páncélzat, aktív védelmi rendsze-
rek). Emellett megjelentek egyes, a harcjárművek hőképének csök-
kentését célzó fejlesztések is, mint például a kipufogógázt a hűtőle-
vegővel elkeverő rendszerek (pl. BMP-1), zártláncú vízbefecskende-
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ző-kipufogógázhűtő rendszerek (US Army üzemanyag kutató-
laboratórium fejlesztése2), illetve az elektromosan hűthető felületű 
Peltier-hőelemekből összeállított harcjármű-borítások (aktív álcázó 
rendszerek).  

A BAe System cég 2011-ben svéd megbízásra fejlesztett ki egy, a 
harckocsikra szánt, hatszögletű, 140 mm átmérőjű, tenyérnyi Peltier-
hőelem modulokból felépülő rendszert, amit ADAPTIV névvel illettek. 
Ezek a modulok egymástól függetlenül szabályozható hőmérsékletű-
ek, így a jármű páncélteste az infravörös kamerák számára nehezeb-
ben felderíthető.  

A Peltier-hőelemekből összeállított, elektromosan hűthető felületű 
harcjármű-borítással a harcjármű hőképe – igaz, jelentős áramfelvétel 
árán – többé-kevésbé sikeresen csökkenthető, változtatható, előse-
gítve a hatékony álcázást. Ugyanakkor a dízelmotor veszteséghőjé-
nek infra-kibocsátására ez a rendszer sem jelent megoldást. 

 
2. ábra. A BAe System cég ADAPTIV típusjelű, Peltier-hőelem 

modulokból felépülő aktív álcázórendszerének prototípusa 
egy CV90-120 harckocsira felszerelve 

                                                           
2  Melton, R. B. – Lestz, S. J. – Quillian, R. D. – Rambie E.  J. : Direct Water 

Injection Cooling for Military Engines and Effects on the Diesel Cycle. U. S. 
Army Fuels and Lubricants Research Laboratory, San Antonio, Texas, 
Symposium (International) on Combustion, Volume 15, Issue 1, 1975,1389-
1399. o. 
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Az 1. sz. táblázatban a belsőégésű hőerőgépekkel meghajtott 
harcjárművek fő motorrendszer-elemeinek és a természetes terep-
elemek infravörös sugárzásának összehasonlítását láthatjuk.  

KÜLÖNBÖZŐ SUGÁRFORRÁSOK ÉS A HARCJÁRMŰ 
HŐMÉRSÉKLETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA3 

1. sz. táblázat 

Sugárforrás 
A sugárforrás 
hőmérséklete 

(°C) 

Relatív 
sugárzó-
képesség 

Maximális 
hullámhossz 

(µm) 

Kisugárzott 
energia 
(W/cm2) 

Kipufogócső 400-600 0,8 3,2 - 4,2 1,00 - 2,00 

Kipufogógázok 600-700 1,0 2,9 - 3,2 2,00 - 6,00 

Motorházfedél 40-70 0,9 8,5 - 9,5 0,06 - 0,08 

Kerekek 20-60 0,9 8,0 - 10,0 0,05 

Föld, homok (-30) - (+50) 0,95 8,8 - 10,2 0,01 - 0,06 

Növényi zöld 0 - (+30) 0,95 9,5 - 10,5 0,03 - 0,05 

Kő, szikla (-30) - (+50) 0,9 8,8 - 10,2 0,01 - 0,05 

„A táblázatból azt olvashatjuk le, hogy a környezet infrasugárzását 
nagyságrendekkel meghaladja a járműveké… A passzív rendszerű 
infravörös tartományú felderítés elleni védelem megoldása során a 
céltárgyak által kisugárzott infrasugarakat kellene „láthatatlanná ten-
ni”. Ehhez a haditechnikai eszközök által kibocsátott infrasugarakat 
kellene jelentősen csökkenteni, azaz csökkenteni kellene a hőmér-
sékletüket, az általuk kibocsátott hőmennyiséget. Ez azonban a kü-
lönböző belsőégésű motorok szükséges üzemi feltételeinek (hű-
tésigényének) biztosítása miatt nehezen járható út.”4 

Jelen ismereteink szerint – a terjedelmes tömegű és méretű kipu-
fogógáz - levegő elkeverő rendszerek5 mellett – kizárólag a vízbe-
fecskendezés képes csökkenteni a belsőégésű hőerőgépek kipufo-
gógázainak hőmérsékletét. (Hasonló gyakorlat alakult ki a 
harcihelikoptereknél is – pl. Mi-24 típus vízbefecskendezéses légel-

                                                           
3  Lőrincz István: Az infravörös technika katonai alkalmazása, Zrínyi Katonai 

Kiadó, Budapest, 1972. 
4  Tóth Tamás: Harcjárművek felderíthetőségének csökkentési lehetőségei. 

http://www.zmne.hu/tanszekek/ehc/konferencia/may/tothtamas.htm 
5  Pl. BMP-1 ejektoros kipufogó-hűtő légelkeverő rendszere. 
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keverő rendszere.) Belsőégésű motorokon alkalmazott vízbefecsken-
dezéssel a kipufogógáz-hűtőhatás egyfelől direkt módon, másfelől 
áttételesen – a hatásfok növekedéséből fakadó veszteséghő-arány 
csökkenésével – érhető el.  

A vízbefecskendezés alkalmazása közel egyidős a belsőégésű Ot-
to-motorral. Vízbefecskendezéses motorok alkalmazására széria-
gyártásban a II. világháborúban került sor először. A legismertebb 
ilyen típusú erőforrást a Messerschmitt Bf 109 repülőgépben alkal-
mazták.  

A vízbefecskendezés lényegében vízbejuttatás a belsőégésű hő-
erőgép kőrfolyamatába, amelynek két változata ismert: 

- vízbefecskendezés (porlasztás, karburálás) a szívócsőbe és 
innen a hengertérbe; 

- vízbefecskendezés közvetlenül a hengertérbe (amely külön be-
fecskendező elemmel, vagy az üzemanyagba kevert víz útján 
– üzemanyag - víz emulzió bejuttatás formájában – is megva-
lósulhat, mivel a vizes üzemanyag-emulziók alkalmazása 
gyakorlatilag a vízbefecskendezés egy fajtája).  

Jelenleg a downsizing (méretcsökentéses) motorépítési irányzat 
miatt indokolt a vízbefecskendezés bevezetése gépjárműveken. A 
BMW konszern 2015-ben bemutatott, közvetlen vízbefecskendezéses 
Otto-motorja 10%-os teljesítmény-növekedés mellett valósít meg 
13%-os fajlagos fogyasztáscsökkenést, amely rendkívül kedvező 
eredmény.  

A vízbefecskendezés különböző formáinak alkalmazásával 
lehetőség nyílik a termodinamikai körfolyamatok módosítására, 
esetleg kombinált körfolyamatok létrehozására is.  

Napjaink korszerű gépesített haderőiben a járműtechnikai eszkö-
zöket döntő többségében turbófeltöltéses dízelmotorok hajtják meg. A 
katonai alkalmazású dízelmotorok hatásfok-növelésének és 
hőkibocsátás-csökkentésének új eszköze lehet a vízbefecskendezés. 
Habár 2003-tól már gyártják a Wärtsilä 8L32 Common Rail diesel 
típusú, közvetlen vízbefecskendező rendszerrel rendelkező 
hajómotort, illetve a Mitsubishi cég is gyárt hasonló kategóriájú 
vízbefecskendezéses motort, a megoldás még nem jelent meg a 
szériagyártású haszongépjármű vagy harcjármű dízelmotornál. 
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A katonai alkalmazású dízelmotorok esetében egy sor, a polgári 
élet követelményrendszerétől eltérő speciális alkalmazói követelmény 
merül fel:6  

- fokozott harci túlélőképesség (csökkentett méretű folyadékhűtő 
vagy léghűtés alkalmazásával),  

- magas teljesítmény-tömeg arány és kedvező dinamikus tulaj-
donságok (korszerű – rendszerint turbófeltöltőn alapuló - 
feltöltőrendszer alkalmazásával); 

- magas hatásfok a nagy hatótávolság érdekében; 
- alacsony hőkibocsátás a felderíthetőség csökkentése érdeké-

ben (kipufogógáz-levegő keverőrendszerek, illetve magas mo-
torhatásfokkal alacsony szinten tartott veszteség-hő-
mennyiség).  

Ez utóbbi két területen kapcsolódhat be a polgári gépjárműiparban 
jelenleg alkalmazni kezdett vízbefecskendezés, amely egyszerre le-
het a teljesítménynövelés, a hatásfokjavítás, illetve a kipufogógáz 
hőmérséklet-csökkentés eszköze.  

Napjainkig sem sikerült hatékony megoldást találni a harcjárművek 
meghajtására alkalmazott négyütemű, turbófeltöltéses dízelmotorok 
hőkibocsátásának hatékony csökkentésére. Ezt a hőkibocsátást mi-
nőségileg elsősorban a kipufogón kiáramló gázok 6-700 °C hőmér-
séklete jellemzi, illetve mennyiségileg az a mutató, amely szerint a 
36%-os effektív hatásfokú dízelmotor az üzemanyag hőtartalmának 
64%-át a környezetbe bocsátja ki (hűtési és kipufogási) veszteséghő-
ként. 

Egy 360 kW (500 LE) teljesítményű harcjármű-motor (pl.: BTR-80) 
mintegy 640 kW (870 LE) teljesítményt bocsát ki veszteséghőként – 
egyúttal érzékelhető infrajelként – a környezetbe, nagymértékben 
elősegítve a harcjármű felderítését, lehetővé téve megsemmisítését. 
Ennek a hőmennyiségnek a csökkentése önmagában nem oldható 
meg hideglevegős elkeveréssel.  

Ezért a hatvanas években a US Army üzemanyag kutató-
laboratóriuma célul tűzte ki egy csökkentett hőkibocsátású harcjármű-
motor kifejlesztését, ennek érdekében vízbefecskendező rendszerrel 
                                                           
6  Dr. Vég Róbert – Dr. Hegedűs Ernő: Dízelmotorok feltöltése és hűtése, különös 

tekintettel a katonai felhasználásra tervezett konstrukciókra I-II. rész. 
Haditechnika, 2016. évi 6. sz. ill. 2017. évi 1. sz. 
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láttak el egy harcjármű-dízelmotort.7 A vízbefecskendezés alkalma-
zása intenzíven csökkenti a harckocsik, páncélozott harcjárművek és 
egyéb, harcászati célra alkalmazott katonai járművek erőforrásainak 
üzem közbeni hőkibocsátását. A járművek infrajel-rávezetésű páncél-
törő rakétával történő megsemmisítésének esélye így jelentős mér-
tékben csökken. 

A repülőiparban a II. világháború után már szélesebb körben al-
kalmaznak vízbefecskendezést. A vízbefecskendezés, mint teljesít-
ménynövelő eljárás széles körű alkalmazást nyert repülőgép-
hajtóműveknél, főként a légcsavaros gázturbinák és helikopter-
hajtóművek esetében.8 A gépjárműiparban miért éppen most került 
felszínre a 19. század vége óta ismert vízbefecskendezés? Az okok 
összetettek: 

- a belsőégésű motorok nitrogénoxid kibocsátása a korszerű 
motorkonstrukcióknál egyre emelkedik, és a vízbefecskende-
zés hatékonyan csökkenti ezt az emisszió-típust; 

- általában szigorodnak a környezetvédelmi normatívák, köztük 
különösen a dízelmotorok koromkibocsátására vonatkozóak, 
amelyre hatékony válasz a vízbefecskendezés emulzióképzé-
ses változata; 

- a jelenleg bevezetés alatt álló, forszírozott teljesítményű 
downsizing turbófeltöltött Otto-motorok kopogási problémákkal 
küzdenek, amelyre a vízbefecskendezés a hatékony válasz; 

- vízbefecskendező rendszerek építéséhez alkalmazható tech-
nológiák (fordított ozmózis vízszűrő, kerámiadugattyús adago-
lószivattyú, common rail befecskendező-rendszer, műanyag és 
kompozit tartályok illetve csövek, korrózióálló bevonatok stb.) 
napjainkra állnak rendelkezésre.  

Az EDA (European Defence Agency – Európai Védelmi Ügynök-
ség) kutatás-fejlesztési programjai közel egy évtizede foglalkoznak a 
harcjárművek hőkibocsátásának csökkentésével. Ezen a területen 
                                                           
7  Melton, R. B. – Lestz, S. J. – Quillian, R. D. – Rambie E.  J. : Direct Water 

Injection Cooling for Military Engines and Effects on the Diesel Cycle. U. S. 
Army Fuels and Lubricants Research Laboratory, San Antonio, Texas, 
Symposium (International) on Combustion, Volume 15, Issue 1, 1975,1389-
1399. o. 

