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System zasilania paliwem gazowym i ciekłym w silniku o zapłonie 

samoczynnym jako alternatywa dla tradycyjnych systemów  

paliwowych 
 

Silnik z zapłonem samoczynnym, wyposażony w dwupaliwowy system zasilania, jest postrzegany jako 

odpowiedź na wymagające oczekiwania rynku motoryzacyjnego. Jako alternatywne paliwo użyto sprężonego 

gazu ziemnego (CNG), z racji na jego cechy i konkurencyjną cenę w porównaniu do innych paliw. Punktem 

wyjścia był silnik ZS (turbodoładowany, rzędowy, czterocylindrowy), z bezpośrednim wtryskiem i mechaniczną 

pompą paliwa. System zasilania paliwem alternatywnym składał się z czterech wtryskiwaczy CNG i specjalnej 

jednostki sterującej. Dla różnych wartości prędkości obrotowych silnika i obciążeń zostały przedstawione 

wyniki emisji gazowych składników spalin i cząstek stałych. Każdy punkt testu został powtórzony w dwóch 

trybach pracy, jednopaliwym i dwupaliwowym, z czterema różnymi udziałami CNG jako paliwa, w celu 

porównania jego wpływu na parametry pracy silnika. 

Słowa kluczowe: sprężony gaz ziemny; pojazdy użytkowe; parametry pracy silnika; emisja gazów spalino-

wych; silnik z zapłonem samoczynnym 

 

CNG and diesel fuel supply system in the CI engine as an alternative for traditional fuel 

systems 

 
The compressed ignition engine with a dual fuel system is presented as an answer to the changing and 

demanding market conditions. Compressed natural gas (CNG) was used as an alternative fuel, due to its 

features and its competitive price compared to the other types of fossil and alternative fuels. The point of 

departure was a compressed ignition engine (inline four cylinders with a turbocharger), direct ignition and a 

mechanical fuel pump. The alternative fuel system included four CNG injectors and a special control unit, 

which was adopted on the engine. Gaseous and particle emissions are presented together with engine operation 

parameters for different engine speeds and loads. Each load as well as speed points were performed in Diesel 

mode and in Dual Fuel mode, with four different factors of torque replacement by CNG, to compare the 

influence of CNG on the engine. 

Key words: CNG fuel;  commercial engine;  operation parameters;  exhaust gas emission;  compressed 

ignition engine 

 

1. Wstęp 

Silniki spalinowe postrzegane są jako źródło 

emisji szkodliwych związków chemicznych, które 

zagrażają zdrowiu i życiu ludzi, a także środowisku 

naturalnemu. Z tego powodu, międzynarodowe 

organizacje ochrony środowiska zmuszają producen-

tów silników do spełnienia coraz bardziej restryk-

cyjnych przepisów dotyczących emisji szkodliwych 

składników spalin. Dzięki temu agencje rządowe 

i pozarządowe  wywierają nacisk na producentów 

silników wysokoprężnych do dalszego doskonalenia 

tego typu jednostek napędowych [2, 11, 13–15]. 

Obiecującym kierunkiem prac rozwojowych, które 

podejmowane są przez różne ośrodki badawcze, jak 

i producentów, jest próba przystosowania silnika ZS 

do zasilania paliwami gazowymi. 

Konstrukcja układu zasilania paliwem alterna-

tywnym, znacząco różni się od systemu paliwowego 

tradycyjnego silnika ZS, w którym występuje stan-

dardowy układ paliwowy. Rozwiązania konstrukcje, 

umożliwiające wykorzystanie paliw gazowych, 

podzielono na dwie grupy: silniki jednopaliwowe 

zasilane CNG z zapłonem wymuszonym przez świe-

cę oraz silniki dwupaliwowe, w których zapłon 

mieszanki następuje dopiero w wyniku wtrysku 

i samozapłonu określonej ilości oleju napędowego 

[3, 5, 19]. Ze względu na rodzaj układu wtryskowe-

go, rozróżnia się dwa rodzaje systemów podwójnego 

zasilania: wtrysk pośredni gazu do kolektora dolo-

towego lub wtrysk bezpośredni gazu do cylindra. 

