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DWUPALIWOWO OLEJEM NAPĘDOWYM I GAZEM ZIEMNYM 

 

Gaz ziemny jako paliwo do zasilania tłokowych silników spalinowych stanowi ciekawą alternatywę dla benzyn i olejów 

napędowych. Jest źródłem energii, która jest promowana przez Unię Europejską, w celu zwiększenia jej udziału w transporcie. 

Dostępne są technologie, które pozwalają na stosowanie gazu ziemnego do zasilania silników o zapłonie wymuszonym, jak 

również silników o zapłonie samoczynnym. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań silnika o zapłonie samoczynnym 

Perkins 1104D-E44TA, który został przystosowany na hamowni silnikowej do zasilania dwupaliwowego sprężonym gazem 

ziemnym i olejem napędowym. Podczas badań silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Wyznaczone 

wybrane wskaźniki pracy silnika Perkins 1104D-E44TA przy jego zasilaniu dwupaliwowym, jednocześnie gazem ziemnym 

i olejem napędowym, porównano z wskaźnikami otrzymanymi przy zasilaniu silnika tylko olejem napędowym. Uzyskano nie-

znaczne zmniejszenie mocy efektywnej i momentu obrotowego silnika przy jego zasilaniu dwupaliwowym. Poza tym zasilając 

silnik dwupaliwowo uzyskano zwiększenie godzinowego zużycia paliwa, jednostkowego zużycia paliwa i godzinowego zużycia 

energii, w porównaniu do jego zasilania olejem napędowym. 

 

WSTĘP 

Do zasilania tłokowych silników spalinowych powszechnie sto-
suje się paliwa ciekłe otrzymywane w różnych procesach przetwór-
czych ropy naftowej. Stanowi ona naturalne źródło energii odgrywa-
jące bardzo istotną rolę w rozwoju cywilizacji człowieka. Jest oleistą, 
ciekłą mieszaniną różnych związków węgla i wodoru o barwie od 
bursztynowej, brunatnej, ciemnozielonej do prawie czarnej. Pozo-
stałymi składnikami ropy naftowej są związki stanowiące połączenia 
siarki, tlenu i azotu oraz składniki mineralne będące związkami 
żelaza, krzemu, wanadu, sodu i innych metali [6]. Surowcem wyj-
ściowym, z którego powstała ropa były związki organiczne pocho-
dzenia roślinnego i zwierzęcego. Z ropy naftowej otrzymuje się 
szereg różnych produktów w tym między innymi benzyny i oleje 
napędowe będące paliwami konwencjonalnymi, w dalszym ciągu 
stanowiącymi podstawowe źródło energii do napędu pojazdów 
samochodowych.  

Podstawowym procesem przetwórczym ropy naftowej w wyni-
ku, którego otrzymywane są benzyny i oleje napędowe jest jej de-
stylacja, czyli rozdział składników w zależności od temperatury 
wrzenia. Benzyna to mieszanina różnych węglowodorów wrzących 
w temperaturze od 30 do 215 °C oraz dodatków umożliwiających 
uzyskanie paliwa o wymaganych właściwościach [5, 19]. W skład 
olejów napędowych wchodzą cięższe węglowodory zawierające od 
14 do 20 atomów węgla w cząsteczce, których temperatura wrzenia 
wynosi od 150°C do 380°C [4]. Benzyny charakteryzują się odpor-
nością na samozapłon i spalanie detonacyjne, natomiast oleje 
napędowe charakteryzują się zdolnością do samozapłonu. Skład 
i właściwości tych paliw od początku ich stosowania do czasów 
obecnych są modyfikowane w celu lepszego ich wykorzystania w 
silnikach spalinowych do zasilania, których są przeznaczone. Rów-
nież konstrukcja silników była i nadal jest rozwijana w celu dalszego 
stosowania benzyn i olejów napędowych, przy spełnieniu coraz 

bardziej rygorystycznych wymagań, jakie są stawiane współcze-
snym silnikom. 