8  Hegedűs Ernő: Vízbefecskendezés és emulziók alkalmazása repülőgép 
hajtóműveknél. Haditechnika, 34. évf. 2000. évi 2. sz. pp. 8-11. illetve Hegedűs 
Ernő: Vízbefecskendezés és emulziós tüzelőanyagok alkalmazásának hatása a 
korszerű repülőgép-hajtóművek teljesítményére. Szolnok, ZMNE SZRI 1999. 
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aktív és passzív álcázórendszerek, harcjármű-bevonatok stb. mellett 
csökkentett hőkibocsátású erőforrások fejlesztése is felmerül. Ugyan-
akkor a dízelmotorokon megvalósított vízbefecskendezés nemcsak a 
haditechnikai K+F világába sorolható, hiszen az Európai Közösség 
szabályozásai 1997-től kezdve elkülönített emissziócsökkentési meg-
oldásként tartják nyilván a vízbefecskendezést belsőégésű motorok 
esetében.9 Közismert az európai járműgyártóknak a dízelmotorok 
kibocsátásával és gazdaságosságával kapcsolatos, az utóbbi évek 
során kiéleződött problémája (pl. Volkswagen dízel-ügy), amely to-
vábbra is megoldásra, műszaki válaszokra vár. 

A tanulmány különböző polgári és katonai fejlesztőintézetek ered-
ményeinek ismertetésével tesz kísérletet a vízbefecskendezés kato-
nai dízelmotoron való alkalmazási előnyeinek, lehetőségeinek, fő fej-
lesztési irányainak bemutatására.  

1. A vízbefecskendezés hatása a belsőégésű hőerőgé-
pek körfolyamataira  

1.1. A vízbefecskendezés általános hőtani jellemzői 

A vízbefecskendezés során beporlasztott folyadék a szívócsőben 
és/vagy a hengerben elpárolog, és mivel a párolgás endoterm 
folyamat, hőt von el. A sűrítési folyamat megváltozik, egy olyan hűtött 
kompresszióval kell számolnunk, amely megközelíti az izotermikus 
sűrítést. A hőelvonás következtében csökken a levegő hőmérséklete, 
illetve fajlagos térfogata, a sűrítéshez szükséges technikai munka is 
csökken.  

A vízbefecskendezés a víz hőelvonó hatása következtében is 
csökkenti a csúcsnyomást és az égési hőmérsékletet, illetve elnyújtja 
az égést. Habár a csúcsnyomás az eredetinél kisebbre adódik, a 
pozitív munkaterület mégsem csökken, mivel a gőz nyomása 
hozzáadódik az égésgázokéhoz. Vízbefecskendezéses motornál az 
effektív középnyomás ezáltal úgy növelhető, hogy a csúcsnyomás 
csökken. Ez kedvező hatással van a csapágyak és egyéb alkatrészek 
mechanikai terhelésére, ill. az ebből adódó veszteségekre. 

                                                           
9  Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK Irányelve (1997. december 16.) A 

nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belsőégésű motorok gáz- 
és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, 6.9. 
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1.2. A vízbefecskendezés hatása az Otto-motorok működésére 

Az Otto-motorok teljesítmény- és hatásfoknövelésének elsődleges 
korlátja a kopogásos égés. A vízbefecskendezésnek elsősorban a 
kopogásos égés elkerülése a célja. Az angol szakkifejezés is erre 
utal: anti-detonant injection (ADI). A víz jelenlétének oktánszám-
növelő hatása és antidetonációs adalékként történő alkalmazása a 
hűtött kompressziófolyamat miatt alacsonyabb kompressziós 
véghőmérsékletnek, továbbá a belső térfogati hűtés hőmérséklet-
homogenizáló hatásának, illetve bizonyos elméletek szerint a víz 
endoterm disszociációjának tudható be.10 

A napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazott turbófeltöl-
téses Otto-motorok üzemi korlátait a kopogásos égés és a turbófeltöl-
tő turbináján fellépő túl magas hőmérséklet – mintegy 900-1000 C 
maximális értékkel – képezik. A kopogásos égés markánsan korlá-
tozza a benzinüzemű motoroknál alkalmazható maximális töltőnyo-
mást, amelyet csak vízbefecskendezéssel képesek leküzdeni a nagy-
teljesítményű turbófeltöltésű motoroknál. A befecskendezett víz pá-
rolgáshője erőteljesen hűti a hengertöltetet, a keveréket. A vízbefecs-
kendezés belső hűtő hatását turbófeltöltéses Otto-motoroknál első-
sorban a kopogásos égés meggátolására alkalmazzák a magasabb 
teljesítményt biztosító nagyobb töltőnyomás esetén. A kopogásos 
égés mindig az égésfolyamat második felében, a lángfront előtti hen-
gertérben lép fel. A kopogásos égést (detonációs égést) öngyulladás 
váltja ki a még el nem égett keverékben. Az öngyulladás gócaiból 
kiinduló reakció nagy terjedési sebességű (ha nem is robbanás, de 
közel áll hozzá). A gáz nyomása ekkor hirtelen megnő, nyomáshul-
lám alakul ki, mely a hengertérben faltól-falig terjed. A hengerfallal 
való gázfront-ütközés kelti azt a hangot, melyet kopogásnak neve-
zünk. Ez a megnövekedett hengertéri gáznyomás, az ütésszerű nyo-
máshullám erodálja a dugattyút, a hengerfejtömítést, hat a gyűrűre, 
eltöri a gyűrűgátat, kilyukaszthatja a dugattyút. A nagyobb kompresz-
szió-viszonyú szívó és a turbófeltöltött Otto-motorok különösen haj-
lamosak kopogásra. Kiküszöbölésére kopogástűrőbb benzint kell al-

                                                           
10  A víz disszociációja olyan endoterm bomlási folyamat, amely 2000 °C felett 

jelentkezik. A kopogásos égés során nyomásingadozási jelenségek lépnek fel 
az Otto-motor égésterében. Az elmélet szerint a kopogásos égés nyomás- és 
hőmérséklet-növekedési csúcsai a víz disszociációjának fokozódásához 
vezetnek, amely viszont endoterm jellege miatt hőt von el, csökkentve ezzel a 
nyomás és a hőmérséklet növekedését, fojtva a kopogási jelenséget. A 
munkafolyamat során keletkező hidrogén és oxigén az expanzió kezdeti 
szakaszán újra egyesül, bizonyos égésfolyamat-elnyújtó hatást gyakorolva. 



 

46 

kalmazni. Ennek mérőszáma az oktánszám. Elvileg 100-as oktán-
szám a maximum. Emellett a kopogási hajlamot lehet az égési folya-
mat alakításával, égéstéri konstrukciós jellemzőkkel, töltetáramlással, 
továbbá a motorhűtés növelésével is csökkenteni. Ha ezeket a meg-
oldásokat már kimerítették, további megoldást jelenthet a vízbefecs-
kendezés alkalmazása. A 3. ábrán látható indikátor diagram – a hen-
gertérben kialakuló nyomás a főtengely-elfordulás függvényében – a 
normális (1), a gyengén kopogó (2), az intenzíven kopogó és már a 
motort károsító (3) nyomáslefutás mellett mutatja a vízbefecskende-
zés hatására ismét kisimuló, normálissá váló égésfolyamatot (4). 

 
3. ábra. A kopogásos égést piros színnel, illetve a vízbefecskendezés 

antidetonációs hatását kék színnel ábrázoló indikátor diagram11  

Ha a kopogás mégis bekövetkezne, akkor az elektronikus motor-
vezérlési rendszeren (a gyújtás és befecskendezés elektronikáján) 
keresztül kell beavatkozni. A kopogásos égést jelző jeladó (amely 
lehet piezokristályos kopogásdetektor vagy a gyújtógyertya ionárama) 
tudatja a motorirányító egységgel, hogy kopogásos égés következett 
                                                           
11  Dr. Nagyszokolyai Iván: Vizet a tűzbe. Autótechnika, 2015. 07. 20. 

http://www.autoszektor.hu 
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be, és tenni kellene valamit, hogy ez tartósan ne álljon fenn. A meg-
szüntetés legegyszerűbb szabályozási módja az előgyújtás időszakos 
csökkentése. A kopogás ugyan megszűnik, de a motor hatásfoka is 
romlik. A 4. ábra jól mutatja, hogy mennyire kell hátrább tolni az égés-
folyamatot az előgyújtás csökkentésekor. Az ábrát kísérő két kerék-
páros grafika szemléletesen és közérthetően mutatja az expanzió 
során nyerhető hajtóerő (munka) kinyerhetőségének gyengülését. 

 
4. ábra. Az égésfolyamat káros elhúzódása a kopogás elkerülésére 

alkalmazott előgyújtás-csökkentés esetén (piros), illetve az ugyanek-
kor alkalmazott vízbefecskendezés optimális nyomáslefutási görbéje 

(kék)12 

Egy másik kopogáscsökkentő eljárás a keverékdúsítás – például 
gyorsításnál. Ezzel is hatékonyan lehet az égés csúcshőmérsékletét 
csökkenteni, illetve a kopogási hajlamot is mérsékelni – ám a gazda-
ságosság ekkor is romlik, mivel a benzin-levegő keverék eltér az 
ideális (sztöchiometrikus) aránytól. Emiatt kedvezőtlen irányba moz-
dul el a károsanyag-emisszió, illetve romlik a katalizátor működésé-
nek hatásfoka is. Vízbefecskendezés alkalmazásával a keverékdúsí-
tás mellőzhető, ezáltal kopogásmentes motorüzem mellett is magas 
marad a motorhatásfok. 

                                                           
12  BMW Group Innovációs Napok, sajtóinformáció, 2015. 
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5. ábra. A 70 oktános adalékolatlan alapbenzin oktánszámának vál-

tozása a víztartalom függvényében 

Vízbefecskendezés vagy benzin-víz emulziók alkalmazásának ok-
tánszámnövelő hatása a víz fokozott hőelvonó képessége kapcsán 
jelentkezik. A víz ilyen jellegű tulajdonsága lehetőséget teremt anti-
detonációs adalékként történő felhasználására, ezáltal kiválthatóak a 
különféle költséges oktánszámnövelő technológiák.13 A 91 oktános 
benzinhez kevert vagy befecskendezett 18% mennyiségű víz az ok-
tánszámot 110-re növeli.14 Az 5. ábrán látható oszlop-diagram a 70 
oktános adalékolatlan alapbenzin oktánszámának változását ábrázol-
ja a víztartalom függvényében. 

1.3. A vízbefecskendezés hatása a dízelmotorok működésére 

A dízelmotorokat – az égésfolyamat és az üzemanyag jellegéből 
fakadóan - a kopogásos égés veszélye nem fenyegeti. Ilyen értelem-
ben a dízelmotoroknál alkalmazott töltőnyomás dinamikusan fokozha-
tó, teljesítményük – a jelenleg alkalmazott turbófeltöltők maximális 
töltőnyomása adta keretek között – tág határok között is jól növelhető 
(a jelenleg megvalósítható 1,5 - 2,5 bar töltőnyomást alapul véve). A 
dízelmotorok teljesítménynövelésének felső korlátját – a teljesítmény 
(középnyomás) növekedéséből fakadó, csapágyakra, hengerfejcsa-
varokra és hajtórúdra ható, jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel 
                                                           
13  Taliszman, L. V. – Szemenova, I. :Víz – benzin emulziók bevezetésének prob-

lémája In: Himija I Technologija Toplivnih Maszel, 1980 8. sz. 27 – 30. o.   
14  Bertha A. dr. – Fülöp Levente: Technikai helyzetkép. Innovációs szakkiállítás, 

Budapest, 1998. 
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könnyen leküzdhető mechanikai terhelés mellett – főként „a dugattyú, 
a dugattyúgyűrűk és a szelepek hőterhelése adja.”15 Ilyen módon az 
alkatrészek hőterhelését jelentősen csökkentő vízbefecskendezés 
alkalmazása a dízelmotorok teljesítménynövelésének hatékony esz-
köze lehet. 

A vízbefecskendezés emulziós változatának alkalmazása a ko-
romképződés csökkentésén keresztül is jelentősen csökkentheti a 
feltöltött dízelmotor hőterhelését, mivel csökkenti a koromsugárzást. 
A koromsugárzás csökkenése az égésfolyamat során természetesen 
a koromképződés csökkenésével van összefüggésben.  