Błękitne paliwo, jak często nazywany bywa gaz 

ziemny, to mieszanina gazów - metanu (83…98 % 

obj.) z innymi gazami palnymi oraz związkami nie-

palnymi [6–12]. Jest to alternatywne paliwo, który 

charakteryzuje się czystym procesem spalania. W 

wyniku spalania tego paliwa nie tworzą się cząstki 

stałe [3]. Dzięki dużej odporność na spalanie stuko-

 
Article citation info:  

OLCZYK M. et al. CNG and diesel fuel supply system in the CI engine as an alternative for traditional fuel systems. Combustion Engines. 

2015, 162(3), 858-867. ISSN 2300-9896. 

858



 

 
 

 

        

 

we, sprężony gaz ziemny (Compressed Natural Gas) 

jest bardzo atrakcyjnym, niekonwencjonalnym pali-

wem, stosowanym w silnikach o zapłonie iskrowym. 

Wysoka liczba oktanowa (LO ≈ 130), stwarza moż-

liwość stosowania gazu ziemnego do zasilania silni-

ków o zapłonie samoczynnym, przystosowanych do 

pracy w trybie dwupaliwowym [3, 17]. 

2. Obiekt badań 

Do badań wykorzystano silnik spalinowy o za-

płonie samoczynnym. Dokładny opis parametrów 

silnika zaprezentowano w tabeli 1. Użyty do badań 

silnik nie został wyposażony w reaktor katalityczny 

oraz filtr cząstek stałych (DPF).  

Tab. 1. Dane techniczne silnika / Tab. 1. Engine 

technical data 
Dane techniczne silnika dwupaliwowego 

Rodzaj silnika 

Wysokoprężny, turbodoładowany z 

chłodnicą powietrza doładowujące-
go, czterosuwowy, spełniający 

normę emisji spalin EURO II 

Liczba i układ cylin-

drów 
4, rzędowy, pionowy 

Układ zasilania – olej 

napędowy 
Mechaniczna pompa paliwa 

Typ wtrysku – olej 

napędowy 
Bezpośredni 

Objętość skokowa 2800 cm3 

Układ zasilania – CNG 
Wtrysk gazu do kolektora doloto-

wego 

Moc znamionowa przy 
prędkości obrotowej 

90 kW przy 3600 obr./min 

Maksymalny moment 

przy prędkości obroto-

wej 

285 Nm przy 1800 obr./min 

 

Silnik został wyposażony w układ wtrysku gazu 

do kolektora dolotowego. Schemat silnika przedsta-

wiono na rysunku 1.  

 
Rysunek 1. Schemat silnika dwupaliwowego / Figure 

1. Scheme of dual fuel engine 

 

Układ zasilania paliwem gazowym składał się 

m.in. z czterech wtryskiwaczy, specjalnej jednostki 

sterującej, regulatora ciśnienia CNG oraz zbiorni-

ków CNG.  

3. Stanowisko badawcze 

Badania przeprowadzono na hamownianym sta-

nowisku badawczym, wyposażonym w hamulec 

elektrowirowy firmy Horiba W230. Zakres prędko-

ści obrotowej hamulca to 0 … 7500 [obr./min], 

a zakres maksymalnego momentu obrotowego to 

0 … 750 [Nm]. Stanowisko wyposażono w tory 

pomiarowe ciśnień i temperatur. Ilość potrzebnego 

oleju napędowego mierzono miernicą wagową AVL 

733 (zakres pomiarowy 0 … 160 kg/h), natomiast 

zużycie gazu ziemnego określano za pomocą maso-

wego przepływomierza firmy Micro Motion 

CMFS015 (zakres pomiarowy od 0 ... 330 kg/h).  

 

 
Rysunek 2. Silnik dwupaliwowy podczas badań na 

stanowisku badawczym w BOSMAL / Figure 2. Dual 

fuel engine during test at test bench at BOSMAL  

Analizę składu spalin wykonano przy użyciu ze-

stawu analizatorów spalin AMA i60 firmy AVL. 