1. PALIWA ALTERNATYWNE DO ZASILANIA 
TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH   

Benzyny i oleje napędowe nie stanowią jedynych paliw, które 
można wykorzystywać do zasilania tłokowych silników spalinowych. 
Istnieją inne nośniki energii, które można wykorzystać do zasilania 
silników. Są one nazywane paliwami alternatywnymi. Aby takie 
paliwo można było wykorzystać do zasilania samochodowych silni-
ków spalinowych, musi ono charakteryzować się właściwościami co 
najmniej zbliżonymi do właściwości paliw konwencjonalnych, lub 
silnik należy przystosować do właściwości nowego paliwa. Zazwy-
czaj równocześnie te dwa warunki muszą być spełnione, aby możli-
wie jak najlepiej i efektywnie wykorzystać właściwości paliwa alter-
natywnego. Do paliw alternatywnych, które są lub mogą być stoso-
wane do zasilania silników spalinowych zalicza się: oleje roślinne, 
estry olejów roślinnych, alkohole, wodór, mieszaninę gazów propan-
butan, gaz ziemny, biogaz, paliwa syntetyczne. Paliwami alterna-
tywnymi, które nie wymagają specjalnego przystosowania silników 
do ich wykorzystania są estry olejów roślinnych [1, 11, 14, 16]. Mają 
one właściwości zbliżone do olejów napędowych i mogą być wyko-
rzystywane do zasilania silników o zapłonie samoczynnym w czystej 
postaci lub jako dodatki do oleju napędowego. Aktualnie zgodnie 
z wymaganiami estry olejów roślinnych są dodawane do olejów 
napędowych w ilości do 7% (V/V) [18]. Aktualny zakres ich stoso-
wania wynika między innymi z tego, że do ich wytwarzania wyko-
rzystuje się surowce przeznaczone do produkcji żywności. Aktualnie 
poszukuje się nowych surowców do otrzymywania estrów roślin-
nych, które nie byłyby stosowane do produkcji żywności. 

Paliwa gazowe nie stanowią nowości w zakresie ich stosowa-
nia do zasilania silników spalinowych. Wręcz przeciwnie, można je 
uznać za paliwa wcześniej wykorzystywane do zasilania silników 
spalinowych niż benzyny, czy oleje napędowe. Étienne Lenoir bazu-
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jąc na konstrukcji maszyny parowej opracował i opatentował w 1860 
roku silnik spalinowy zasilany gazem świetlnym zapalanym od iskry 
elektrycznej [22]. Pierwszy czterosuwowy silnik spalinowy Nikolausa 
Augustusa Otto opatentowany w 1877 również zasilany był paliwem 
gazowym. Mieszanka gazowo-powietrzna zapalana była w tym 
silniku od płomienia gazowego, a dopiero później od iskry elektrycz-
nej [12]. Tradycje stosowania paliw gazowych do zasilania tłoko-
wych silników spalinowych są tak stare jak konstrukcja silników. 
Opracowanie technologii pozyskiwania benzyn i olejów napędo-
wych, duże zasoby ropy naftowej, korzystne właściwości tych paliw, 
mniejsze problemy z magazynowaniem i przechowywaniem sprawi-
ły, że zainteresowanie paliwami gazowymi do zasilania silników 
w samochodach nie było zbyt duże. Zainteresowanie paliwami 
gazowymi wzrastało w sytuacjach, kiedy ograniczony był dostęp do 
zasobów ropy naftowej. Miało to między innymi miejsce podczas 
pierwszej i drugiej wojny światowej, czy też kryzysu paliwowego 
w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Obecne zaintere-
sowanie paliwami gazowymi wynika głównie z konieczności poszu-
kiwania paliw, które pozwalałyby na zmniejszenie stopnia negatyw-
nego oddziaływania silników na środowisko. Istotnym aspektem są 
również kurczące się zasoby ropy naftowej. Paliwem gazowym 
powszechnie obecnie stosowanym do zasilania silników spalino-
wych jest mieszanina gazów propan-butan znana pod nazwą LPG. 
Polska jest krajem, w którym zużycie paliwa LPG jest jednym 
z największych na świecie [24]. Nie wynikło to z polityki państwa 
i zachęt do stosowania tego paliwa oraz nie ze znajomości przez 
użytkowników samochodów, korzystnych dla środowiska właściwo-
ści tego paliwa, ale z prostego rachunku ekonomicznego. Ceny 
paliwa LPG utrzymują się na bardzo korzystnym poziomie w sto-
sunku do cen benzyn. Pozwala to na szybki zwrot kosztów instalacji 
i mniejsze koszty eksploatacji pojazdu. Ważnym warunkiem rozwoju 
rynku paliwa LPG w Polsce był szybki rozwój sieci stacji tankowania 
samochodów tym paliwem oraz zakładów, w których można przy-
stosować silniki do zasilania paliwem gazowym LPG, a później je 
serwisować. Paliwem gazowym o również korzystnych właściwo-
ściach jako paliwa do zasilania tłokowych silników spalinowych 
stosowanych w transporcie jest gaz ziemny. Najważniejsze z tych 
właściwości to [7, 20, 23]: mniejsze zanieczyszczenie spalinami 
środowiska, mała zawartość związków toksycznych, duże zasoby 
i większa do nich dostępność, prosta budowa chemiczna, mniejsza 
zawartość dwutlenku węgla w spalinach. Ważnym argumentem są 
również mniejsze koszty zakupu tego paliwa. Producenci samocho-
dów w swojej ofercie mają pojazdy fabrycznie przystosowane do 
zasilania silników gazem ziemnym. Poza tym istnieją możliwości 
przystosowania już eksploatowanych silników do zasilania gazem 
ziemnym. Jest to możliwe w wybranych zakładach, które zajmują 
się montażem układów zasilania paliwem LPG. W Polsce zaintere-
sowanie gazem ziemnym do zasilania silników stosowanych 
w transporcie jest ograniczone bardzo małą ilością stacji na których 
można zatankować pojazdy tym paliwem. Brak sieci stacji tankowa-
nia pojazdów gazem ziemnym skutecznie blokuje rozwój stosowa-
nia gazu ziemnego do zasilania samochodów. Obecnie w Polsce 
jest tylko 26 ogólnodostępnych stacji tankowania gazu ziemnego 
CNG [8]. Dla porównania w grudniu 2016 roku we Włoszech takich 
stacji było 959, w Niemczech 885, a w Czechach 143 [25]. 

2. PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU 
ZIEMNEGO JAKO PALIWA SILNIKOWEGO 

Pierwsze silniki spalinowe opracowane przez Étienne Lenoira 
i Nikolausa Augustusa Otto, zasilane paliwem gazowym, były prze-
znaczone do zastosowań stacjonarnych i były wykorzystywane 
w przemyśle. Później konstruowane silniki do zastosowań trakcyj-

nych były zasilane już benzyną. Pierwszy raz gaz ziemny do zasila-
nia silników napędzających pojazdy samochodowe był zastosowany 
w latach trzydziestych dwudziestego wieku we Włoszech i w Rosji 
[21]. W Polsce w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku eks-
ploatowanych było ponad dwa tysiące pojazdów zasilanych sprężo-
nym gazem ziemnym o wysokiej zawartości metanu [21]. Były to 
przede wszystkim pojazdy służb technicznych. Według danych 
przedstawionych w [15, 25], całkowita liczba pojazdów w Polsce do 
napędu, których stosuje się silniki zasilane gazem ziemnym wynosi 
około 3600 sztuk. Stanowi to około 0,015% wszystkich pojazdów 
eksploatowanych w Polsce. Na Świecie są kraje, w których zainte-
resowanie gazem ziemnym jako paliwem do zasilania silników 
w pojazdach samochodowych jest dużo większe niż w Polsce [10]. 
Najwięcej pojazdów napędzanych silnikami zasilanymi gazem 
ziemnym jest w Chinach. Jest to około pięć milionów pojazdów [25]. 
Kolejne kraje pod względem liczebności pojazdów zasilanych ga-
zem ziemnym to Iran, Pakistan, Argentyna, Indie, Brazylia. Na 
siódmym miejscu w tej klasyfikacji, jako pierwszy kraj Europejski są 
Włochy. We Włoszech jest ponad milion samochodów zasilanych 
gazem ziemnym. 

Obecnie zainteresowanie gazem ziemnym wynika przede 
wszystkim z dążeń do ograniczenia szkodliwego wpływu na środo-
wisko silników spalinowych zasilanych benzynami i olejem napędo-
wym. Poza tym równie ważnym argumentem rozwoju stosowania 
gazu ziemnego w transporcie jest chęć uniezależnienia się od źró-
deł ropy naftowej, której zasoby według prognoz szybciej ulegną 
wyczerpaniu niż zasoby gazu ziemnego. W ostatnich latach Unia 
Europejska zwraca bardzo dużą uwagę na działania na rzecz 
ochrony środowiska oraz poszukiwania i stosowania alternatywnych 
źródeł energii. Dotyczy to również transportu, którego funkcjonowa-
nie zależy od dostępności paliw i ma znaczny negatywny wpływ na 
środowisko. Człowiek korzysta z trzech podstawowych źródeł ener-
gii konwencjonalnej: węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Gaz 
ziemny jest uznawany za paliwo najmniej emisyjne spośród wymie-
nionych. Jednostkowa emisja dwutlenku węgla uznawanego za 
główną przyczynę zmian klimatycznych na Ziemi jest najmniejsza 
w przypadku gazu ziemnego, większa dla ropy naftowej, a najwięk-
sza dla węgla [17]. Biorąc pod uwagę dosyć wyraźnie odczuwalne 
przez człowieka efekty zmian klimatu jest to istotny argument za 
wzrostem wykorzystywania gazu ziemnego, w zamian za zmniej-
szenie wykorzystania pozostałych paliw kopalnych, a zwłaszcza 
węgla. Dotyczy to również wzrostu udziału zastosowania gazu 
ziemnego jako paliwa w transporcie. 

