
Gazowe ----- -- -- rn zasilania w silnikach 

Wprowaclzenie 
Wzrost liczby pojazd6w na swie- 

cie powoduje systematyczne zwigk- 
szanie sig ilosci zanieczyszczeh ge- 
nerowanych przez transport. Zjawisko 
to  jest szczegolnie odczuwalne 
w duiych aglomeracjach miejskich 
charakteryzujqcych sie zwigkszonym 
natgieniem ruchu. Ograniczenie tego 
zjawiska jest moiliwe m.in. poprzez 
wprowadzenie paliw alternatywnych 
jako zamiennikow dla paliw konwen- 
cjonalnych szczegolnie w ruchu miej- 
skim. Jednym z paliw alternatywnych 
moie by6 gaz ziemny. Czynnikami, 
ktore zdecydowaty o wzroscie zain- 
teresowania tym paliwem sq przede 
wszystkim: 
O tatwa dostgpnosc 
O dywersyfikacja dostawcow paliwa 

poprzez uniezaleinienie sig od ropy 
naftowej, ktorej najwieksze ztoia 
znajdujq sig na obszarach niestabil- 
nych politycznie; 

O mniejsza emisja CO, CO,, NO,, 
a zwtaszcza PM, powstajqcych 
w procesie spalania gazu w silniku; 

O cenazakupu - gaz ziemny jest obec- 
nie najtanszym paliwem na rynku; 

O wtaSciwoscifizyczne gazu- mata gg- 
stoic wtasciwa co powoduje szyb- 
kie ulatnianie sig w przypadku wy- 
sqpienia jakichkolwiek nieszczelno- 
sci, wqski przedziat palnosci w mie- 
szaninie z powietrzem, wysoka tem- 
peratura zapionu; 

R cichsza praca silnikazasilanego ga- 
zem ziemnym. 
Zmieniajqca sig sytuacja na rynku 

energetycznym wymusza potrzebg po- 
szukiwania alternatywnych irodetzasi- 
lania pojazdow samochodowych. Za- 
stosowanie gazu ziemnego do zasila- 
nia pojazd6wjest dobrqalternatywq dla 
paliw konwencjonalnych. 

Do stosowania paliw alternatyw- 
nych obligujq nas rowniei przepisy Unii 
Europejskiej. Wedtug zatoien Dyrekto- 
riatu Generalnego Energii i Transportu 
Unii Europejskiej do roku 2020 w kra- 
jach UE 20% pojazdow powinno by6 
napedzane paliwami alternatywnymi, 
z czego polowg majq stanowic samo- 
chody napedzane gazem ziemnym. 

Gaz jest szczegolnie predysponowa- 
ny do zastosowan w siuibach komunal- 
nych, lokalnej dystrybucji oraz transpor- 
cie miejskim, a wigc w autobusach oraz 
pojazdach dostawczych i cigiarowych. 

Gaz ziemny jako paliwo 
silnikowe 

Dzisiejszadominacja paliw ptynnych 
opariych na ropie naftowej powoduje, 
i e  matc kto pamieta, i i  pierwsza kon- 
strukcja niskopreinego, spalinowego 
silnika tiokowego (N.A. Otto, 1878) za- 
silana byta gazem. 

Gaz ziemny to kopalniane paliwo na- 
turalne. Jest on mieszaninq prostych we- 
glowodorow. Gt6wnym sktadnikiem pal- 
nym gaw ziemnego jest metan CH,, More- 
g o z a w ~ w a h a s i g  w granicach WWh. 
Przyktadowy sktad gazu ziemnego zstZ- 
cji tankowania przedstawiono poniiej: 
a CH, - 96,6 % objgtoici; 
e C,H, - 1 ,I % objetosci; 
C 0, - 0,l % objetosci; 
a C O ,  0,l % objgtosci; 
4% N, - 2,l % obj+toSci; 
4% siarkowodor 0,08 mgIm3. 

Porownanie wta6ciwosci energetycz- 
nych i eksploatacyjnych gazu ziemne- 
go z paliwami konwencjonalnymi zapre- 
zentowano w tabeli 1. 

Tab. 1. 
WtasnoW konwencjona~ch ~al iw i gazu ziemnwl 

Gaz ziemny jako produkt naturalny 
pozyskiwany jest z wielu irodet. Posia- 
da roiny sktad chemiczny, atym samym 
odmiennq charakterystykg spalania. Pa- 
rametry gazu ziemnego, ktore w zasad- 
niczy sposob okreslajq moiliwosc jego 
e f e w n e g o  wykorzystania do zasilania 
silnikow spalinowych to: 
4 liczba Wobbe'go, 
4 wartosc opaiowa mieszaniny po- 

wietrzno-gazowej, 
-:- liczba metanowa. 