Zakres pomiarowy poszczególnych analizatorów 

przedstawiono w tabeli 2. Masową emisję cząstek 

stałych mierzono urządzeniem AVL Smart Sampler 

SPC472. Smart Sampler jest urządzeniem pomiaro-

wym częściowego przepływu spalin, z mini tunelem 

rozcieńczającym. Masę filtrów wyznaczono za po-

mocą wagi Sartorius M5P 000V001 (zakres pomia-

rowy 0 … 5 g i dokładności ±0.001 mg). 

Kompleksowy schemat stanowiska badawczego 

wyposażonego w sprzęt pomiarowy przedstawiono 

na rysunku A1 w załączniku.  
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Tab. 2. Zakres pomiarowy analizatorów spalin AMA 

i60 / Tab. 2. Measurement range of AMA i60 emis-

sion bench  
Typ analiza-

tora 

Grupa związku 

chemicznego 

Zakres pomia-

rowy 
Dokładność 

FID Węglowodory HC 0 … 1000 ppm ±1 % 

CLD Tlenki azotu NOX 0 … 1000 ppm ±1 % 

IRD 
Tlenek węgla (II) 

CO 
0 … 1000 ppm ±1 % 

IRD 
Tlenek węgla (IV) 

CO2 
0 … 18 % ±1 % 

4. Przebieg badań 

Badania przeprowadzono w dwóch fazach. 

W pierwszej fazie wykonano test według cyklu 

badawczego ESC (rysunek A2, załącznik). 

W pierwszej części tej fazy silnik zasilany był jedy-

nie olejem napędowym, w drugiej części, gaz ziem-

ny wtryskiwano w szóstym punkcie cyklu. 

W punkcie tym osiągano maksymalną moc silnika 

dla pośredniej prędkości obrotowej. Na podstawie 

charakterystyki zewnętrznej wyznaczono pośrednią 

prędkość obrotowa, równą nA = 2160 obr./min. Ma-

sowy udział gazu ziemnego w paliwie był stały 

i wynosił 7 [%]. 

W drugiej fazie badań wykonano pomiary emisji 

szkodliwych składników spalin. Wykonano serię 

pomiarów punktów stacjonarnych pracy silnika (tzw. 

„mapę pracy silnika”). W drugim etapie badań, 

udział masowy CNG w paliwie był zmienny z racji 

na różne właściwości oleju napędowego i gazu 

ziemnego. Utrzymanie stałych wartości udziału 

masowego CNG dla wszystkich punktów pomiaro-

wych uniemożliwiało uzyskanie osiągów silnika ZS 

w trybie jednopaliwowym. Założeniem badań było 

zachowanie jednakowych osiągów silnika w trybie 

jedno- i dwupaliwowym, z tego powodu zdecydo-

wano się na określenie stałych,  procentowych 

udziałów momentu obrotowego generowanego przez 

CNG. Wybrano grupę czterech udziałów procento-

wych: a) 70 [%] momentu obrotowego uzyskano 

spalając olej napędowy, 30 [%] momentu obrotowe-

go uzyskano z CNG; b) 50 [%] olej napędowy / 50 

[%] CNG; c) 40 [%] olej napędowy / 60 [%] CNG; 

d) 30 [%] olej napędowy / 70 [%] CNG. Dla każde-

go punktu pomiarowego zmierzono moment obro-

towy w trybie jednopaliwowym, a następnie wyzna-

czono 70 [%], 50 [%], 40 [%] i 30 [%] wartości 

momentu w trybie pracy DIESEL MODE (tryb jed-

nopaliwowy). Za pomocą jednostki sterującej i spe-

cjalistycznego oprogramowania, zmniejszano ilość 

wtryskiwanego oleju napędowego w celu uzyskania 

odpowiednio niższych wartości momentu obrotowe-

go silnika. W trybie DUAL FUEL MODE (tryb 

dwupaliwowy) bazowe wartości momentu obroto-

wego uzyskiwano poprzez wtryśnięcie odpowiedniej 

ilości CNG do kolektora dolotowego. Wyniki po-

równano z wartościami emisji gazowych składników 

spalin, a także zadymienia, które otrzymano dla 

silnika pracującego w trybie jednopaliwowym. 