Unia Europejska jest uzależniona od dostaw ropy naftowej 
z zewnątrz. W 2010 roku w Unii Europejskiej zapotrzebowanie na 
energię było zaspakajane w 94% ropą naftową, a 84% tego surow-
ca pochodziło spoza Unii [13]. To stanowi duże uzależnienie go-
spodarki od ropy naftowej dostarczanej z zewnątrz. Polityka Unii 
w zakresie transportu wskazała na konieczność stopniowego zastę-
powania paliw otrzymywanych z ropy naftowej paliwami alternatyw-
nymi. Pozwoliłoby to na zmniejszenie kosztów funkcjonowania 
gospodarki i zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. 
W Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i  Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Czysta energia dla transportu: 
europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych” wskazano 
paliwa alternatywne dla transportu dla których należy zapewnić 
dostępność na terytorium całej Unii Europejskiej. Do paliw tych 
zaliczono: mieszaninę gazów propan-butan czyli LPG, gaz ziemny 
z uwzględnieniem biometanu, energię elektryczną, biopaliwa płynne 
oraz wodór. W komunikacie tym wskazano na konieczność budowy 
infrastryktury umożliwiającej rozwój zainteresowania paliwami 
alternatywnymi w transporcie, opracowanie wspólnych specyfikacji 
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technicznych oraz rozwój nowoczesnych technologii. Zwrócono 
również uwagę na konieczność podejmowania działań, które 
przekonają konsumentów do stosowania tych paliw. Istotnym 
kolejnym etapem rozwoju paliw alternatywnych w Unii Europejskiej 
było przyjęcie w dniu 22 października 2014 Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych [9]. Dyrektywa ta określiła kierunki rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych stawiając za cel zminimalizowa-
nie zależności od ropy naftowej oraz zmniejszenie szkodliwego 
oddziaływania transportu na środowisko. Wprowadziła minimalne 
wymogi określające rozbudowę infrastruktury umożliwiającej 
korzystanie z paliw alternatywnych. Wymagania te dotyczą budowy 
stacji tankowania samochodów sprężonym gazem ziemnym CNG 
i skroplonym gazem ziemnym LNG oraz wodorem, jak również 
punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Minimalne wymagania 
określone w Dyrektywie są wdrażane poprzez krajowe ramy polityki 
państw członkowskich oraz wspólne specyfikacje techniczne. 
W Polsce Rada Ministrów krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktu-
ry paliw alternatywnych przyjęła w 2017 roku [15]. Między innymi 
określone zostały w nich cele rozwoju rynku paliw alternatywnych 
w Polsce. W 2020 roku w 32 aglomeracjach Polski ma funkcjono-
wać sześć tysięcy publicznie dostępnych punktów ładowania 
o normalnej mocy oraz czterysta punktów o dużej mocy. Będą one 
mogły obsługiwać co najmniej pięćdziesiąt tysięcy samochodów 
elektrycznych. W aglomeracjach tych ma być również udostępnione 
siedemdziesiąt punktów tankowania sprężonym gazem ziemnym 
CNG, które umożliwią zasilanie tym paliwem trzech tysięcy pojaz-
dów. Ponadto do 2025 ma powstać, wzdłuż drogowej sieci bazowej 
TEN-T czternaście publicznie dostępnych punktów tankowania 
skroplonym gazem ziemnym LNG oraz trzydzieści dwa publicznie 
dostępne punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG. 
Poza tym ma być dostępna możliwość bunkrowania skroplonego 
gazu ziemnego LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świno-
ujście. 

3. STANOWISKO BADAWCZE  

Badania przeprowadzono na stanowisku hamownianym znaj-
dującym się w Laboratorium Silników Cieplnych Politechniki Święto-
krzyskiej. W skład stanowiska wchodził tłokowy silnik spalinowy o 
zapłonie samoczynnym firmy PERKINS 1104D-E44TA, który może 
być na tym stanowisku zasilany olejem napędowym ON oraz dwu-
paliwowo, równocześnie gazem ziemnym i olejem napędowym 
ON+CNG. Badany silnik jest obciążany na stanowisku za pomocą 
hamulca elektrowirowego typu AMX – 200/6000 firmy ELEKTRO-
MEX CENTRUM o mocy 200 kW. Stanowisko hamowniane wypo-
sażone jest w komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem firmy 
Automex do sterowania, kontrolowania i wizualizacji przebiegu 
badań. Stanowisko wyposażone jest w masowy dawkomierz paliwa 
firmy Automex umożliwiający dokładny pomiar zużycia oleju napę-
dowego przez silnik. Godzinowe zużycie gazu ziemnego mierzone 
jest na stanowisku za pomocą przepływomierza gazu Emerson 
wykorzystującego w swoim działaniu zjawisko Coriolisa. Zmiana 
parametrów pracy stanowiska hamownianego jest realizowana za 
pomocą modułu sterującego umieszczonego w pomieszczeniu 
sterowni stanowiska badawczego. Schemat blokowy stanowiska 
hamownianego z silnikiem PERKINS 1104D-E44TA przedstawiono 
na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska hamownianego 