Systemy zasilania gazem 
ziemnym w silnikach 

Uktady zasilania gazem ziemnym 
moina podzieli6 wedtug roinych kryte- 
riow, m.in. ze wzgledu na sposob: 
1) magazynowania paliwa; 
2) zapionu; 
3) dozowania paliwa. 

Ze wzglgdu sposob magazynowa- 
nia tego paliwa w pojeidzie, systemy 
zasilania gazem ziemnym moina po- 
dzielic na: 
O CNG (wysokocisnieniowe zbiorniki 

20 MPa); 
O LNG (kriogeniczne zbiorniki temp. pa- 

liwa poniiej -161°C). 
Wedtug drugiego (2) kryterium po- 

dziatu uwzglgdniajqcego generalnie 
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sposob zapionu spotyka sig trzy wersje 
rozwiqzan technicznych uktadow umoi- 
liwiajqcych stosowanie gazu ziemnego, 
jako paliwa zarowno do pojazdow no- 
wych jak i ju i  eksploatowanych, tj.: * jednopaliwowe, pozwalajqce na 

pracg silnikow jedynie na paliwie 
gazowym; 

9 dwupaliwowe niezaleine (.Bi-fuel" 
lub ,,Bipower") dajqce moiiiwosl. al- 
ternatywnego zasilania etylinq lub 
gazem ziemnym; 

9 dwupaliwowe mieszane (,,dual-fuel" 
lub FFV Flexible-fuel vehicle), umoi- 
liwiajqce pracg silnikow wysokoprgi- 
nych na gazie ze zmniejszonq 
dawkq oleju napgdowego lub na 
samym oleju. 
Ze wzglgdu na sposob dozowania 

i miejsce wprowadzenia tego paliwa, 
uktady zasilania silnikow gazem ziem- Elementysk4dowe ukhdu zasilania gazemziemnym w silniku jednopaliwowym. gWe: 
nym realizowane sq za pomocq: 1 - zwbr tankowania, 2 - zbiomik CNG, 3 - zawbr Lbiomika, 4 - aw6r odcinaj4cy, 5 - fit< 
O miksera; 6 - reduktor cizhienia, 7 - zespM cewek laplonowych, 8 - sonda lambda, 9 - katalktor, 
O gtowicy wtryskiwaczy; 10-sterownik silnika, 11 -sygn@ w~ciowe do sterownika, 12- wttyskiwacze, 13- gJowim 
O wtryskiwacza wprowadzajqcego pa- wtryskiwaczy. 14 - turbosprqiarka 

liwo nad zawor ssqcy; 
O indywidualnego wtryskiwacza w ko- 

morze spalania; wymagamagazynowaniaw kriogenicz- Obecnie zaleca sig stosowanie syste- 
O dwupaliwowego (dwudroinego) nym zbiorniku w temperaturze poniiej mow jednopaliwowych opracowanych 

wtryskiwacza w komorze sapania. -1 61°C lub po sprgieniu najczgsciej do dla przekonstruowanych silnik6w wy- 
W zaleinosci od miejsca wprowa- cisnienia 20 MPa magazynowane jest sokoprginych z obniionym stopniem 

dzenia paliwa gazowego do silnika, ga- w zbiorniku cisnieniowym. sprgiania i wprowadzonym zapionem 
zowe uktady zasilania moiemy general- iskrowym. 
nie podzieiii: na dostarczajqce paliwo: Jednopaliwowy uktad zasilania Takie rozwiqzania sq optymalne pod 
r) przed przepustnicg powietrza; silnika doladowanego wzglgdem sprawnosci i dajq najlepsze 
I za przepustnicg powietrza; Ten sposob zasilania umoiliwia je- efekty ekonomiczne przy minimalizacji 
r) przed turbosprgiarkg (spreiarkg); dynie pracg silnika na gazie ziemnym. emisji sktadnikow toksycznych spalin. 
B za turbosprgiarkg (sprgiarkg); Niewqtpliwie jest to duiq uciafiiwosciq Jednopaliwowy system gazowego 
# bezposrednio do komory spalania. dla uiytkownikow takich pojazdow, PO- uktadu zasilania dzieli sig na: 

Obecne rozwiqzania konstrukcyjne niewai w Polsce istnieje bardzo stabo 0 wysokocisnieniowysystem magazy- 
systemow zasilania gazem ziemnym rozbudowana infrastruktura pozwalajq- nowania gazu, ktory pracuje pod cis- 
zarowno CNG, jak i LNG roiniqsi? mig- ca na tankowanie pojazdow NGV. Taki nieniem 200 barow, 
dzy sobq sposobem magazynowania uktad zasilania przeznaczony jest do 0 oraz system zasilania silnika, w kto- 
paliwa, More podawane jest nastgpnie samochodow cigiarowych i autobu- rym cisnienie zredukowane jest do 
w formie gazowej do uktadu zasilania sow przystosowanych do zasilania ga- 1 - 10 barow (Volvo - 9,5 bara). 
silnikiem. Paliwo to po skropleniu zem (obstugujqcych ruch lokalny). 