5. Wyniki badań 

Wyniki emisji związków szkodliwych spalin 

podczas pierwszej fazy testu przedstawiono na ry-

sunkach 3, 4, 5. Zauważono niewielki 4 [%] wzrost 

emisji tlenków azotu (rys. 3). Wzrost emisji NOX dla 

całego cyklu jest mało istotny, ponieważ silnik 

w trybie dwupaliwowym pracował tylko w jednym 

punkcie cyklu badawczego.  

 
Rysunek 3. Emisja NOX w cyklu badawczym ESC / 

Figure 3. NOX emission in ESC test cycle 

Wtrysk CNG znacząco wpływał na ilość tlenku 

węgla (II) oraz węglowodorów. Emisja produktów 

niecałkowitego spalania, w przypadku zasilania 

silnika olejem napędowym i CNG była dwukrotnie 

wyższa, niż w trybie jednopaliwowym (rys. 4). Ana-

logicznie, ilość węglowodorów w spalinach wzrosła. 

Odnotowany poziom emisji HC był czterokrotnie 

wyższy w porównaniu do zasilania jedynie olejem 

napędowym (rys. 5). W pracach [1,16] otrzymane 

wyniki emisji związków węgla były zbliżone, 

a odnotowany poziom emisji wyraźnie wyższy.  

 
Rysunek 4. Emisja HC w cyklu badawczym ESC / 

Figure 4. HC emission in ESC test cycle 
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Rysunek 5. Emisja CO w cyklu badawczym ESC / 

Figure 5. CO emission in ESC test cycle 

Masową emisję cząstek stałych przedstawiono na 

rysunku 6. Odnotowano warty uwagi spadek maso-

wej emisji cząstek stałych, który wyniósł 6 [%]. 

Również w pracy [4] zaobserwowano zmniejszenie 

poziomu emisji PM podczas testu NEDC. Różnice 

emisji PM w [4],  pomiędzy trybem pracy jednopa-

liwowym a dwupaliwowym były zdecydowanie 

wyższe. Powodem było wykorzystanie wtrysku  

CNG w większej liczbie punktów pomiarowych 

testu ESC.  

 
Rysunek 6. Emisja PM w cyklu badawczym ESC / 

Figure 6. PM emission in ESC test cycle 

 

Rezultaty otrzymane w drugiej fazie badań zosta-

ły przedstawione na rysunkach w załączniku. Od-

powiednio rysunki A3, A4, A5 i A6 odpowiadają 

wynikom otrzymanym dla następujących procento-

wych udziałów momentu generowanego przez sprę-

żony gaz ziemny: 

a) 70 [%] momentu obrotowego uzyskano z oleju 

napędowego, 30 [%] momentu obrotowego uzyska-

no z CNG;  

b) 50 [%] momentu obrotowego uzyskano z oleju 

napędowego, 50 [%] momentu obrotowego uzyska-

no z CNG;  

c) 40 [%] momentu obrotowego uzyskano z oleju 

napędowego, 60 [%] momentu obrotowego uzyska-

no z CNG; 

d) 30 [%] momentu obrotowego uzyskano z oleju 

napędowego, 70 [%] momentu obrotowego uzyska-

no z CNG. 

Zaobserwowano znaczący wzrost emisji tlenku 

węgla (II) w przypadku 30 [%] udziału momentu 

obrotowego generowanego przez CNG w porówna-

niu do silnika zasilanego jedynie olejem napędo-

wym. Wraz ze wzrostem procentowego udziału 

momentu obrotowego generowanego przez CNG 

poziom emisji CO wzrastał systematycznie. 

W przypadku 70 [%] udziału momentu uzyskanego 

z CNG, emisja tlenku węgla była dwukrotnie wyższa 

niż dla udziału a) (rysunek A3 i A6).  

Analogiczne zmiany emisji odnotowano 

w przypadku węglowodorów. W tym wypadku rów-

nież zaobserwowano dwukrotny wzrost poziomu 

węglowodorów w spalinach dla udziału procento-

wego d), w porównaniu do 30 [%] udziału momentu 

obrotowego generowanego z sprężonego gazu ziem-

nego (rysunek A3 i A6).  