4. OBIEKT BADAŃ 

Obiektem badań był tłokowy silnik spalinowy o zapłonie samo-
czynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa PERKINS 1104D-
E44TA. Silnik ten wyposażono w powszechnie obecnie stosowany 
układ zasilania Common Rail z wtryskiwaczami elektromagnetycz-
nymi sterowanymi elektronicznie [2]. Elektroniczna jednostka steru-
jąca na podstawie informacji z czujników określających aktualne 
warunki pracy silnika, między innymi jego obciążenie i prędkość 
obrotową wału korbowego, określa dawkę wtryskiwanego paliwa 
sterując wartością ciśnienia w zasobniku paliwa i czasem wtrysku. 
Dawka wtryskiwanego paliwa na pojedynczy cykl pracy silnika 
dzielona jest na dwie części. Najpierw wtryskiwana jest mała dawka 
paliwa, tak zwany przedwtrysk. Paliwo to szybko paruje i tworzy się 
mieszanka paliwowo-powietrzna ulegająca samozapłonowi. W ten 
sposób tworzone są warunki dla wtrysku dawki głównej i jej szyb-
kiego samozapłonu i spalania. Pozwala to na łagodniejszy przebieg 
ciśnienia w cylindrze silnika i możliwość oddziaływania na przebieg 
procesu spalania. W układzie dolotowym silnika znajduje się turbo-
sprężarka sterowana elektronicznie za pomocą jednostki sterującej. 
Pozwala ona na zwiększenie ilości powietrza doprowadzanego do 
cylindrów silnika w szerokim zakresie prędkości obrotowych wału 
korbowego. Zastosowane rozwiązania w układzie zasilania paliwem 
i w układzie dolotowym powietrza umożliwiły zwiększenie mocy 
silnika uzyskiwanej z jednostki pojemności skokowej silnika. Poza 
tym dzięki temu silnik PERKINS 1104D-E44TA spełnia normę emisji 
spalin Tier 3 dla silników o zastosowaniach pozadrogowych. Pod-
stawowe dane techniczne badanego silnika przedstawiono w tabeli 
1. 

Silnik PERKINS 1104D-E44TA na stanowisku hamownianym 
wyposażony został w układ zasilania sprężonym gazem ziemnym 
CNG systemu OSCAR-N DIESEL. Dzięki niemu może on być zasi-
lany zamiennie olejem napędowym ON lub dwupaliwowo, równo-
cześnie gazem ziemnym i olejem napędowym ON+CNG. Zastoso-
wany system sterowania układem zasilania silnika paliwem gazo-
wym umożliwia konwersję układu zasilania Common Rail do zasila-
nia dwupaliwowego, w którym zadaniem dawki oleju napędowego 
jest zainicjowanie procesu spalania paliwa gazowego. Paliwo gazo-
we jest wtryskiwane do układu dolotowego silnika przez cztery 
wtryskiwacze osadzone na wspólnej listwie. Gaz ziemny miesza się 
z powietrzem sprężonym wcześniej przez turbosprężarkę i mającym 
wysoką temperaturę. Wytworzona mieszanina gazu ziemnego 
i powietrza przepływa następnie przez chłodnicę, która wydatnie 
zmniejsza temperaturę tej mieszaniny i zwiększa jej gęstość. Po-
zwala to na zwiększenie stopnia napełnienia cylindra świeżym 
ładunkiem. W cylindrze silnika mieszanina powietrza i gazu ziemne-
go jest sprężana, a jej spalanie jest możliwe dzięki realizacji wtrysku 
do cylindra dawki oleju napędowego, przy odpowiednim położeniu 
tłoka w suwie sprężania. Ilość wtryskiwanego oleju napędowego jest 
zależna od ilości doprowadzonego do cylindra gazu ziemnego oraz 
od warunków pracy silnika. 
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Tab. 1. Podstawowe dane techniczne silnika o zapłonie  
samoczynnym Perkins 1104D-E44TA 