Dwupaliwowy uktad zasilania 
silnika 

Tab. 3. 
e n e m r n a  p a h ;  ---- --=-- rzaMmaQ ula wjazdow zasilanych ON, LNG, CNG Wobec ograniczonej dostgpnoSci 

do sprgionego lub skroplonego gazu 
od dawna priorytet ma system dwupa- 
liwowy, ktory dla samochodow z silni- 
kami benzynowymi daje pdnq swobo- 
dg wyboru paliwa i zwigksza zasigg 
pojazdu. Adaptacja samochodu z sil- 
nikiem o zapionie iskrowym do spala- 
nia gazu ziemnego polega na zamon- 

. - towaniu dodatkowego uktadu zasilania 
~ d a n .  . ~ ~ 

*. , :, : tym paliwem, ktory opcjonalnie pozwa- 
~ ~~ k%-?z-;K~r;-L~. .. ~ 

la nam eksploatowai: pojazd na ben- 
s i  zynie lub gazie ziemnym. 



reduktor 

wtryskiwacz 
CNG 

\ 
butla CNG 

Dwupaliwowy niezaleiny ukiad zasilania silnika paliwern konwencjonalnyrn i gazern 
ziernnyrn 

Dwupaliwowy mieszany uklad poniewai wprowadzane paliwo w posta- 
zasilania ci gazu ziemnego wypiera przy silniku 

Dwupaliwowy ukiad zasilania .Dual- wolnossqcyrn Swieiy ladunek (powie- 
fuel" to rozwiqzanie przeznaczone do trze) w wyniku czego spada wsp6iczyn- 
stosowania w silniku wysokopreinym, nik napetnienia i pogarszajqsie parame- 
w M6ryrn spalanajest rnieszanka palha- try uiytkowe (M,, N,) jednostki napedo- 
wa, w sklad ktorej wchodzi powietrze wej. W silniku ddadowanyrn rnoierny 
oraz paliwo zawierajqce gazziemny i olej 
napedowy. Zadaniem oleju napedowe- 
go jest inicjowanie procesu zaptonu mie- 
szanki. Realizacja takiego zasilania rnoie 
byc wykonana zarowno w silnikach wol- 
nossqcych, jak i ddadowanych. Bardziej 
racjonalne wydaje sie stosowanie tego 
rozwiqzania w silnikach ddadowanych, 

zrealizowac trzy rodzaje zasilania dwu- 
paliwowego roiniqce sig rnigdzy sobq 
miejscem wprowadzenia paliwa gazo- 
wego, w ktoryrn moie ono by6 wpro- 
wadzane, tj.: 
O przed turbinq (wprowadzane jest pa- 

liwo za pomocq miksera lub glowicy 
z wtryskiwaczami), a olej napedowy 

Ukkd dwupaIMwy (realizacja zasilania oparta o dwa wbyskiwacze 
ON i CNG) 

Ukhddwupdiwowy w opracowaniu MAN; WesrporrHPDI (wtiysk bez 
poSredni o wysokirn cihieniu) 

wtryskiwany bezpoirednio do komo- 
ry spalania; 

0 nad zaw6r ssqcy za pornocq indywi- 
dualnych wtryskiwaczy, a olej nape- 
dowy wtryskiwany bezposrednio do 
kornory spalania; 

0 bezpoirednio do kornory spalania, np. 
za pornocqwtryskiwaczy dwudroinych 
lub dwoch oddzielnych wtryskiwaczy 
(jeden ON, a drugi CNG). 
Istotnq modytikacjq ukladu wtrysko- 

wego w tym rozwiqzaniu jest zarniana 
wtryskiwaczy oleju napedowego na Wry- 
skiwacze dwudroine, ktore umoiliwiajq 
jednoczesne podawanie oleju napedo- 
wego i gazu. Olej napedowy wykorzysty- 
wany jest w mornencie rozruchu zirnne- 
go silnika. Gdy silnik osiqgnie wlaSciwq 
temperature pracy, olej wtryskiwany jest 
w forrnie dawki pilotujqcej, Morej wiel- 
koS6 zale j od obcieenia silnika i nie 
przekracza zazwyczaj 5%. Stosunek 
dawki pilotujqcej do caikowitej iloSci pa- 
liwa jest wiekszy dla malych obciqieh 
silnika, a mniejszy dla wiekszych. 