Dla obu związków chemicznych stopniowy 

wzrost emisji odnotowano przy wyższych prędko-

ściach obrotowych silnika (powyżej 2000 obr./min), 

a także małych i średnich obciążeniach (rysunek A3, 

A4, A5 i A6).  

Ilość wtryśniętego gazu nie wpływała znacząco 

na koncentrację tlenków azotu NOX w spalinach 

wytwarzanych przez silnik. Godny zauważenia oka-

zał się stały poziom emisji NOX dla wyższych pręd-

kości obrotowych silnika i częściowych obciążeń 

(około 60 % poziomu dla silnika zasilanego jedynie 

olejem napędowym). Wzrost emisji zanotowano 

jedynie w przypadku dużych obciążeń i niskich 

prędkości obrotowych silnika (rysunek A3, A4, A5 

i A6). Wyraźny wzrost zaobserwowano 

w przypadku udziału 70 [%] procent momentu obro-

towego uzyskanego z CNG (rysunek A6). Odnoto-

wany wzrost poziomu NOX dla dużych obciążeń 

i niskich prędkości obrotowych ogranicza możli-

wość stosowania tego typu silników w pojazdach 

poza drogowych. 

Analizując wyniki zadymienia spalin, zauważono 

korzystny wpływ większego udziału CNG 

w dostarczanym paliwie. Poziom zadymienia spalin 

systematycznie malał wraz ze wzrostem udziału 

momentu generowanego przez CNG. Dla wszystkich 

udziałów procentowych, otrzymano wyniki niższe, 

niż w przypadku silnika zasilanego jedynie paliwem 

ciekłym (rysunek A3). W ostatnim przypadku, dla 

najwyższego udziału procentowego, zaobserwowano 

ponad dwukrotny spadek zadymienia spalin w po-

równaniu z bazowym silnikiem (rysunek A6). Z racji 

na istnienie współzależności poziomu zadymienia 

spalin z poziomem emisji cząstek stałych, otrzymane 

wyniki sugerują korzystny wpływ CNG na emisję 

cząstek stałych, co znajduje potwierdzenie w uzy-

skanych wynikach podczas pierwszej fazy badań 

i w [1,16,17].  

6. Podsumowanie 

Koncepcja zasilania silnika ZS sprężonym gazem 

ziemnym jest alternatywą dla tradycyjnych silników 

wykorzystujących konwencjonalne paliwa.  
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Analizując wyniki obu faz badań, jednostka 

o zapłonie samoczynnym, przystosowana do pracy 

w trybie dwupaliwowym, nawet przy niewielkim 

udziale sprężonego gazu ziemnego w paliwie, cha-

rakteryzuje się wyższym poziomem koncentracji CO 

i HC w spalinach. Największą ilość tych związków 

chemicznych zaobserwowano przy niewielkich ob-

ciążeniach silnika i prędkości obrotowej powyżej 

2000 [obr./min]. Charakterystyczne dla doładowa-

nych jednostek ZS duże przekrycie zaworów dolo-

towych i wylotowych może powodować zwiększoną 

emisję HC [17,20]. Poziom emisji HC i CO [19] jest 

zależny od typu układu zasilania paliwem gazowym, 

zdecydowanie wyższa emisja charakteryzuje silniki 

z pośrednim wtryskiem gazu do kolektora dolotowe-

go. Kolejnymi czynnikami, które mogą być przy-

czyną zwiększenia emisji węglowodorów są: niedo-

stateczna szybkość spalania gazu ziemnego oraz 

większa zwłoka samozapłonu oleju napędowego 

w mieszance gazowo – powietrznej [21]. Wyższe 

poziomy emisji wymienionych związków chemicz-

nych mogą również świadczyć o procesie niecałko-

witego spalania.  

Koncepcja zasilania paliwem gazowym oraz cie-

kłym cechuje się niższą masową emisją cząstek 

stałych, a także mniejszym zadymieniem spalin 

[4,16]. CNG jest paliwem posiadającym krótsze 

łańcuchy węglowe w porównaniu do frakcji oleju 

napędowego. 