Parametr Jednostka Wartość 

Układ cylindrów - rzędowy 

Liczba cylindrów - 4 

Rodzaj wtrysku - bezpośredni 

Typ układu zasilania - Common Rail 

Maksymalna moc silnika kW 96,5 

Prędkość obrotowa mocy maksymalnej obr/min 2200 

Maksymalny moment obrotowy silnika Nm 516,0 

Prędkość obrotowa maksymalnego momentu obr/min 1400 

Pojemność skokowa silnika m3 4,4·10-3 

Średnica cylindra mm 105 

Skok tłoka mm 127 

Stopień sprężania - 16,2 

Układ doprowadzenia powietrza - turbosprężarka, 
chłodnica 
powietrza 

doładowującego 

5. WYNIKI BADAŃ 

Silnik o zapłonie samoczynnym Perkins 1104D-E44TA na ha-
mowni silnikowej zasilano dwupaliwowo, sprężonym gazem ziem-
nym i olejem napędowym ON+CNG, oraz jednopaliwowo tylko 
olejem napędowym ON. Podczas badań silnik pracował według 
zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Zanim przystąpiono do 
badań przeprowadzono kalibrację układu zasilania silnika paliwem 
gazowym, polegającą na określeniu proporcji ilości gazu doprowa-
dzanego do cylindrów silnika i wielkości dawek oleju napędowego 
wtryskiwanego do cylindrów. Przeprowadzając kalibrację układu 
zasilania paliwem CNG zwrócono uwagę na to, aby w silniku zasila-
nym dwupaliwowo nie dochodziło do spalania stukowego, a tempe-
ratura spalin w układzie wydechowym była porównywalna do tej, 
jaką uzyskuje się przy zasilaniu silnika olejem napędowym. Podczas 
przeprowadzania kalibracji dla kolejnych prędkości obrotowych wału 
korbowego w zakresie od 1000 do 2400 obr/min, zasilając silnik 
dwupaliwowo, dobierano proporcje paliw: sprężony gaz ziemny-olej 
napędowy, tak aby uzyskać wartości momentu obrotowego zbliżone 
do wartości uzyskiwanych przy zasilaniu silnika tylko olejem napę-
dowym. Po przeprowadzeniu badań silnika Perkins 1104D-E44TA 
zasilanego dwupaliwowo ON+CNG i tylko olejem napędowym ON 
sporządzono wykresy wyznaczonych wskaźników pracy silnika. 
Obliczono względną zmianę wartości wskaźników wyznaczonych 
przy dwupaliwowym zasilaniu silnika ON+CNG w porównaniu do 
zasilania jednopaliwowego ON. Wykorzystano do tego celu zależ-
ność: 

[%]100
X

XX
X

ON

ONCNGON 


   (1) 

gdzie: ΔX – względna zmiana wartości wskaźnika X wyrażona w %, 
XON+CNG – wartość wskaźnika wyznaczona przy dwupaliwowym 
zasilaniu silnika olejem napędowym i gazem ziemnym, XON – war-
tość wskaźnika przy zasilaniu silnika tylko olejem napędowym. 

 
Na rysunku 2 przedstawiono przebiegi zmian wartości mocy 

efektywnej Ne, momentu obrotowego Mo, godzinowego zużycia 
paliwa Gh oraz jednostkowego zużycia paliwa ge silnika Perkins 
1104D-E44TA w funkcji prędkości obrotowej jego wału korbowego 
i zasilaniu go olejem napędowym ON, przy jego pracy według ze-
wnętrznej charakterystyki prędkościowej. Przebiegi wartości tych 
samych wskaźników pracy silnika, ale przy jego zasilaniu dwupali-
wowym jednocześnie gazem ziemnym i olejem napędowym 
ON+CNG oraz jego pracy według zewnętrznej charakterystyki 
prędkościowej przedstawiono na rysunku 3.  
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Rys. 2. Zewnętrzna charakterystyka prędkościowa silnika Perkins 
1104D-E44TA zasilanego olejem napędowym ON 
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Rys. 3. Zewnętrzna charakterystyka prędkościowa silnika Perkins 
1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i sprę-
żonym gazem ziemnym ON+CNG 
 

Na rysunku 4 przedstawiono porównanie wartości mocy efek-
tywnej Ne i momentu obrotowego Mo silnika Perkins 1104D-E44TA 
zasilanego sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym 
ON+CNG z wartościami tych wskaźników przy zasilaniu silnika tylko 
olejem napędowym ON, czyli paliwem do którego silnik został fa-
brycznie przystosowany. Jak widać z wykresu, dla silnika zasilane-
go dwupaliwowo ON+CNG uzyskano nieznacznie mniejsze wartości 
mocy efektywnej Ne i momentu obrotowego Mo silnika. Na rysun-
kach 5 i 6 przedstawiono względną zmianę wartości mocy efektyw-
nej Ne i momentu obrotowego Mo badanego silnika zasilanego 
dwupaliwowo olejem napędowym i gazem ziemnym ON+CNG 
w porównaniu do jego zasilania tylko olejem napędowym ON. Tylko 
dla prędkości obrotowej wału korbowego n = 2400 obr/min uzyska-
no większe wartości mocy efektywnej i momentu obrotowego bada-
nego silnika przy jego zasilaniu dwupaliwowym ON+CNG w porów-
naniu do zasilania silnika olejem napędowym ON. Dla pozostałych 
prędkości obrotowych wału korbowego uzyskano zmniejszenie 
wartości mocy efektywnej i momentu obrotowego przy zasilaniu 
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silnika Perkins 1104D-E44TA sprężonym gazem ziemnym i olejem 
napędowym. Wartości tych wskaźników przy dwupaliwowym zasila-
niu silnika ON+CNG zmniejszyły się, w zależności od punktu pomia-
rowego, od około 1,8% do około 3,3%. 
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Rys. 4. Porównanie wartości mocy efektywnej Ne i momentu obro-
towego Mo silnika Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo 
olejem napędowym i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG i tylko 
olejem napędowym ON przy jego pracy według zewnętrznej charak-
terystyki prędkościowej 