Belsőégésű hőerőgépek üzeménél veszteségként lép fel az a hő-
mennyiség, amely az égésfolyamat során a határoló falfelületek és 
egyéb szerkezeti elemek felé adódik át. Az égés folyamán ez a hőát-
adás a közeg és a falak közt túlnyomórészt konvekció és a világító 
láng sugárzása következtében jön létre. Gázsugárzás útján a falnak 
leadott hő kicsi, ezért általában elhanyagolható. A világító láng izzó 
koromszemcséknek köszönhető sugárzása viszont tetemes,16 elérheti 
az összes falveszteségek 40%-át.17  

Az égésfolyamat során az elgőzölgött szénhidrogén-részek mellett 
az égést megelőző molekulafeldarabolódás eredményeképpen szén-
részecskék is keletkeznek, amelyek a lánghőmérsékleten sötétvörös 
– sárgás színnel izzanak, és egy széles spektrumon sugároznak. Ez 
a 0,5 – 2 m-es részecskékből álló, összefüggő koromfelhő-felület 
jelentős sugárzásra18 képes, amely nemcsak a határoló falfelületeken 
keresztül távozó veszteséghő mértékét növeli, hanem a megvilágított 
határoló falfelület vagy szerkezeti elem hőterhelését is, rontva ezzel 
annak szilárdsági mutatóit. Természetesen a megvilágított felületeken 
leadott hőáramsűrűség függ a felületek minőségétől is, néhány ki-
egészítő tényező mellett főként a felületre felrakódott koromrétegtől.19 
Megfelelően vastag, fekete színű, jól tapadó koromréteg kialakítására 
éppen azok a nagyméretű, aszfaltos koromszemcsék képesek, ame-
lyek kialakulását az emulziós üzemeltetés megakadályozza. Így el-
mondható, hogy az emulziós üzemanyagok használatakor a hőerő-

                                                           
15  Uo. 341. o. 
16  Balogh Lászlóné: Az égési sugárzási folyamat vizsgálata alternatív égők lángjai-

nál In: Energiagazdálkodás XXIV. évf. 11. Szám 480. o. 
17  Kalmár István – Stukovszky Zsolt: Belsőégésű motorok folyamatai Műegyetemi 

Kiadó, Budapest. 1998 460. o. 
18  Dr. Fülöp Zoltán: Belsőégésű motorok Tankönyvkiadó, Budapest 1990. 124. o. 
19  Dr. Fülöp Zoltán: Belsőégésű motorok Tankönyvkiadó, Budapest 1990. 120. o. 
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gépek szerkezeti elemeinek hőterhelése nem csak a jelenlévő víz-
mennyiség fizikai hőelvonó hatása miatt csökken, hanem – a korom-
képződés csökkenéséből és a keletkezett kevés korom szerkezetéből 
fakadóan – a lángsugárzás mértékének jelentős csökkenése miatt 
is.20 (Ez az oka annak, hogy a magas hőmérsékleten üzemelő, hűtő 
nélküli, keramizált dízelmotorokhoz a gyártó cégek emulziós tüzelő-
anyagot írnak elő az üzemeltetéshez.)  

Vízbefecskendezés használatakor növelhető a körfolyamatba 
bevitt hőmennyiség, azaz a töltőnyomás, és ezáltal a 
befecskendezett üzemanyag mennyisége. A többlet tüzelőanyag 
befecskendezése, azaz a bevitt hőmennyiség növelése elvezet a 
teljesítmény fokozódásához.  

Összességében dízelmotoroknál a vízbefecskendezés: 
- elsősorban a teljesítménynövelés (töltőnyomás-növelés) 

eszköze; 

 üzemanyag-víz emulziós változata a koromképződés 
csökkentése, az égési hatásfok növelése miatt csökkenti a 
hűtőfolyadék felé átadott hőt, illetve javítja az erőforrás effektív 
hatásfokát. 

2. A vízbefecskendezés megvalósításának szerkezeti 
formái 

2.1. A szívócsőbe történő vízbefecskendezés 

A vízbefecskendezés belsőégésű motorokon történő megvalósí-
tásának legegyszerűbb módja a szívócsőbe történő befecskendezés 
vagy karburálás. A karburátoros motorok esetében alkalmazott 
leggyakoribb megoldás a kettős karburátor kialakítása. Szívócsőbe 
                                                           
20  Ugyanez a hatás – a víz hőelvonó hatásából, de főként a koromsugárzás 

jelentős csökkenéséből fakadó lecsökkent hőterhelés – teszi lehetővé a turbina 
előtti gázhőmérséklet növelését gázturbinás hajtóművek esetén. Ez növeli a 
teljesítményt, javítja a hajtómű hőkihasználtságát, és növeli hatásfokát. Van még 
egy előnye az emulziók használatából fakadó koromképződés csökkenésnek a 
gázturbinák üzemeltetését illetően. A szárazföldi haderők által rendszerbe 
állított, járműhajtásra használt hőcserélős gázturbinák hőcserélői ugyanis 
érzékenyek az aszfaltos – gyantás koromlerakódásokra. A nagyméretű aszfaltos 
– gyantás koromszemcsék képződése azonban szinte teljesen megszűnik 
emulziós tüzelőanyagok használata esetén. 
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történő vízbefecskendezés esetén a benzinbefecskendezéssel 
azonos rendszerelemeket és fúvókákat alkalmaznak. A szívócsőbe 
beporlasztott víz a kompressziófolyamat során elpárolog, és 
endoterm folyamat keretében a párolgási hővel azonos mennyiségű 
hőt von el, a kompressziót az izotermikushoz közelítve. A szívócsőbe 
történő vízbefecskendezésnek megvannak a mennyiségi korlátai, 
hiszen közelítőleg 1:1 víz - üzemanyag arány felett fulladás, 
ciklusegyenlőtlenség tapasztalható. 

2.2. Az égőtérbe történő közvetlen vízbefecskendezés 

Az égőtérbe történő közvetlen vízbefecskendezés alkalmazásával 
– a szívócső-befecskendezéshez képest – jelentősebb mennyiségek 
fecskendezhetők be. Magyar egyetemi kutató (Nehézipari Egyetem, 
Miskolc) kétütemű léghűtéses Otto-motor (Pannonia P 10) hengerébe 
fecskendezett víz hatásait vizsgálta 1973-ban az üzemanyag-
dózisnál 1,2-2,5-szer nagyobb vízdózisok esetén közvetlenül az 
égésfolyamat során. 21 A tanulmány megvizsgálja a vízbefecsken-
dezés elméleti Otto-körfolyamatra gyakorolt hatását, és megállapítja, 
hogy mivel a víz elpárolgásához szükséges rejtett hő az égésnél 
felszabaduló hőből vonódik el, az égéstermék belső energiája 
csökken, továbbá az égéstermékekkel távozó vízgőz egy bizonyos 
mennyiségű látens hőt tartalmaz, így elméletileg romlik a körfolyamat 
termikus hatásfoka. (Veszteséget jelent az, hogy a kondenzálatlanul 
távozó vízgőz párolgáshő formájában elviszi a hőenergia egy részét.) 
A vízbefecskendezés falakra gyakorolt hűtőhatása és a visszamaradó 
kipufogógázok nedvességtartalmának antidetonációs hatása folytán 
viszont a kompresszióviszony jelentős mértékben növelhető, így – a 
vízbefecskendezésből fakadó elméleti hatásfokromlás ellenére – 
olyan termikus hatásfokú motorikus működés valósítható meg, amely 
vízbefecskendezés nélkül nem elképzelhető. A magasabb 
kompresszióviszony és a vízbefecskende-zés együttes 
következménye, hogy az expanzió végén a szabadba távozó gáz 
hőmérséklete jelentősen alacsonyabb. A kísérleti erőforrás 
kompresszióviszonyát azonban nem módosították, ezáltal a termikus 
hatásfokromlás kompenzálása nem történt meg. A teljesítmény, 
illetve fajlagos fogyasztás paraméterei 1,2-szeres, üzemanyaghoz 
viszonyított vízmennyiség mellett a termikus hatásfok csökkenése 
miatt várható 3%-os elméletileg számított romlás helyett 3,5% 
javulást mutattak, amely szöges ellentétben áll az elméletileg 

                                                           
21  Nánási Tibor dr.: Kétütemű, léghűtéses Otto-motor hengertérbe történõ 

vízbefecskendezés vizsgálata, Tatabányai szénbányák közleményei, 1973. 2.k.. 
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elvárható eredménnyel. A 6,5%-os fajlagos paraméter-javulás okait a 
tanulmány abban jelöli meg, hogy a falaktól a belső hűtés által elvont 
hőmennyiség a víz elgőzölögtetésére fordítódik, és hasznos munkát 
végez. Tehát a befecskendezett vízmennyiség nemcsak az égéstől 
von el hőt, hanem a falfelületektől is, méghozzá jelentős mértékben. 
Ez a falaktól elvont hőmennyiség viszont eleve veszteséghő, mivel 
egyébként is elvonásra került volna a külső hűtés által. Így viszont a 
víz által a falaktól elvont hőmennyiség a gőzképződés következtében 
munkát végez. Ez a markáns különbség a külső és a belső hűtés 
körfolyamatra gyakorolt hatása közt. A tanulmány kifejti, hogy a 
fentiek tükrében a vízbefecskendezéssel megvalósított belső hűtés 
részlegesen kiváltja a külső hűtést. Az Otto motorok esetében a 
közvetlen vízbefecskendezés összességében növeli a hatásfokot.  

2.3. Tüzelőanyag - víz emulzió, mint a közvetlen vízbefecskende-
zés egy fajtája  

A vizes üzemanyag-emulzió is a vízbefecskendezés egyik fajtája. 
Az emulziós üzemanyag – megfelelő emulgeáló vegyszer 
segítségével – 30-40% vizet képes emulgálni.22 A tüzelőanyag - víz 
emulziós hajtóanyag alkalmazásának előnye, hogy nem kell önálló 
vízbefecskendező rendszert kiépíteni, továbbá a korrozív tulajdon-
ságai gyakorlatilag a bázis szénhidrogén származékkal azonosak. A 
bekevert üzemanyag-emulzióban lévő, általában alkalmazott 15-25% 
vizet a járműnek magával kell vinnie. Az ezzel üzemelő rendszer 
folyamatos üzemű, a víz aránya nem szabályozható. (Külön víz-
bekeverő berendezésnél viszont igen.) Emulziós üzemanyag 
használatakor a víz az üzemanyaggal együtt kerül befecskendezésre. 
Hatásait tekintve az emulziós üzem leginkább a közvetlenül az 
égőtérbe történő befecskendezéssel rokonítható. Mivel – észszerű 
vízmennyiséget (10-25%) feltételezve – a víz mennyisége arányaiban 
kicsi, az általa okozott hőelvonásból fakadó körfolyamat-módosító 
hatás sem túl nagy, de egyáltalán nem elhanyagolható. Annál 
komplexebb a vizes emulzió elégetése kapcsán jelentkező 
égéstechnikai - kémiai jelenségcsoport.  

Mivel az emulziót alkotó folyadékok általában szétválásra 
törekednek, ezért stabilizálásukra emulgeáló anyagokat alkalmaznak. 
Az emulzió általános megfogalmazást tekintve egymással nem 
                                                           
22  Hegedűs Ernő (konz: Dr. Turcsányi Károly): Az egységes hajtóanyag koncepció 

alkalmazásának jelentősége haditechnikai eszközök üzemeltetésében, különös 
tekintettel a szénhidrogén-víz emulziókra. XXVI. OTDK pályamunka, 
Haditechnika tagozat I. helyezés. 2003. ZMNE VSZTK Budapest. 
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elegyedő folyadékokból előállított diszperz-rendszer, melyben a 
cseppek a kolloid, azaz 1-500 nm méretnél nagyobbak. Diszperz-
rendszer alatt olyan finom eloszlású, kisméretű szemcsékből, 
cseppekből álló közeget értünk, ahol valamely diszpergáló szer 
gondoskodik a részecskék összetapadásának megakadályozásáról, 
nagyobb szemcsék szétaprításáról és nagyfelületű, kolloid-rendszer 
fenntartásáról.  

Az emulziók előállításának különféle technológiái ismertek. Az 
emulgeáló készülékekek típusai.: egyszerű keverők, amelyek 
magukba foglalják a propelleres, a lapátos és a turbina-keverőket, 
illetve külön csoport az ún. homogenizátorok. Léteznek ultrahangos 
emulgeáló berendezések is. A felsorolás sorrendje tükrözi a 
készülékek hatékonyságát is. Az egyszerű keverők mechanikai úton, 
intenzív keveréssel, örvénykeltéssel hoznak létre emulziót. Az eljárást 
gyakran melegítéssel kombinálják. A homogenizátorban a folyadékot 
a nyíláson átpréselő nyomás alakítja ki az emulziót. Az ipari 
homogenizáló berendezések 70 - 350 bar nyomást létrehozó 
szivattyúkból és a kisméretű nyílást alkotó különleges rugóterhelésű 
szelepből állnak. Egy másik nagy csoport az ultrahangos emulgeáló 
berendezéseké. Használatosak elektromágneses elven működő 
berendezések, ahol a mozgó tekercs hangszóróval állít elő 
hanghullámokat. Alkalmaznak piezoelektromos berendezéseket is. 
Léteznek mechanikus elven működő ultrahangos berendezések is. 
Kis méretük és alacsony fajlagos tömegük miatt gépjárműtechnikai 
vagy hajófedélzeti célra általában ultrahangos keverőt alkalmaznak.  