Zasilanie dwupaliwowe silnika ZS nie wymaga 

znacznych nakładów finansowych, a także istotnych 

zmian w konstrukcji samego silnika. Dodatkowym 

atutem jest możliwość wyboru trybu pracy silnika. 

Jednostka może pracować, zarówno z wykorzysta-

niem tylko oleju napędowego, jak i zasilania pali-

wem gazowym i ciekłym. Użycie tańszego gazu 

ziemnego, jako dodatkowego paliwa pozwala na 

obniżenie kosztów eksploatacji floty pojazdów. 

Analizując wyniki emisji szkodliwych związków 

chemiczny, rozwiązanie to jest ciekawą i obiecującą 

alternatywą dla tradycyjnych silników o zapłonie 

samoczynnym. Na rynku są już dostępne odpowied-

nie rozwiązania techniczne. Niestety, dość istotnym 

problem, m.in. w Polsce, jest niewystarczająca sieć 

stacji paliw, na których dostępny jest gaz CNG. 

Niewielka sieć tych stacji skutecznie ogranicza wy-

korzystanie potencjału dwupaliwowych silników ZS, 

jak i silników spalinowych zasilanych jedynie gazem 

ziemnym, a poniesione koszty na przystosowanie 

tych jednostek do spalania CNG nie znajdują uza-

sadnienia ekonomicznego.  

 

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

Silnik ZS 
Silnik o Zapłonie Samoczynnym  / Com-

pressed Ignition Engine 

CNG 
Sprężony Gaz Ziemny / Compressed Na-

tural Gas 

DPF 
Filtr Cząstek Stałych / Diesel Particulate 

Filter 

ESC 
Europejski Cykl Stacjonarny / European 

Stationary Cycle 

nA 
Prędkość Pośrednia w Cyklu ESC / Mid-

dle Speed in ESC Test Cycle 

FID 
Detektor płomieniowo-jonizacyjny  / 

Flame Ionization Detector 

CLD 
Detektor chemiluminescencyjny / Chemi-

luminescence Detector 

IRD Detektor podczerwieni / Infrared Detector 

CO2 Tlenek węgla (IV) / Carbon Dioxide  

CO Tlenek węgla (II) / Carbon Monoxide 

HC Węglowodory / Hydrocarbons 

NOX Tlenki azotu  / Nitrogen Oxides 

PM Cząstki stałe / Particulate Matter 

SMOKE Zadymienie spalin / Smoke 
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Załącznik 1 

 

Rysunek A1. Stanowisko badawcze z wykorzystanym sprzętem pomiarowym / Figure A1. Test bench with measu-

rement equipment  

Załącznik 2 

 
Rysunek A2. Cykl badawczy ESC – tabela z punktami pracy silnika i charakterystyka zewnętrzna silnika / Figu-

re A2. ESC test cycle – table with engine operating points and engine full load curve 
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Załącznik 3 

 
Rysunek A3. Mapa emisji poszczególnych składników spalin w zależności od obciążenia i prędkości obrotowej 

silnika (70 % ON / 30 % CNG) / Figure A3. Exhaust emission map in function of engine speed and load (70 % 

ON / 30 % CNG)  

Załącznik 4 

 
Rysunek A4. Mapa emisji poszczególnych składników spalin w zależności od obciążenia i prędkości obrotowej 

silnika (50 % ON / 50 % CNG) / Figure A4. Exhaust emission map in function of engine speed and load (50 % 

ON / 50 % CNG)  
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Załącznik 5 

 
Rysunek A5. Mapa emisji poszczególnych składników spalin w zależności od obciążenia i prędkości obrotowej 

silnika (40 % ON / 60 % CNG) / Figure A5. Exhaust emission map in function of engine speed and load (40 % 

ON / 60 % CNG)  

Załącznik 6 

 
Rysunek A6. Mapa emisji poszczególnych składników spalin w zależności od obciążenia i prędkości obrotowej 

silnika (30 % ON / 70 % CNG) / Figure A6. Exhaust emission map in function of engine speed and load (30 % 

ON / 70 % CNG)  
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