 
Rys. 5. Względna zmiana wartości mocy efektywnej Ne silnika 
Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym 
i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG w porównaniu do zasilania 
go tylko olejem napędowym ON przy jego pracy według zewnętrznej 
charakterystyki prędkościowej 
 

 
Rys. 6. Względna zmiana wartości momentu obrotowego Mo silnika 
Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym 
i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG w porównaniu do zasilania 
go tylko olejem napędowym ON przy jego pracy według zewnętrznej 
charakterystyki prędkościowej 

Na rysunku 7 przedstawiono porównanie wartości godzinowe-
go zużycia paliwa Gh i jednostkowego zużycia paliwa ge silnika 
Perkins 1104D-E44TA pracującego według zewnętrznej charaktery-
styki prędkościowej, zasilanego dwupaliwowego ON+CNG i zasila-
nego tylko olejem napędowym ON. Zasilając silnik dwupaliwowo 
ON+CNG uzyskano większe wartości godzinowego zużycia paliwa 
Gh i jednostkowego zużycia paliwa ge niż przy zasilaniu go tylko 
olejem napędowym ON. Obliczono względne zmiany wartości 
wskaźników oceniających zużycie paliwa. Zasilając silnik olejem 
napędowym i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG, godzinowe 
zużycie paliwa Gh wzrosło od około 1% do około 15% w zależności 
od prędkości obrotowej wału korbowego. Największy wzrost miał 
miejsce przy prędkościach obrotowych wału korbowego równych 
2400 obr/min oraz 1000 i 1200 obr/min, a najmniejszy dla prędkości 
obrotowej wału korbowego 1400 i 1600 obr/min (rys. 8). Jednostko-
we zużycie paliwa ge silnika Perkins 1104D-E44TA zasilanego 
dwupaliwowo ON+CNG wzrosło w porównaniu do jego zasilania 
olejem napędowym ON od 4,3 % do 12,5% w zależności od pręd-
kości obrotowej wału korbowego (rys. 9). 
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Rys. 7. Porównanie wartości godzinowego zużycia paliwa Gh 
i jednostkowego zużycia paliwa ge silnika Perkins 1104D-E44TA 
zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i sprężonym gazem 
ziemnym ON+CNG i tylko olejem napędowym ON przy jego pracy 
według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej 
 

 
Rys. 8. Względna zmiana wartości godzinowego zużycia paliwa Gh 
przez silnik Perkins 1104D-E44TA zasilany dwupaliwowo olejem 
napędowym i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG w porównaniu 
do jego zasilania tylko olejem napędowym ON przy jego pracy 
według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej 
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Rys. 9. Względna zmiana wartości jednostkowego zużycia paliwa 
ge przez silnik Perkins 1104D-E44TA zasilany dwupaliwowo olejem 
napędowym i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG w porównaniu 
do jego zasilania tylko olejem napędowym ON przy jego pracy 
według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej 
 

Zasilając silnik o zapłonie samoczynnym dwupaliwowo olejem 
napędowym i gazem ziemnym, zmniejsza się dawkę oleju napędo-
wego, a w zamian do cylindra doprowadza się paliwo gazowe. Olej 
napędowy po wymieszaniu z powietrzem w cylindrze ulega samo-
zapłonowi i powoduje spalanie paliwa gazowego.  Ilość gazu ziem-
nego doprowadzanego do cylindrów silnika o zapłonie samoczyn-
nym zasilanego dwupaliwowo jest ograniczana możliwością zacho-
dzenia spalania detonacyjnego i nadmiernym wzrostem temperatury 
czynnika roboczego w cylindrze. Przy pracy badanego silnika Per-
kins 1104D-E44TA według zewnętrznej charakterystyki prędkościo-
wej, udział paliwa gazowego w całkowitej ilości paliwa doprowadza-
nego do cylindrów silnika nie może być zbyt duży, aby nie doprowa-
dzić do spalania detonacyjnego i przekroczenia dopuszczalnej 
temperatury, co może prowadzić do uszkodzenia silnika. Dla silnika 
Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym 
i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG obliczono godzinowe zuży-
cie energii doprowadzanej do silnika z paliwem z rozdziałem na 
godzinowe zużycie energii doprowadzonej z olejem napędowym ON 
i godzinowe zużycie energii doprowadzonej z gazem ziemnym CNG 
(rys. 10). Obliczono udział energii gazu ziemnego w całkowitym 
zużyciu energii. Dla silnika Perkins 1104D-E44TA pracującego 
według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej udział energii 
gazu ziemnego w całkowitym zużyciu energii nie jest zbyt duży. 
Wyniósł on od około 11% do około 21% w zależności od prędkości 
obrotowej wału korbowego (rys. 10). Większe udziały energii do-
prowadzonej do silnika z gazem ziemnym w odniesieniu do całkowi-
tej ilości energii doprowadzanej do silnika z paliwem, przy jego 
zasilaniu dwupaliwowym uzyskiwano wraz ze zmniejszaniem obcią-
żenia silnika Perkins 1104D-E44TA, przy jego pracy według charak-
terystyk obciążeniowych [3]. 