Az emulgeáló készülékek egyszerűbb típusai csak úgy 
működhetnek hatékonyan, ha valamilyen emulgeáló szert is 
adagolnak a két komponenshez. Minél hatékonyabb a készülék 
működése, annál kevesebb emulgeálószerre van szükség. A nagy 
hatékonyságú ultrahangos berendezések esetenként egyáltalán nem 
igényelnek emulgeálószert. Képesek vízből és tüzelőanyagból nagy 
finomságú emulziót előállítani. Az ilyen emulgeálószer nélküli emulzió 
azonban csak rövid ideig (5 - 15 perc) stabil, de ez messze elegendő 
ahhoz, hogy egy fedélzeti berendezés esetében a tüzelőanyag - víz 
emulzió a hőerőgépbe eljusson. 

Az emulziók egyik leglényegesebb égéstechnikai tulajdonsága az 
emulziós csepp mikrorobbanása, mikroexploziója. Az égés folyamán, 
amikor a porlasztást követően a beporlasztott 30 - 100 µm átmérőjű 
szénhidrogéncsepp hőmérséklete emelkedni kezd, a belül helyet fog-
laló 0,1 - 10 µm átmérőjű vízcseppek jóval alacsonyabb forrás-
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pontjuk miatt elgőzölögnek, ezzel mintegy szétrobbantva a kívül elhe-
lyezkedő szénhidrogén burkot.23 Ez a szénhidrogéncseppet tovább 
aprózza, megnövelve ezzel a szabad folyadékfelületet, amely javítja a 
párolgást, és lényegében majdnem az összes égésjavító tulajdonság 
ebből fakad.  

Az NOx koncentráció jelentős mértékben, 25-40%-kal csökken 
(18% víztartalomnál) emulziós tüzelőanyag használata esetén.24 Az 
NOx roppant veszélyes emissziós származék, a levegőben salétrom-
savvá alakul, ami a savas eső és a szmog egyik fő kiváltó oka.  

 
6. ábra. A gépjárműmotorok átlagos NOx emissziójának változása 

(1970-1990) 

Az előkamrás motorok NOx emissziója az 550 - 650 ppm tartomá-
nyon mozgott, egy turbófeltöltéses DI (Direct Injection – közvetlen 
befecskendezés) dízel azonban 1500 - 3000 ppm közötti tartományon 
bocsát ki NOx-ot. Az NOx képződésének alapvető feltételei a magas, 
2000 - 2200C hőmérséklet, amelynek – az égési folyamat lefutásá-
hoz képest – hosszú ideig kell hatnia, mivel az NOx képződés megle-
hetősen „lassú” folyamat (természetesen az égésfolyamat időtartamát 
figyelembe véve). Az NOx-ok keletkezését a hőmérséklet függvényé-
ben ábrázolja az alábbi (7. számú) ábra. 

                                                           
23  Babóczkyné dr. Kampós Klára – dr. Csikós Rezső: Energiamegtakarítás és kör-

nyezetvédelem vizes szénhidrogén emulziók felhasználásával In: Energiagaz-
dálkodás XXIV. évf. 7. Szám 

24  Dr. Nánási Tibor: A bányászati LHD rendszerben használatos Diesel motorok 
NOx emissziós komponensének csökkentése gázolaj – víz emulzió befecsken-
dezésével In: A bányamérnöki kar kutatási eredményei, 1986. I. kötet 
Hancsók-Lakatos-Valasek: Üzemanyagok és felhasználásuk Tribotechnik KFT. 
Budapest, 1998 79. o. 
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7. ábra. Az NOx koncentráció változása a hőmérséklet függvényében 

Az egyik lehetséges megoldást a vízbefecskendezés vagy a szén-
hidrogén - víz emulziók használata jelenti, ezzel csökkentve a láng-
front hőmérsékletét lehetőleg a kritikus 2200 °C alá, így csökken az 
az időtartam, amely a fenti hőmérsékleten való reagáláshoz szüksé-
ges. Az emulzió használata pont ezt a szerepet tölti be, mivel a víz 
párolgáshője, illetve 1700 – 2000 C felett a víz disszociációja von el 
hőt az égésfolyamattól, így csökkenti az égési véghőmérsékletet. 
Másrészt az emulzió mikroexploziós hatása nemcsak tökéletesíti a 
porlasztási folyamatot, az üzemanyagcseppek elgőzölgését és magát 
az égést, hanem – megfelelő körülmények közt – gyorsítja is ezeket. 
A rövidebb idő alatt végbemenő égés pedig csökkenti az NOx időigé-
nyes kialakulásának lehetőségét.  

 
8. ábra. Az NOx emisszió változása a víztartalom függvényében 
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Az emulzió tehát hatékonyan csökkenti az NOx képződés mérté-
két, és ebben a szerepkörben számos helyen nyert alkalmazást. Fi-
gyelemre méltó, hogy az NOx csökkenés mértéke 20% víztartalomnál 
40%.  

A dízelmotorokra vonatkozó Euro I-VI emissziós normatívákat a 
korszerű, közvetlen befecskendezéses, turbófeltöltővel szerelt dízel-
motorok esetében csak olyan kompromisszumok árán sikerült betar-
tani, amelyek a fajlagos fogyasztás és a koromkibocsátás rovására 
mentek. 

 
9. ábra. NOx emisszió változása az elő-befecskendezés függvényé-

ben 

Ha ugyanis – mint az a fenti (9. sz.) ábrán látható – a teljesítmény 
és a fajlagos fogyasztás szempontjából kedvező mintegy 20-os elő-
befecskendezési értéket alkalmazzák, akkor „a középnyomás és a 
fogyasztás kedvező lesz (hatásfok-javulás), azonban egyidejűleg nö-
vekedett az égési csúcsnyomás is. Ez bizonyos határon túl elviselhe-
tetlenül megnöveli a mechanikai és a hőterheléseket.”25 Ennek hatá-
sára az NOx emisszió jelentősen meghaladja a kisebb elő-
befecskendezési értékhez tartozó NOx emissziókat, illetve a megen-
gedett NOx értéket.  

Ennek elkerülése érdekében kisebb (későbbi) elő-befecskendezési 
értéket választanak, amely csökkenti az NOx kibocsátást, viszont 
rontja a gazdaságosságot. „A befecskendezés kezdetének későbbre 
állítása az NOx emisszió csökkentésének egy hatásos eszköze, 
                                                           
25  Kalmár István – Stukovszky Zsolt: Belsőégésű motorok folyamatai Műegyetemi 

Kiadó, Bp. 1998. 136. o. 
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azonban ennek hátránya a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás növeke-
dése.”26 Emellett, az elnyújtott hőközlés és a kevésbé teljes expanzió 
következtében „a kipufogógázba sok elégetlen bomlástermék és ko-
rom jut, továbbá a kipufogógáz hőmérséklete is növekszik.”27 

 
10. ábra. A fajlagos fogyasztás változása az elő-befecskendezés 

függvényében 

Ha a vízbefecskendezés vagy az emulziós üzemanyag alkalmazá-
sával lehetővé válik az NOx emisszió Euro-normák szerinti betartása 
a fenti elő-befecskendezés csökkentése nélkül, és alkalmazható a 
20 körüli optimális érték, akkor – mint az a 10. sz. ábrán jól látható – 
nyereségként jelentkezik a hatásfok-növekedés és a fogyasztáscsök-
kenés is, miközben a kipufogógáz-hőmérséklet is csökken.  

2.4. A szívócsőbe és az égőtérbe történő kombinált vízbefecs-
kendezés 

Az égőtérbe történő vízbefecskendezést gyakran kombinálják szí-
vócsatorna-befecskendezéssel, így párosítva mindkét megoldás elő-
nyös tulajdonságait. Ilyen kombinált befecskendezésnél az üzem-
anyag-mennyiséghez viszonyított víz tömegarány akár háromszoros 
is lehet. A vízmennyiség egyharmadát a szívócsatornába, kétharma-
dát az égőtérbe fecskendezik. Az elérhető teljesítménynövekedés a 
kombinált vízbefecskendezésnél már tetemesnek mondható. 

                                                           
26  Kalmár István – Stukovszky Zsolt: Belsőégésű motorok folyamatai Műegyetemi 

Kiadó, Bp. 1998. 169. o. 
27  Uo. 139. o. 
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3. A vízbefecskendezés gyakorlati megvalósítása soro-
zatgyártású és kísérleti motorokon 

3.1. Otto-motorok esetében megvalósított vízbefecskendező 
rendszerek 

3.1.1. Karburátoros Otto-motorok 

Már Bánki Donát professzor felismerte a kompresszióviszony meg-
határozó jelentőségét az Otto-körfolyamat hatásfokára vonatkoztatva. 
A kompresszióviszony jelentős növelése a termikus hatásfok 
javulását eredményezi, azonban a magas kompresszióviszonynak 
határt szab a detonációs égés.  

Bánki munkásságának meghatározó részét képezi az általa 
tervezett és kivitelezett magas kompresszióviszonyú Otto-motor, 
amelyen vízbefecskendezést alkalmazott. A vízbefecskendezés belső 
hőelvonó hatása folytán a kompresszióviszonyt motorján az 
Európában akkoriban szokásos 1:3,5 kompresszióviszony helyett 
1:10-re növelte a detonációs égés veszélye nélkül.28  

A Bánki-motor hosszú időn keresztül üzemelt a BME egyik 
laboratóriumában, és az üzemeltetés alatt sem kenési, sem korróziós 
problémák nem merültek fel. Az 1:10 kompresszióviszony és a Bánki-
motor kedvező fajlagos fogyasztása napjaink Otto-motorjait idézi.  

Az oktánszámnövelő hatás kiaknázására - Bánkihoz hasonló, 
kettős karburátorú megoldást alkalmazva - számos konkrét 
sorozatgyártású alkalmazás született. Ezek egyike a ligorin-petróleum 
üzemű SZTZ és CHTZ traktormotor29. Az egyszerű szerkezetű kettős 
karburátor lehetőséget teremt - a víz befecskendezése (karburálása) 
által - a jó hatásfokú, magas kompresszióviszonyú üzemre. A víz 
nélküli üzem esetén 3,5 - 4 kompresszióviszony lehetséges. Víz 
hozzáadásával ez 8,5 - 9,5 értékre növelhető. 

                                                           
28  Schimanek, E.: Bánki Donát tudományos munkássága és alkotásai Akadémiai Kiadó, 

Budapest 1954. 
29  Jurek A.: Belsőégésû motorok, Tankönyvkiadó, Budapest 1961. 
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11. ábra. A Bosch szívócső vízbefecskendezése30 

3.1.2. Feltöltéses Otto-motorok szívócső befecskendezéssel 

Repülőgépmotorok esetében konkrét alkalmazási példaként a Me-
109G típusú vadászrepülőgép DB-605 típusú V 12 feltöltött 
motorjának vízbefecskendező rendszere említhető. A rendszer 70 
literes tartálya 10 perc üzemeltetésre elegendő víz-alkohol keveréket 
tartalmazott. A tartály légterét a feltöltő nyomását felhasználva 
nyomás alá helyezik, amely lehetővé teszi a víz beporlasztását, illetve 
a működés befejeztével a rendszer levegős átfúvatását, korrózió-
megelőző célzattal.  

A rendszer metilalkohol - víz, illetve etilalkohol - víz  50:50 vagy 
30:70 arányú keverékével üzemel. A felhasznált üzemanyagtól 
függően a készülék MW 30; MW 50; továbbá EW 30; EW 50 jelzettel 
volt ellátva. Az alkohol szerepe az eljárásban a fagyásveszély 
megszüntetése, emellett emeli a tüzelőanyag fűtőértékét, és 
természetesen párolgásával hőt von el.  

A vízbefecskendezés, mint eljárás a DB-605 motor esetében 
megengedi a feltöltőnyomás fokozásával megvalósított forszírozott 
üzemet, gondoskodik a levegő visszahűtéséről, és növeli a feltöltési 
tömeget, továbbá szükségtelenné teszi külön töltőlevegõ visszahűtő 
                                                           
30  Water injection from the BMW M4 GTS is coming to the mass market - Bosch is 

now offering the system to other automakers. 
http://www.autoblog.com/2016/08/31/bmw-m4-gts-water-injection-bosch-mass-
market 
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kiépítését. Az 1450 LE-s DB 605A motor teljesítménynövekedése 
vízbefecskendezéssel 450 LE volt. 