Bardzo interesujqcy uklad pod nazwq 
HPDl pracujqcy wg powykzego sche- 
rnatu opracowaly wspolnie firrny MAN 
i Westport. HPDl (Hidg Pressure Direct 
Injection - wtrysk bezpokredni gazu 
o wysokirn ciSnieniu) wykorzystuje 5% 
oleju napedowego w celu uzyskania sa- 
rnozaptonu i 95% CNG jako zasadniczej 
dawki paliwa. Ciekawostkq jest to, i e  
obydwa paliwa podawane sqz jednego, 
wsp6lnego wtryskiwacza, w Moryrn znaj- 
dujqsie dwie koncentrycznie urnieszczo- 
ne iglice (jedna w drugiej). Wewnqtrzna 
iglicasteruje ilosciqwtryskiwanego oleju 
napedowego (jest to tzw. ciekla Swieca 



Siinik Mercedes OM 407 do adaptacji na ukhd jednopaiiwowy Silnik ANDORIA ADCR [Common RailBosch] zasilany dwupabwowo 
zasiiny CNG CNG+ON 

zaplonowa), z& zewnqtrzna wtryskiem 
gazu. Dzieki takiemu rozwicganiu silnik 
spelnia normy EN, uzyskuje taQ samq 
wartoSC: momentu obrotowego i mocy 
jak przy zasilaniu ON, nie jest wrailiwy 
na jakosk gazu oraz nie wystqpuje w nim 
spalaniestukowe. Silnikz ukMem HPDl 
wykazuje ograniczenie emisji tlenk6w 
azotu o 40-50%, czqstek stalych o 80%, 
C02 o 20%. Uktad ten jest zamontowa- 
ny w silniku MAN €2866 i przechodzi 
obecnie fazg testow. 

Badania ukladciw zasilania 
p r o w a d r o n e w ~  
Eksploatacirrnrn 
I MaSZYn ~litechnnd 
-1 

lnstytut Eksploatacji Pojazdow i Ma- 
u y n  prowadti prace badawczo~rozwo- 
jowe zwiqzane z adaptacjq silnika ADCR 
wyposaionego fabrycznie w uklad zasi- 
lania Common Rail do zasilania dwupa- 
liwowego gazem ziemnym i olejem na- 
pqjowym, oraz z adaptacjq silnika o za- 
plonie samoczynnym Mercedes OM 407 
stosowanego w autobusach do zasilania 
jednopaliwowego gazem ziemnym. 

Realizowane prace dotycq moiliwo- 
Sci wykorzystania alternatywnego paliwa 
- gazu ziemnego, do zasilania silnikow 
jedno- i dwupaliwowych. W ramach pro- 
wadzonych prac z uktadem jednopaliwo- 
wym, wykonano adaptacje silnika z za- 
plonem samoczynnym polegajqq na 
obniieniu stopnia s p r w i a  i przystoso- 
waniu silnika do zaplonu iskrowego za- 
pewniajqcego inicjacjgzaplonu mieszan- 
ki paliwowej (powietne + gaz ziemny). 

W przypadku silnika dwupaliwowego 
ADCR gaz ziemny wprowadzany jest do 
uktadu zasilania za porno- indywidual- 
nych wtryskiwaczy umieszczonych 
w okolicy zaworow sscjcych, za6 olej na- 
pgdowy wtryskiwany jest bezpoSrednio 
do komory spalania. 

Podsumowanie 
Badania nad wykorzystaniem pa- 

liw gazowych do napgdu samocho- 
dow prowadzone S@ od kilkunastu lat 
na calym Swiecie. Pomimo wielu zalet 
paliw gazowych, ich rozpowszechnia- 
nie na szerokq skalg napotyka na wie- 
le pneciwnosci. Zasadnicze trudnosci 
w upowszechnianiu paliw gazowych 
wynikajq m.in. z braku: 
S odpowiedniej polityki finansowej, 

ksztaltujqcej sprzyjajqce warunki dla 
konkurencyjnosci tych paliw w sto- 
sunku do paliw ropopochodnych: 

# rozeznania ze strony wladz regional- 
nvch i samorzadowvch. doivczaceao . . . . -  
z ie t  paliw gazowych sprzyjajqcych 
Orodowisku naturalnemu (szczea61- 
nie, kiedy gaz wykorzyslywany la-do 
napqju Srodk6w komunikacji publicz- 
nej i pojazdow komunalnych); * odpowiedniej infrastruktury; 

+ duty& n W 6 w  pieniwych koniecz- 
nych do wybudowania stacji CNG. 
Wbrew tym trudnosciom pal~wo 

CNG stanowi interesujqq alternatywe 
dla paliw cieklych, ze wzglgdu na po- 
ziom emisji toksycznych sktadnikow 
spalin, kt61y jest znacznie mniejszy oraz 
nizszy poziom hatasu emitowanego 
z silnika. Pomimo wysokiej ceny i faktu, 

i i  wybudowanie stacji CNG wymaga 
dutych naklad6w finansowych to znaj- 
dujq one coraz wigksze zastosowanie 
w transporcie samochodowym. 
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