Względna zmiana wartości godzinowego zużycia energii Eh 
przez silnik Perkins 1104D-E44TA pracujący według zewnętrznej 
charakterystyki prędkościowej i zasilany dwupaliwowo olejem napę-
dowym i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG w porównaniu do 
jego zasilania tylko olejem napędowym ON, wyniosła od około 2,6% 
do około 17,6% w zależności od prędkości obrotowej wału korbo-
wego (rys. 11). Największy przyrost wartości godzinowego zużycia 
energii Eh miał miejsce dla prędkości obrotowej wału korbowego 
wynoszącej 2400 obr/min, a najmniejszy dla prędkości obrotowych 
wału korbowego 1400 i 1600 obr/min.  
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Rys. 10. Godzinowe zużycie energii Eh silnika Perkins 1104D-
E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i sprężonym 
gazem ziemnym ON+CNG oraz udział energii gazu ziemnego 
w całkowitym zużyciu energii Ugz, przy jego pracy według zewnętrz-
nej charakterystyki prędkościowej  
 

 
Rys. 11. Względna zmiana wartości godzinowego zużycia energii 
Eh przez silnik Perkins 1104D-E44TA zasilany dwupaliwowo olejem 
napędowym i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG w porównaniu 
do jego zasilania tylko olejem napędowym ON przy jego pracy 
według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane powyżej wyniki badań otrzymano przy pracy 
silnika Perkins 1104D-E44TA według zewnętrznej charakterystyki 
prędkościowej, czyli przy maksymalnych obciążeniach tego silnika. 
Podczas badań silnika w takich warunkach zasilano go dwupaliwo-
wo sprężonym gazem ziemnym doprowadzanym do kolektora dolo-
towego za turbosprężarką, a przed chłodnicą powietrza, oraz olejem 
napędowym wtryskiwanym bezpośrednio do cylindra. Udziały ener-
gii doprowadzanej do cylindrów silnika z gazem ziemnym w stosun-
ku do całkowitej ilości energii doprowadzanej do silnika z olejem 
napędowym i gazem ziemnym wyniosły od 11 do 21%. Takie małe 
udziały energii gazu ziemnego w całkowitym zużyciu energii wynika-
ją z konieczności zabezpieczenia silnika przed możliwością zacho-
dzenia spalania detonacyjnego, przekroczenia dopuszczalnych 
temperatur spalin i w konsekwencji możliwego uszkodzenia silnika.  

Zasilając badany silnik Perkins 1104D-E44TA dwupaliwowo 
olejem napędowym i sprężonym gazem ziemnym, przy jego pracy 
według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej uzyskano nie-
znacznie mniejsze wartości mocy efektywnej i momentu obrotowego 
w porównaniu do jego zasilania tylko olejem napędowym ON. Jed-
nocześnie uzyskano zwiększenie godzinowego zużycia paliwa 
i jednostkowego zużycia paliwa przy dwupaliwowym zasilaniu silni-
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ka olejem napędowym i gazem ziemnym. Zasilając silnik dwupali-
wowo uzyskano również zwiększenie godzinowego zużycia energii. 
Wynika z tego, że przy zasilaniu dwupaliwowym jednocześnie ga-
zem ziemnym i olejem napędowym gorsza jest efektywność wyko-
rzystania energii doprowadzanej do cylindrów silnika.  
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External speed characteristics of Perkins 1104D-E44TA –  
a dual-fuel engine propelled with gas oil and natural gas  

Natural gas used as a fuel for piston combustion engines 

is a noteworthy alternative to petrol and gas oil. This source 

of energy is promoted by the European Union in order to 

make it more prevalent in transport. There are available 

technologies which make it possible to use natural gas for 

powering positive-ignition and compression ignition engines. 

The article presents test results for the Perkins 1104D-E44TA 

compression ignition engine, which was adjusted for dual-

fuel compressed natural gas and Diesel fuel feed. During the 

test, the engine was working according to an external speed 

characteristics. The motor action indicators of the Perkins 

1104D-E44TA, powered with both natural gas and Diesel 

fuel, were compared with the indicators when the engine was 

propelled only with Diesel fuel. The result was that the brake 

horsepower and the torque were slightly decreased when the 

engine was being bi-fuelled. Furthermore, when compared to 

running on Diesel fuel only, the engine propelled with both 

types of fuel increased fuel consumption per hour, specific 

fuel consumption and energy consumption per hour.  
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