A Focke Wulf Fw 190 vadászrepülőgépek többségét felszerelték 
MW50 (metilalkohol-víz befecskendezés) vagy GM1 (nitrogénoxid 
befecskendezés) teljesítményfokozó rendszerrel. A Focke-Wulf 190-
es 18 hengeres, 1730 LE-s BMW 801D-2 kétsoros csillagmotor 
vízbefecskendezéses, ill. nitrogénoxidos teljesítménynövelő berende-
zésekkel 2100 LE maximális teljesítmény leadására volt képes. 

A vízbefecskendezéses 18 hengeres Pratt & Whitney R2800 típu-
sú csillagmotort a Republic P-47 Thunderbolt és a Chance-Vought 
F4U Corsair repülőgépekben alkalmazták. A motorok csúcsteljesít-
ménye így jelentősen nőtt, 2000 LE helyett 2250 LE-re volt képes 
(rövid ideig). Vízbefecskendezés alkalmazására a Pratt-Whitney R-
4360, illetve a Merlin V-1650 típusoknál is sor került.  

Feltöltött Otto-motorok esetében a vízbefecskendezés alkalma-
zására számos példát találhatunk a gyakorlatban. A megoldás a 
versenysportban nagymértékben elterjedt (pl. 12. ábra). A turbo-
feltöltött Forma-1 versenyautók belső hűtését is vízbefecskende-
zéssel oldották meg, megóvandó a motort a forszírozott 
üzemmódokon az igen magas (4 - 6 bar) töltőnyomás okán a 
szerkezeti elemekre rótt hőterhelés károsító hatásától, illetve a 
detonációs égéstől.  

A vízbefecskendezés fejlesztésében főként a Renault és a Ferrari 
cégek értek el kimagasló eredményeket, mivel ezt az eljárást 
alkalmazva a motorok teljesítményét rövid fejlesztési idő alatt 530-
550 LE teljesítményről 870 LE-re növelték, amely közel 50%-os 
növekedés.  

A vízbefecskendezést széles körben alkalmazzák a rallye autók 
turbófeltöltéses motorjain is. Konkrét példaként: a Mazda egyik 
turbofeltöltött versenymotorjának teljesítménye 330 LE-ről 420 LE-re 
növelhető úgy, hogy a töltőnyomást 2,8 bar-ról 3,5 bar-ra emelik, és 
vízbefecskendezést alkalmaznak.  

Ez esetben tehát a teljesítmény szakaszos növelésére ad 
lehetőséget a vízbefecskendezés alkalmazása, akárcsak a 
gázturbinás repülőgép-hajtóművek, vagy egyes feltöltött repülőgép-
motorok esetén. 
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12. ábra. Feltöltéses Otto-motor teljesítménye vízbefecskendezéssel 

(kék vonal) és vízbefecskendezés nélkül (piros vonal) 

A feltöltött Otto-motorok szívócsőbe történő vízbefecskendezéssel 
széria gépjármű-motorokon is találkozhatunk. Gépjárműveknél szé-
riabeépítésű vízbefecskendezésű modellel 1978-ban a SAAB jelent-
kezett. A SAAB 99 Turbo S modellt gyárilag szerelték szívócső vízbe-
fecskendezéssel, amelynek alkalmazásával további 20 LE-vel lehetett 
nagyobb a motorteljesítmény. A SAAB autógyár 1996-ban egy újabb 
turbófeltöltővel szerelt erőforrással jelentkezett, ahol 
vízbefecskendezést alkalmaznak a magasabb töltőnyomás 
tartományokban, a teljesítmény növelése, illetve az NOx emisszió 
csökkentése céljából. 

3.1.3. A méretcsökentéses (downsizing) motorépítési irányzat és a 
vízbefecskendezés 

Napjainkban a nagy középnyomású, erőteljesen forszírozott ben-
zinmotorok világát éljük, mert a forgatónyomatékot, teljesítményt egy-
re kisebb lökettérfogatú motorból kell kihozni. (Downsizing – 
méretcsökentéses - motorépítési irányzat.) Az irányzat lényege, hogy 
adott teljesítmény kisebb motorméret mellett bizonyos veszteségek 
(pl. súrlódás) fajlagos csökkenéséhez vezet, emellett javulnak a 
hőkihasználtság mutatói és csökkennek a részterheléses üzemmód 
veszteségei is. Ezáltal a lökettérfogat csökkentése ma a tüzelőanyag-
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fogyasztás csökkentésének hatékony útja (gondoljunk itt pl. a piacon 
utóbbi években nagy számban megjelent háromhengeres Otto-
motorokra). Azonban a lökettérfogat-csökkentés nem járhat együtt a 
motormunka (forgatónyomaték) csökkenésével, hiszen ugyanazt a 
gépjárművet a kisebb lökettérfogatú motornak ugyanolyan menetdi-
namikai tulajdonságokkal kell mozgatnia, mint a korábbi, nagyobb 
hengerűrtartalmú motornak. Ezért a kisebb motor forszírozottságát, 
fajlagos teljesítmény-mutatóit növelni kell, amely azt jelenti, hogy el-
sősorban effektív középnyomását kell fokozni. Ennek érdekében a 
motort turbófeltöltővel kell ellátni, majd növelni kell a feltöltési nyo-
mást és az égési csúcsnyomást. Ezzel viszont növekszik a motor 
mechanikai és hőterhelése, növekednek a hőmérsékletek, nő a ko-
pogási hajlam, emelkedik az NOx emisszió. E jelenségek kezelésére 
csökkenteni kellene a turbófeltöltéses Ottó-motor kompresszió-
viszonyát – ez azonban éppen az eredeti célkitűzéssel, a gazdasá-
gosság növelésével ellentétes eredményre vezetne. Az ellentmondás 
feloldására új technikai megoldás alkalmazására van szükség a 
downsizing motoroknál, és ez a vízbefecskendezés.  

A turbófeltöltéses Otto-motorok teljesítmény-forszírozásának leg-
nagyobb technikai gátja a kopogásos égés megjelenése. Ha már 
mindent bevetettek, például fokozott hatású intercoolert, konstrukciós 
megoldásokat, nem marad más hátra, mint a vízbefecskendezés. E 
logika mentén a BMW vette ismét elő a technikai arzenálból a vízbe-
fecskendezést. A turbófeltöltéses benzinmotor a motor hengereibe 
közvetlenül vizet befecskendező rendszere tovább növeli a teljesít-
ményt és a forgatónyomatékot – kiváltképp akkor, amikor a maximális 
terheléshez közeli üzemmódon működik a motor –, miközben csök-
kenti az üzemanyag-fogyasztást és az emissziót. Az új vízbefecsken-
dező rendszer a BMW Group egyik legmodernebb erőforrásában, egy 
módosított BMW M4 sportmodellben mutatkozott be először. Az alap 
BMW M3/M4 sportmodell kiemelkedően nagy fordulatszám-
tartományig kalibrált, soros hathengeres M TwinPower Turbo ben-
zinmotorja a széria modellben 317 kW (431 LE) maximális teljesít-
ményre és 550 Nm csúcsnyomaték leadására képes (kombinált tüze-
lőanyag-fogyasztás: 8,5 liter/100 km, kombinált CO2 kibocsátása: 204 
– 194 g/km). A vízbefecskendező rendszer alkalmazása mintegy 10% 
többlet teljesítmény, illetve nyomaték elérését tette lehetővé. 

A BMW M4 GTS modell az első fejlett vízbefecskendezéssel sze-
relt sorozatgyártású személygépjármű. A vízbefecskendezéssel fel-
szerelt GTS háromliteres, hathengeres turbómotorja 69 LE-vel erő-
sebb, és 50 Nm-el nagyobb forgatónyomatékot produkál, mint az M4 
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alaptípus. Így éri el az 500 LE-t és 600 Nm forgatónyomatékot. Az 
1585 kg tömegű gépjármű 3,8 s alatt gyorsul álló helyzetből 100 
km/h-ra, az elektronika által lekorlátozott 305 km/óra sebességig 
gyorsulva. Mindezeket úgy produkálja az M4 GTS, hogy a szabvány 
szerinti ciklus alapján 8,5 liter üzemanyagra van szüksége 100 kilo-
méteren. 

A szivattyú a vizet a víztartályból szűrőn keresztül nyomja a szívó-
csőbe épített porlasztóhoz (befecskendező-fúvóka elemhez) és 
mennyiségszabályzó szelepen keresztül a nagynyomású benzinpum-
pához. A víz itt, a benzin tápszivattyúban keveredik a benzinnel, és a 
hengerfejbe épített nagynyomású befecskendező szelepen keresztül 
jut be a motorba. A víz-benzin emulzióban akár 30% is lehet a víz 
mennyisége. A BMW vízkörének vázlatrajza a leírtakat teszi érthe-
tőbbé (13. ábra). 

 
13. ábra. A BMW által alkalmazott kombinált vízbefecskendezés szí-

vócső befecskendezéssel és emulziós befecskendezéssel 

A vízbefecskendezés belső vízhűtő hatásával 10%-kal nagyobb 
nyomatékot és 8%-kal gazdaságosabb tüzelőanyag-fogyasztást értek 
el. A közvetlen vízbefecskendező rendszer a belsőégésű erőforrás 
turbófeltöltőjének még hatékonyabb alkalmazását teszi lehetővé. A 
rendszer a vizet finom vízpermetként a turbótöltő utáni gyűjtőkamrába 
fecskendezi, ahol elpárolog, és mintegy 25 °C-kal csökkenti a szívó-
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levegő hőmérsékletét. A rendszer hűtőhatása különösen teljes terhe-
lésnél növeli a hatékonyságot. 

A 2015-ös BMW Group Innovációs Napokon első ízben mutatko-
zott be a vízbefecskendezéses motor-technológia BMW-
szériamodellbe épített prototípusa, a BMW Group legújabb motorcsa-
ládjába tartozó háromhengeres benzinmotorhoz társítva (downsizing 
építési irányzat.)  

 
14. ábra. A háromhengeres BMW downsizing motor vízbefecskende-

zéssel31 

                                                           
31  Romain Nicolas: BMW tries direct water injection in its 3-cylinder gasoline 

engine. Car engineer. http://www.car-engineer.com/bmw-tries-direct-water-
injection-in-its-3-cylinder-gasoline-engine/ (07-3-2015) 
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Az autó 1,5 literes, háromhengeres turbómotorjának teljesítménye 
13 LE-vel nőtt (204 LE-ről 217-re), legnagyobb nyomatéka pedig 320 
Nm. A vízbefecskendezésnek köszönhetően a motor (geometriai) 
sűrítési viszonyát 1:9,5-ről 1:11-re növelhették, a henger belső hűtése 
pedig 60 ˚C-kal csökkenti az égési csúcshőmérsékletet – végered-
ményben ugyanazt a hatást éri el, mintha nagyobb oktánszámú (azaz 
jobb kompressziótűrésű) benzinnel üzemeltetnék a motort. 

A BMW vízbefecskendezéséhez nem kellettek új injektorok. Ez a 
motor ugyanis kettős befecskendezésű, és amikor nagy terheléssel 
használják, amúgy is a szívócsőbe fecskendezi a benzint. Az éppen 
alkalmazáson kívüli, közvetlenül az égéstérbe dolgozó injektorokat 
használják a víz bejuttatására, 200 bar-os nyomáson. A légkondicio-
náló kondenzvizét gyűjtik össze egy 5 literes tartályban, ahonnan az-
tán egy szűrőn keresztül a nagynyomású benzinpumpához vezetik 
azt, ahol összekeverik a benzinnel, és annak segítségével juttatják az 
égéstérbe a megfelelő mennyiségben, így a motoron és a hengerfe-
jen nem kell módosítani, csak az üzemanyag-ellátó rendszeren. Nagy 
sebességnél és fordulatnál akár 30% is lehet a víz aránya a benzin-
ben. 

A vízbefecskendező rendszer ezen változatában a víz legnagyobb 
részét a szívócsonk helyett közvetlenül az égéstérbe fecskendezik. A 
prototípushoz, a közvetlen vízbefecskendező rendszerhez az 
EfficientDynamics stratégia alapelvei szerint épített ötajtós 1-es BMW 
adta a műszaki alapot. A befecskendezett víz hűtőhatása miatt a pro-
totípus háromhengeres motorjában: 

 közel teljes gázadásnál nincs szükség keverékdúsításra (ez-
zel lehet a kipufogógáz hőmérsékletét csökkenteni és a ko-
pogási hajlamot is mérsékelni),  

 nagyobb sűrítési viszony állítható be: a motor kopogási haj-
lamának csökkentett kockázata nagyobb, 9,5:1 helyett 11,0:1 
sűrítési arányt tesz lehetővé, ami javítja a hatásfokot; 

 - a hatásfok növekedése és a dúsítás elmaradása miatt ösz-
szességében a fogyasztás csökkenése elérheti teljes terhelé-
sen a fogyasztás 13%-át. Közepes terhelés-tartományban 
mintegy 8%-kal fogyaszt kevesebbet a motor; 

 a kisebb égési csúcshőmérséklet csökkenti a nitrogénoxid 
emissziót; 
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 a kopogás nélkül elérhető nagyobb előgyújtás és a nagyobb 
töltőnyomás mintegy 10%-kal növeli a motor teljesítményét és 
csúcsnyomatékát. 

 
15. ábra. Bosch vízbefecskendező rendszer vázlata 

A motor teljesítménye kisebb oktánszámú tüzelőanyag (pl. 95 ok-
tán) tankolásakor is hasonló mértékben optimalizált, a közvetlen víz-
befecskendező rendszerrel szerelt turbófeltöltésű erőforrások így a 
világ minden táján használhatók. 

A vízbefecskendező rendszer hűtőhatása csökkenti a dugattyúk, a 
szelepek, a katalizátor és a turbófeltöltő hőterhelését. 

A BMW – a CO2 csökkentési kötelezettség miatt is – ezt a techni-
kát széles körben bevezethetőnek ítéli.  

3.2. Alkalmazási példák a vízbefecskendezéses dízelmotorok 
megvalósítására 

3.2.1. Szívócső-vízbefecskendezéses dízelmotorok 

A német MTU által épített V8-as, 720 kW teljesítményű kísérleti 
dízselmotorra két adagolószivattyút építettek.32 Az egyik adagoló a 
tüzelőanyagot, a másik a vizet szállítja, melynek mennyisége nem 
                                                           
32  Von Amin Velji – Erwin Eichel – Wernner Remmels – Franz Haug: Diesel 

engines with Water Addition Meet Future NOx and Soot Limits, MTZ 57. (1996) 
7/8, 400-407. 
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haladja meg az 1:1 arányt. A befecskendezés egy közös fúvókán 
keresztül történik, amelyet rétegesen töltenek fel gázolajjal és vízzel, 
így először a tüzelőanyag, majd rögtön utána a víz kerül 
befecskendezésre. A kísérleti motorral kiváló emissziós értékeket 
értek el, és a teljesítmény-paraméterek is javultak.  

Feltöltéses dízelmotor szívócső-vizbefecskendezésére példa a 
RÁBA 2156 MT 6U kísérleti motor.33 A teljesítmény 3%-os 
növekedése tapasztalható 15% víz (üzemanyag-mennyiségre vetítve) 
hozzáadása esetén. Az emissziós paraméterek csökkenése is 
tapasztalható, ami az égési hatásfok javulását jelzi, amit a fajlagos 
fogyasztás mérséklődése is alátámaszt. 

3.2.2. Közvetlen vízbefecskendezéses dízelmotorok 

2003-tól gyártják a Wärtsilä 8L32 Common Rail típusú 
hajódízelmotort. Ez 400 bar nyomású közvetlen vízbefecskendező 
rendszerrel rendelkezik. A víz és a gázolaj bejuttatásra szolgáló 
csatornák egy közös befecskendezőfúvókában kaptak helyet. 

 
16. ábra. Wärtsilä hajódízelmotor közvetlen vízbefecskendezése 

A hajómotorra épített vízbefecskendező rendszer alkalmazásának 
elsődleges oka az emissziós jellemzők javítása, elsősorban az Nox 
emisszió csökkentése volt. Az Nox emissziót 60%-kal csökkentette a 

                                                           
33  Dezsényi Gy. dr. - Emõd I. dr.: Belsõégésû motorok tervezése és vizsgálata Tankönyvkiadó, 

Budapest 1992. 
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vízbefecskendező rendszer. A befecskendezett víz aránya 0,4:1 – 
0,7:1 arányú az üzemanyaghoz képest.34  

Hasonló vízbefecskendező rendszereket a Mitsubishi is épített 
hajódízelmotorokra (pl. UEC 52/105 D WFI motortípus). 

3.2.3. Dízelmotorok magas hőmérsékletű hűtése és a közvetlen víz-
befecskendezés együttműködése 

Ahogy az Ottó-motorok esetében a vízbefecskendezés alkal-
mazása lehetővé teszi a hatásfok növelését a kompresszióviszony 
növelésével, úgy teszi lehetővé a dízelmotoroknál a hatásfokot javító 
magas hőmérsékletű hűtést.  

A hatvanas években a US Army központi harcjármű-laboratórium 
célul tűzte ki egy csökkentett hőkibocsátású harcjármű-motor kifej-
lesztését, aminek érdekében vízbefecskendező rendszerrel láttak el 
egy 160C hűtőfolyadék-hőmérsékletű harcjármű dízelmotort.35  

Kizárólag a dízelmotor magas hőmérsékletű hűtése és a közvetlen 
vízbefecskendezés együttes alkalmazása tette lehetővé, hogy 3,5:1 
víz-üzemanyag arány mellett teljes terhelésnél úgy érjenek el 10% 
teljesítménynövekedést, hogy eközben a fajlagos fogyasztás 20%-kal 
csökkent, miközben a turbófeltöltőt elhagyó kipufogógázok hőmérsék-
lete alig haladta meg a 300C értéket.36  

Az 1:3,5 arányú vízbefecskendezés alkalmazásával mintegy 80%-
kal csökkentették az NOx koncentrációt. 

Ottó-motoroknál a motortömb intenzív hűtését a kopogásos (deto-
nációs) égés elkerülésének kényszere igazolja. Dízelmotoroknál 
azonban a hűtés fokozatos csökkentésekor nem jelentkezik a kopo-
gásos égés. A dízelmotorok magas hőmérsékletű hűtése növeli a 
motorteljesítményt; fokozza a gazdaságosságot; csökkenti a szerke-

                                                           
34  Wärtsilä 46 Technology Review - Indmachinery.com. 

http://www.indmachinery.com/site/assets/files/1077/wartsila_46_technology_revi
ew.pdf. 6. o. 

35  Melton, R. B. – Lestz, S. J. – Quillian, R. D. – Rambie E.  J. : Direct Water 
Injection Cooling for Military Engines and Effects on the Diesel Cycle. U. S. 
Army Fuels and Lubricants Research Laboratory, San Antonio, Texas, 
Symposium (International) on Combustion, Volume 15, Issue 1, 1975,1392. o. 

36  Uo. 1389., 1395. o. 



 

69 

zet tömegét és méretét (kisebb, könnyebb hűtő); valamelyest javítja a 
feltöltés energetikai viszonyait. 37  

Dízelmotoroknál a hűtéssel távozó hőveszteség mintegy 19-23%. 
A hűtőközeg hőmérsékletének növelése, ezzel a környezetbe elveze-
tett hűtési veszteséghő részarányának csökkentése elméletileg fo-
lyamatos hatásfoknövelő konstrukciós célkitűzés a belsőégésű moto-
rok tervezése során.  

Ugyanis a belsőégésű motorok esetében „a hűtés … feltétlenül 
szükséges, ugyanakkor azonban az égéskor keletkező hőmennyiség 
jelentős hányadát akaratunk ellenére elvezeti, rontva ezzel a motor 
jósági fokát … mivel a hűtéssel a munkafolyamatnak azokban a fázi-
saiban is vezetődik el hőmennyiség, amelyekben ez a motor teljesít-
ménye szempontjából kifejezetten kedvezőtlen (égéskor és terjesz-
kedéskor).”38  

Emiatt az energiamérleg szempontjából károsnak (ám szilárdság-
tani és olaj-hőterhelési szempontból elkerülhetetlennek) nevezhető a 
hengertömb esetében alkalmazott hűtés – miközben a kompressziós 
folyamat turbófeltöltő utáni szakaszon, a kompresszor után és a mo-
tor előtt végzett hűtése kimondottan kedvező. 

A normál folyékony hűtőközeg hőmérséklete a korai gépjárműmo-
toroknál rendszerint 85-95 C körüli érték volt (pl. termoszifon-hűtés).  

A belsőégésű hőerőgépek folyadékhűtésének üzemi hőmérséklete 
már a vízbázisú hűtőfolyadékok használata mellett is meghaladhatja 
a víz normál légköri forráspontját. Ezt nyomás alá helyezett hűtőrend-
szer alkalmazásával érik el, amely rendszerint 105-120 ˚C-ig szabá-

                                                           
37 A magas hőmérsékletű hűtést nagyteljesítményű, Otto-rendszerű dugattyús 

repülőgépmotoroknál is alkalmazták, mivel a hűtő felületének jelentős 
csökkenése mellett növekszik a hűtőben felmelegedő levegő hőmérséklete, 
amely repülőgépeknél különösen kedvező, az ellenállás és a tömeg 
csökkenése, és a megfelelően kialakított burkolatú hűtőben keletkező tolóerő 
növekedése kapcsán. (A kopogásos égés elkerülése érdekében a benzinüzemű 
motor kompresszióviszonyát csökkentik, így a teljesítmény- és a hatásfok-
paraméterek változatlan állapota mellett elsősorban a hűtő méretének 
csökkenése jelentkezik haszonként.) Fontos körülmény, hogy – a normál üzemi 
hőmérsékletű hűtőközeggel szemben – az emelt hőmérsékletű hűtőközeg 
fokozottan alkalmas munkavégzésre(tolóerő létrehozása). 

38  Dezsényi Gy. – Emőd I. – Finichiu L.: Belsőégésű motorok tervezése és 
vizsgálata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 716. o. 
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lyozva üzemel.39 Ilyen módon a nyomás alá helyezett hűtőrendszerek 
létrehozásával mindössze 10-25 ˚C hűtőközeg-hőmérséklet növeke-
dést értek el. Azonban már ez is a gazdaságosság mérhető, 2-3%-os 
növelését tette lehetővé, mivel a termikus hatásfok-növekedés a hű-
tőközeg hőmérsékletének emelésekor 10C-onként hozzávetőleg 1%-
ot tesz ki.40 Tiszta propilénglikol (vagy etilénglikol) hűtőfolyadékok al-
kalmazásával azonban ez a hőmérséklet jelentősen meghaladható. 
Az irodalom főként a kopogásos égés problematikájától mentes dí-
zelmotorok esetén taglalja a külső hűtés csökkentését a hűtőfolyadék 
hőmérsékletének 160 °C-ra növelésével, ahol 8%-kal nő a motor 
gazdaságossága, 5-6%-kal nő a teljesítmény, közel harmadára csök-
ken a hűtő felülete.41(Csökken a hűtéshez szükséges levegőmennyi-
ség, a ventilátor mérete és teljesítményigénye is.) A fajlagos paramé-
terek javulása igazolja az eljárás létjogosultságát.  

A magas hőmérsékletű hűtés üzemi paramétereivel kapcsolatban 
részletes elemzést ad egy német irodalom, ahol annak dízelmotorok-
ra gyakorolt hatását vizsgálták.42 Az 1983-ban lezajlott kísérletnél 
etilénglikolt alkalmaztak hűtőfolyadékként, melynek üzemi hőmérsék-
lete 140 C volt. A kenőolaj hőmérséklete 90 C-ról 120 C-ra növe-
kedett, ezért az eredeti ásványi olajat Mobil 1 SAE 10W30 szintetikus 
olajra cserélték. A korszerű, nagy teljesítményű szintetikus kenőolaj-
ok széles körű elterjedése a magas hőmérsékletű hűtéssel végzett 
kísérlet egyik alapfeltétele volt. (Napjainkra – mintegy negyed évszá-
zaddal később - a korszerű szintetikus olajok maximális üzemi hő-
mérséklete már elérheti a 300 C értéket.43 Ilyen módon a magas hő-
mérsékletű hűtés alkalmazása előtt is szélesebb út nyílik.) A fogyasz-
táscsökkenés 21% értékre adódott. Ez a hűtőn keresztüli hőelvonás 

                                                           
39  Jurek Aurél: Belsőégésű motorok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1961. 53. o., to-

vábbá Vas Attila: Belsőégésű motorok az autó és traktortechnikában Mezőgaz-
dasági Szaktudás kiadó, Budapest, 1997. 119-121. o., illetve Terplán Sándor: 
Gépjárműtechnikai zsebkönyv Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963. 325. és 
330. o., továbbá Dezsényi Gy. – Emőd I. – Finichiu L.: Belsőégésű motorok ter-
vezése és vizsgálata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 729. o. 

40  Kovácsházy Ernő: Nehéz dieselmotorok a vasúttechnikában. Műszaki Könyvki-
adó. Budapest, 1968. 248. o. 

41  Martynesz, L. K. – Csudakov, S. A. : Gépipari enciklopédia 10. k. Műszaki Könyv-
kiadó, Budapest, 1957. továbbá Brodszky D.: Repülőgép hajtóművek I. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1952. 

42  Erhard Mühlberg – WulfBesslein: Variable Hot-Cooling of Automotive Diesel 
Engines In: Motortechnische Zeitschrift 1983. 10. sz. 403 –407. o. és 12. sz. 505 
– 510. o. 

43  Kalmár István – Stukovszky Zsolt: Belsőégésű motorok folyamatai Műegyetemi 
Kiadó, Bp. 1998. 42-43. o. 
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csökkenéséből fakadó termikus hatásfok-növekedésből adódott. (Ez 
Kovácsházy alapján 10 C-onként 1%-ot tesz ki, miközben a hűtőn 
távozó hőmennyiség közelítőleg 4%-kal csökken.44)  

Tökéletesedett az égésfolyamat is, ezáltal nagyobb üzemanyag-
hányad alakult át tengelyteljesítményként hasznosítható munkává. A 
magas hőmérsékletű hűtés alkalmazása esetén a hűtőfolyadék 
mennyiségének 50%-os csökkenése miatt a motor üzemi hőmérsék-
letre melegedésének ideje 70%-kal csökkent, amely a motorkopás 
csökkenését és további fogyasztáscsökkenést eredményezett. A ma-
gas hőmérsékletű hűtés megvalósítására napjainkban már 
propilénglikolt (1,2 propanediol) alkalmaznak, mivel – ellentétben az 
etilénglikollal – nem mérgező, nem tűzveszélyes, nincs korrozív hatá-
sa, és nem okoz lerakódást a hűtőrendszerben.45 A propilénglikol -59 
C-ig fagyálló, forráspontja 187 C.46 Ez lehetővé teszi 180 C hőmér-
sékletű hűtőfolyadék alkalmazását.  

Ez azonban nem a magas hőmérsékletű hűtés lehetőségeinek fel-
ső határa, hiszen egyes irodalmak beszámolnak az Egyesült Államok 
hadserege által alkalmazott 360 C forráspontú, metoxi–propanol és 
szerves szilícium-vegyületekből készült szintetikus hűtőfolyadékról.47 

A magas hőmérsékletű motorhűtésre jellemző hőmérsékleti viszo-
nyok között működő olajhűtés kísérleti formában napjainkban több 
motorkonstrukciónál is megvalósításra került. A gépjármű-
kategóriában a legígéretesebb kísérleteket az Elsbett mérnöki iroda 
végezte 1983-1985 között. 

Hazánkban is sor került katonai gépjármű kísérletekre magas hő-
mérsékletű hűtéssel üzemelő Elsbett dízelmotorok felhasználásával. 
Az 1983-ban megjelenő 1457 cm3 hengerűrtartalmú Elsbett ELKO 
dízelmotor egyedülálló hatásfokkal, illetve – a katonai szempontból 
érdeklődést kiváltó, kis hűtőfelületet biztosító – magas hőmérsékletű 
olajhűtéssel hívta fel magára a figyelmet. A turbófeltöltős változat tel-
jesítménye 90 LE volt. 

                                                           
44  Kovácsházy Ernő: Nehéz dieselmotorok a vasúttechnikában. Műszaki Könyvki-

adó. Budapest, 1968. 248. o. 
45  Karlovitz Kristóf: Technikai panoráma: A Hybrid hűtés. In: Autó-motor, 1987. 20. 

sz. 20.-21. o. 
46  Vass Attila: Belsőégésű motorok az autó és traktortechnikában Mezőgazdasági 

Szaktudás Kiadó Budapest, 1997. 
47  Uo. 329. o., továbbá Kovácsházy Ernő: Nehéz dieselmotorok a vasúttechnikában. Műszaki 

Könyvkiadó. Bp., 1968. 248. o. 
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17. ábra. Az Elsbett ELKO dízelmotor magas hőmérsékletű olajhű-

téssel 

A motort a Haditechnikai Intézet beépítette egy UAZ-469/B katonai 
terepjáró gépjárműbe, illetve aggregátor-gépcsoportba is, amelyet 
1985-1990 között vetettek kísérleti üzem alá.48 A magas hőmérsékle-
tű hűtési rendszer kialakítására a veszteséghő mértékét csökkentő 
dízel-égéstér kialakítással együttesen került sor. „Az égéstér kialakí-
tásával és a porlasztás irányával, valamint a beszívott levegő 
perdületével összefüggő DUOTHERM égési folyamat jellemzője, 
hogy a dugattyúkamrában elégő keveréket a fal mentén elhelyezkedő 
levegőréteg hőszigeteli. … A motor hűtését a kisméretű hűtőn át-
áramló kenőolaj biztosítja. Az égéstér kedvező hőszigetelése miatt 
csak a henger falfelületének felső 1/3 részét hűti a kenőolaj.  

A dugattyú osztott, a dugattyúkamrát tartalmazó, gömbgrafitos önt-
vényből készített, így a hengerállványéval megegyező hőtágulással 

                                                           
48  Jerzsabek Lajos – Dr. Taba Miklós – Dr. Flamisch Ottó – Mihalek Miklós: Elem-

ző tanulmány - A DUOTERM diesel motor megbízhatósági, alkalmazhatósági és 
komplex gyártás technológiai feltételrendszerének vizsgálata és elemzése a 
közlekedési és ipari célú alkalmazás elbírálására. TMI honosítási téma. 
TRANSINNOV Közlekedési Műszaki Fejlesztő Leányvállalat, Budapest, 1986. 
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rendelkezik. A fajlagos fogyasztás hasonló kategóriájú motorokhoz 
képest 10-20%-kal kedvezőbb.  

A kisméretű olajhűtőt – amely a teljes motor hűtéséről gondoskodik 
–, valamint a turbófeltöltő által szállított levegő hűtőjét a gépjármű 
feleslegessé váló vízhűtője helyére építették. … Az olaj maximális 
hőmérséklete 150 oC volt.”49 „A motor sajátos hőgazdálkodása… 
kedvezően hőszigetelt, speciális égéstere sokkal kisebb 
hőveszteséggel üzemel, amely egyrészt kedvezőbb motorhatásfokot 
eredményez, másrészt csökkenti a motorhűtés gondjait.”50 Ezen olaj-
hűtéses dízelmotor esetében a vízhűtéses dízelmotoroknál szokásos 
26%-os hűtőradiátoron elvezetett hőmennyiség helyett mindössze 14-
16%-nyi hőenergiát vezetnek el.51  

Az olajhűtéses dízelmotor egyszerűbb szerkezetű és kisebb töme-
gű, illetve térfogatú vízhűtéses társánál. Az olaj egyfelől a motor-
blokkban – a korábbi víztérhez hasonló, de kisebb keresztmetszetű 
terekben - kering, másfelől olajsugaras dugattyúhűtés céljára hasz-
nálják fel. Az olajhűtés 36%-ról 43%-ra növelte a négyütemű Elsbett 
dízelmotor hatásfokát.52 Az ismertetett előnyök ellenére az olajhűtés 
nem terjedt el széles körben, az Elsbett motor változatait is csak a 
kezeletlen (észterezetlen) növényi olajok motorhajtóanyagként való 
felhasználása miatt gyártották. 

3. A vízbefecskendezés folyamatos (önellátó) vízellátá-
sának biztosítása 

3.1. Vízellátás a klímaberendezésből nyert kondenzvízzel 

A BMW M4 vízbefecskendező rendszere egy ötliteres, csomagtér-
be szerelt víztartályból nyeri a működéséhez szükséges vizet. Forszí-
rozott üzem esetén a csomagtérbe szerelt víztartályt minden egyes 
tankoláskor újra feltöltik. A bemutató prototípusba épített közvetlen 
vízbefecskendező rendszer - egy fedélzeti vízhasznosító rendszerrel 
- a légkondicionáló berendezés kondenzvizét hasznosítja. A vízhasz-

                                                           
49  Uo. 11. és 39.o. 
50  Dr. Flamisch Ottó –  Farkas András – Szegő László: ELKO motorral ellátott 

diesel-elektromos gépcsoport műszaki jellemzői. TRANSINNOV Közlekedési 
Műszaki Fejlesztő Leányvállalat, Budapest, 1987. 

51  http://www.elsbett.com/ie/elsbett-diesel-technology/elsbett-engine.html 
52  Uo. 
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nosító rendszer azt használja ki, hogy az autók értékes kvázi-
desztillált vizet bocsátanak ki, amikor működik a klímaberendezés.53 
Ezáltal a vízbefecskendező rendszer a hétköznapi üzemeltetés során 
elvileg soha nem igényel manuális feltöltést, mivel - a fedélzeti víz-
hasznosító rendszernek köszönhetően - teljes mértékben gondosko-
dik a működéséhez szükséges vízmennyiségről. A motor leállításakor 
a rendszer az összes vízmennyiséget egy tartályba visszafolyatja, 
ezzel 0 °C alatt megóvja az egyes alkatrészek eljegesedését, és 
megelőzi a motor korrodálását. A rugalmas műanyagtartályba be-
fagyhat a víz, a motorindítást követően azt a veszteséghők felhaszná-
lásával percek alatt felolvasztják, mivel a víztartály gyorsan felmele-
gíthető helyre kerül az autóban. (Ha a víz nem áll rendelkezésre, ak-
kor sem lép fel semmilyen működési probléma, legfeljebb annyi, hogy 
a motor annak felolvadásáig nem tudja kedvező csúcsteljesítmény-
jellemzőit hozni, és életbe lép a gazdaságtalan motorszabályozás.) A 
gyáriak becslése szerint az 5 literes tartály, ha a légkondicionáló kon-
denzvizét rávezetik, mérsékelt égövi körülmények között is hónapokig 
elegendő.  

3.2. Vízellátás a kipufogógáz visszahűtéséből származó kon-
denzvízzel 

3.2.1. A teljes kipufogógáz-mennyiség visszahűtése 

A vízbefecskendezéses dugattyús hőerőgépek vízellátásának 
biztosítása kapcsán több irodalom foglalkozik a kipufogógázból 
visszanyert kondenzvíz recirkulációjának lehetőségeivel.54 A recirku-
lációs vízbefecskendezésre vonatkozó 1981-es keltezésű szabada-
lom a karburátor feltalálójának, Csonka Jánosnak leszármazottaitól 
származik.  

Az orosz irodalom, részletes elméleti számításokra hivatkozik, 
amely szerint a kipufogógáz 45 °C-ra hűtésével a kondenzvíz fedezi a 
vízbefecskendezés vízigényét, miközben a hűtő felülete, a hőcserélő 
mérete és tömege a műszaki racionalitás határain belül mozog. 

                                                           
53  Az 1-es BMW légkondicionáló berendezése 1,9 liter kondenzvizet termel 

óránként 38 °C-os hőmérsékleten. Ha ezt egy öt-hétliteres tartályba gyűjtik, 
néhány szélsőséges éghajlatú országot leszámítva, soha nem kell utántölteni a 
víztartályt. 

54  Csonka J.: Belsőégésű motorok hajtóanyag-megtakarító és szennyezéscsök-
kentő rendszere, U.S. Patent, 1981. 
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Ezzel ellentétes eredményre jutottak amerikai kutatók. A hatvanas 
években a US Army központi harcjármű-laboratórium célul tűzte ki 
egy csökkentett hőkibocsátású harcjármű-motor kifejlesztését, amely 
érdekében zártláncú vízbefecskendező-kipufogógázhűtő rendszerrel 
láttak el egy magas hőmérsékletű hűtéssel rendelkező dízelmotort.55 
A magas hőmérsékletű hűtést vízbefecskendezéssel kombinálták. 
Azonban a megépített magas hűtési hőmérsékletű, olajhűtéses-
vízbefecskendezéses dízelmotor műszaki adatai bebizonyították, 
hogy 1:3-1:5 értékű vízbefecskendezés megvalósításához szükséges 
visszanyert vízmennyiségnél az alkalmazott kipufogógáz-hűtő mérete 
és tömege miatt „mobil gépekbe és katonai járművekbe nem célszerű 
beépíteni ezt a rendszert.”56  

 
18. ábra. A US Army központi harcjármű-laboratórium 

vízbefecskendezéses dízelmotorja kipufogógáz visszahűtővel és víz-
visszanyerővel 

Ugyanakkor az amerikai kísérlet során 1:4 arányú vízbefecskende-
zés alkalmazásával jelentős kibocsátott koromcsökkenést értek el, 

                                                           
55  Melton, R. B. – Lestz, S. J. – Quillian, R. D. – Rambie E.  J. : Direct Water 

Injection Cooling for Military Engines and Effects on the Diesel Cycle. U. S. 
Army Fuels and Lubricants Research Laboratory, San Antonio, Texas, 
Symposium (International) on Combustion, Volume 15, Issue 1, 1975,1389-
1399. o. 

56  Melton, R. B. – Lestz, S. J. – Quillian, R. D. – Rambie E.  J. : Direct Water 
Injection Cooling for Military Engines and Effects on the Diesel Cycle. U. S. 
Army Fuels and Lubricants Research Laboratory, San Antonio, Texas, 
Symposium (International) on Combustion, Volume 15, Issue 1, 1975,1389-
1399. o. 
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részint a kondenzátorban jelentkező kimosódás által, így az eljárás 
alkalmazása – a gazdaságosság és a teljesítmény növekedése mel-
lett - jelentős emissziós előnyökkel járt. A 700 C kipufogógáz-
hőmérséklet mellett azonban még nem bizonyult megvalósíthatónak 
a vízbefecskendezéses kipufogógáz-visszahűtő rendszer (amelynek 
sikeréhez egy magasabb hatásfokú, kisebb kipufogógáz-
hőmérsékletű körfolyamatra lenne szükség). 

3.2.2. A kipufogógáz visszahűtése termoelektromos generátor mű-
ködtetéséhez 

Ugyanakkor az ezredfordulót követő műszaki-fejlesztési irányzat 
alapján mégiscsak hűtik a kipufogógázt – elektromos áram előállítása 
céljából. A BMW autógyár legújabb modelljeinél a kipufogógáz 
veszteséghőjéből képesek elektromos energiát nyerni egy, a 
kipufogórendszerben elhelyezett hűtővel egybeépített, Peltier-elven 
működő termoelektromos generátor segítségével. A regene-ratív 
hőhasznosító termoelemek a veszteséghőt villamos energia 
formájában hasznosítják. Az 1000 wattos termoelektromos átalakító 
10%-kal is csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást. 

 
19. ábra. A BMW folyadékhűtésű termogenerátorát a kipufogócső 

motorhoz legközelebbi közös szakaszára szerelték fel 

Az alkalmazott Peltier-hőelem nanocsöves generációjának piacra 
kerülésével a ma 5% körüli hatásfok megháromszorozódásával 
számolnak. A hőelemeket a kipufogócső külső felületére kell 
felszerelni. A csőben áramló 600 °C-os forró gázok és a vízzel hűtött, 
110 °C hideg oldal között megfelelő hőesés jön létre, amelynek 
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következtében a Peltier-hőelemen áram keletkezik. Minél nagyobb a 
hőesés, annál hatékonyabb a rendszer működése. 

A kipufogógáz veszteséghővel üzemelő Peltier-hőelemes áramfor-
rás-rendszer alkalmazása lehetőséget teremt, illetve előnyöket 
biztosít (különösen részleges motor-belsőhűtést megvalósító vízbe-
fecskendező rendszer alkalmazása mellett): 

 az egyébként veszteséghőként távozó kipufogógáz maradék-
energia elektromos árammá alakítása területén; 

 a kondenzvíz recirkulációjára a vízbefecskendező rendszer 
számára, amellyel így kiküszöbölhető a külön víztartály 
alkalmazása és annak rendszeres feltöltése az üzemeltetés 
során; 

 a kondenzálatlanul távozó vízgőz párolgáshő formájában 
elvinné a hőenergia jelentős részét, és ezzel veszteséget 
okozna, a Peltier-hőelemes áramforrásban viszont kondenzá-
lódik a víz, ezzel nyomáscsökkenést okoz, és javítja a turbó-
feltöltő, illetve a turbocompaund gépcsoportok nyomásviszo-
nyát, amely összességében hasznos munka megjelenését 
eredményezi. 

3.2.3. Részleges kipufogógáz-mennyiség visszahűtése EGR-
rendszer működtetéséhez 

A kipufogógáz-visszavezetés (EGR – Exhaust Gas Recirculation) 
évtizedek óta használt eljárás a motortechnikában. A kipufogógáz-
visszavezető szeleppel pontosan szabályozott mennyiségű, kémiailag 
inaktív (inert) gáz részben átveszi a beszívott levegő helyét, így befo-
lyásolva az égés lefutását – mindenekelőtt a csúcshőmérsékletét –, 
és ezzel szoros összefüggésben a nitrogénoxid-emissziót. A vissza-
keringetett kipufogógáz csökkenti az égéstér hőmérsékletét is. Azt, 
hogy milyen üzemállapotban mennyi kipufogógázt vezetnek vissza, 
az EGR-szelep határozza meg.  

A szigorodó határértékek mellett idővel nem csak az egyre na-
gyobb arányban visszavezetett gáz mennyisége, hanem a hőmérsék-
lete is kezdett fontossá válni, így jelentek meg a motor hűtővízkörébe 
épített EGR-hűtők. Az EGR-hűtő segítségével lehűtik a motorból tá-
vozó gázok egy részét, s így vezetik vissza a szívóoldalra, amivel 
javítják a befecskendezés hatékonyságát. 
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20. ábra. Kipufogógáz-visszavezetés (EGR) hűtője 

Az EGR-hűtőben a motorból távozó gázok egy részét a hűtővízzel 
lehűtik, s így vezetik vissza a szívóoldalra. Létezik már EGR-hűtővel 
egybeépített termoelektromos generátor is, hiszen ha már hűteni kell 
a kipufogógázt, célszerű abból elektromos energiát is kinyerni. Az 
EGR-hűtőben is létrejöhet kondenzvíz-kicsapódás, amely felhasznál-
ható a vízbefecskendezés működtetéséhez. 

Összefoglalás 

Az infrarávezetésű páncéltörő rakétafegyverek és felderítő beren-
dezések elterjedése miatt a harcjárművek hőképének csökkentése 
napjainkra megoldandó probléma. Elektromosan hűthető felületű 
Peltier-hőelemekből összeállított harcjármű-borítással a harcjármű 
hőképe csökkenthető. Ugyanakkor ez csak jelentős áramfelvétel árán 
érhető el. A harcjárművek meghajtására leggyakrabban alkalmazott 
négyütemű, turbófeltöltéses dízelmotorok hőkibocsátásának hatékony 
csökkentésére ez ideig nem született sorozatgyártásra alkalmas 
megoldás. Kísérletek voltak ugyan a kipufogógázok hőmérsékletét 
hatékonyan csökkentő vízbefecskendezés bevezetésére, ám ezek 
nem vezettek hasznosítható eredményre. Ennek kapcsán rendkívül 
érdekfeszítő lehet a haditechnikai K+F szereplői számára minden 
olyan megoldás, amelyet a polgári gépjárműipar ért el a vízbefecs-
kendezés bevezetése területén. 

Napjainkra bebizonyosodott, hogy a szériagyártású gépjármű Otto-
motorok fejlődési folyamatának központi eleme a motorméret-
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csökkentésen és egyidejű teljesítmény-növelésen alapuló downsizing 
motorépítési irányzat. Ennek alkalmazása viszont szükségessé tette 
a vízbefecskendezés bevezetését, amely – egyebek mellett a komp-
resszió-viszony további növelésével – a gazdaságosság növelésének 
fontos eszköze lett. Az első gyártó a BMW ezen a területen, de nem 
kétséges, hogy a megoldás alkalmazása rövid időn belül számos kö-
vetőre talál majd. 

Polgári alkalmazású dízelmotorok esetében a hajómotor-
kategóriában szintén megjelent a vízbefecskendezés, amely elsősor-
ban az NOx emisszió csökkentésének fontos eszköze. A gépjármű-
kategóriában való megjelenés még nehezen prognosztizálható. 
Ugyanakkor közismert, hogy a gépjármű dízelmotorok emissziós 
problémái az utóbbi években az érdeklődés középpontjába kerültek, 
és erre a problémára jelenleg nincs érdemi műszaki megoldás. Ilyen 
fejlesztési környezetben nem kizárt, hogy a dízelmotor-fejlesztők fi-
gyelme is az Otto-motoroknál most megjelent vízbefecskendezés al-
kalmazásának irányába fordul, hiszen ezzel a megoldással jelentős 
mértékű NOx és koromkibocsátás-csökkenés érhető el a dízeleknél. 

Katonai dízelmotor-alkalmazók esetében nem is annyira a vízbe-
fecskendezés alkalmassága a kérdés, mint inkább a vízellátás önál-
lóságának megoldása. A US Army központi harcjármű-laboratórium 
arra irányuló kísérlete, hogy a kipufogógáz hűtésével biztosítsák a 
vízbefecskendezés autonóm vízellátását, lényegében elbukott. A 
napjainkban alkalmazott Peltier-hőelemes kipufogógáz-
energiatermelő egységek (BMW), az EGR-rendszer és annak hűtése, 
illetve a turbocompound (ahol a gáz mintegy 110-150 C-ot expandál 
a compaund fokozaton57) és a különböző kipufogógáz-levegő elkeve-
rő rendszerek kombinált alkalmazása napjainkban talán már más 
eredményt hozhat a kipufogógáz visszahűtése és abból kondenzvíz 
kinyerése tekintetében. 

A 2. sz. táblázat alapján Ottó-motorok esetében a vízbefecskende-
zés alkalmazása lehetővé teszi a hatásfok növelését a 

                                                           
57  A motorok kipufogógázainak energiáját hatékonyan alakítja tengelytelje-

sítménnyé a turbocompound, azaz a főtengellyel összekötött kipufogó-turbina. A 
turbocompaundot a Wright TC TC189 Turbo Compaund repülőgép-
csillagmotoron alkalmazták elsőként 1949-ben, mintegy 20%-os, tisztán 
veszteséghőből nyert tengelyteljesítmény-növekedést érve el az eljárással. 
Napjainkban a haszongépjárművek turbódízel-motorjain (Detroit Diesel, Scania) 
nyer alkalmazást második turbinafokozatként. Leonard Bridgman (szerk.): 
Jane‘s All The World‘s Aircraft 1957-58. Morton, Pensylvania, 1959. 483. o. 
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kompresszióviszony növelésével. Hasonlóképpen teszi lehetővé a 
dízelmotoroknál a hatásfokot javító magas hőmérsékletű hűtés alkal-
mazását a vízbefecskendezés. A teljesítmény mindkét esetben nő. 
Elhagyhatók az olyan kompromisszumos, káros mellékhatásokkal 
járó motorszabályozási megoldások, mint a kopogó Otto-motorok 
esetében alkalmazott keveréksűrítés vagy előgyújtás-csökkentés, 
illetve a dízelmotoroknál a befecskendezés kezdetének későbbre állí-
tása az NOx emisszió csökkentése érdekében. 

VÍZBEFECSKENDEZÉS HATÁSA A HŐERŐGÉPEK ÜZEMI 
JELLEMZŐIRE 

2. sz. táblázat 

 Otto-motor Dízelmotor Megjegyzés 

kompresszió növelhető ca.  
1:12 értékig   

töltőnyomás növelhető 
20-30%-kal 

növelhető 
20-40%-kal  

hűtési hőmérséklet - 
növelhető 
180-360 C-
ig 

propilén-glikol, 
metoxi–propanol 

NOx emisszió csökken csökken emulziós üzemnél 

koromképződés - csökken emulziós üzemnél 

mechanikai 
terhelés csökken csökken  

hőterhelés csökken csökken  

hatásfok 

növekszik, 
8-13% 
fogyasztás 
csökkenés 

növekszik, 
20% 
fogyasztás-
csökkenés 

közvetlen víz-
befecskendezésnél 

teljesítmény növekszik,  
ca. 10%-kal 

növekszik, 
ca. 10%-kal 

közvetlen víz-
befecskendezésnél 

előgyújtás/ 
előbefecskendezés növelhető növelhető  

keverékdúsítás csökkenthető -  

vízigény 
(tüza-víz arány) 1:1 – 1:2,5 1:1 – 1:3,5  
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Azt, hogy a költség- és szerkezeti bonyolultság növekedéssel járó 
vízbefecskendezést milyen széles körben fogják alkalmazni a jövő-
ben, a polgári célú Otto-motorok esetében a downsizing irányzat el-
terjedése fogja eldönteni, míg dízelmotorok esetében polgári alkal-
mazásnál az emisszió-csökkentés lehetőségei, illetve a katonai al-
kalmazásnál a kipufogógáz-hőmérséklet csökkentés mértéke és a 
tápvíz-önellátás megvalósíthatósága. E területen bíztatóak a BMW 
légkondicionáló kondenzvízzel folytatott kísérletei. Emellett 
turbocompaund alkalmazása esetén – az ott lejátszódott expanziót 
követően – a termoelektromos generátorban és az EGR-hűtőben is 
létrejöhet kondenzvíz-kicsapódás, amely felhasználható a vízbefecs-
kendezés működtetéséhez. Számos megoldás és változat elképzel-
hető, mindez azonban már a jövőbeni fejlesztések tárgyát képezi. 
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