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PROTOTYPOWY SILNIK DWUPALIWOWY 
ZASILANY GAZEM CNG 
I OLEJEM NAPĘDOWYM 

WSTĘP 
Gaz naturalny (NG) – obok ropy naftowej i węgla jest najważniejszym nośnikiem energii. 

Ma zastosowanie w energetyce i – coraz częściej – w motoryzacji. Jego pokłady porówny-
walne są do złóż ropy naftowej, ale bardziej równomiernie zlokalizowane na świecie (tab. 1). 
Rezerwy NG są oceniane na 170·1012 m3. Nie wszędzie, gdzie znajdują się jego pokłady jest 
wydobywany – największa produkcja NG ma miejsce w Rosji, USA i Kanadzie [2]. Ostatnio 
odkryto pokłady gazu, tzw. łupkowego w Polsce.  

Gaz naturalny jest bardzo dobrym paliwem do silników o zapłonie iskrowym (ZI) z uwagi 
na swoje właściwości, głównie dużą liczbę oktanową, dużą wartość opałową i lotność (dobrze 
miesza się z powietrzem). Przykładowe właściwości gazu naturalnego zmierzone w laborato-
rium PGNiG podano w tabeli 2. 

Gaz naturalny, zwany także gazem ziemnym, jest stosowany od początków XX stulecia 
w transporcie, głównie jako paliwo do samochodów ciężarowych i autobusów. Zainteresowa-
nie gazem CNG jako paliwem wzrosło w końcu ubiegłego stulecia w związku z kryzysem 
paliw ropopochodnych oraz poszukiwaniem nowych paliw przyjaznych środowisku. 

Duży udział wodoru w cząsteczce metanu (głównego składnika CNG), obniżony udział 
węgla oraz prawie bezdymne spalanie sprawiają, że gaz naturalny jest paliwem bardziej eko-
logicznym niż paliwa konwencjonalne i LPG. W Polsce jest około 30 stacji tankowania ga-
zem naturalnym, a liczba autobusów zasilanych CNG przekracza 200 (tab. 3).  

Obecnie użytkowane pojazdy zasilane NG są napędzane silnikami iskrowymi powstałymi 
na bazie silników o zapłonie samoczynnym (ZS), w których obniżono stopień sprężania oraz 
zainstalowano układ zapłonowy. Zastosowanie CNG do silników o ZS napotyka na przeszko-
dę, którą stanowi mała skłonność do samozapłonu mieszanki gaz-powietrze, (niska liczba 
cetanowa NG). Spalanie NG w silnikach o ZS musi być zainicjowane z obcego źródła energii, 
tj. wtryskiem dawki oleju napędowego zwanej pilotującą. Silniki te noszą nazwę dwupaliwo-
wych (dual fuel engine). W porównaniu do iskrowych mają lepsze charakterystyki (duży 
moment przy niskich obrotach), większą sprawność i odporność na zużycie oraz mniejszą 
emisję niektórych szkodliwych składników spalin. Na świecie (głównie w USA i Kanadzie) 
oraz w Polsce prowadzone są badania nad przystosowaniem silników o ZS do zasilania NG, 
a firma Wärtsilä produkuje już takie silniki [4]. 

Silniki dwupaliwowe były i są obecnie przedmiotem badań głównie w aspekcie zastoso-
wania do napędu pojazdów, zwłaszcza autobusów. W silnikach tych NG jest wtryskiwany do 
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cylindra pod dużym ciśnieniem po wtrysku dawki pilotującej ON, (która stanowi 5% energii 
obu paliw w warunkach pełnego obciążenia) [4].  

Także w Politechnice Radomskiej w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn prowa-
dzone są badania dotyczące dwupaliwowych układów zasilania gazem ziemnym i olejem na-
pędowym, m.in. na silniku ADCR z układem zasilania Common Rail. 

W artykule zaprezentowano charakterystyki emisji adaptowanego silnika turbodoładowa-
nego z chłodnicą powietrza doładowywanego i recyrkulacji spalin chłodzonych wodą do zasi-
lania dwupaliwowego: CNG i ON. Główne dane wyjściowego silnika podano w tabeli 4. 

Tab. 1. Rezerwy światowe gazu naturalnego 2009 [1]  

Lp. Kraj Rezerwy (× 1012 m3) Procent rezerw światowych 

1. Rosja  44,38 23,7 
2. Iran  29,61 15,8 
3. Katar  25,37 13,5 
4. Turkmenistan 8,1 4,3 
5. Arabia Saudyjska  7,92 4,2 
6. USA 6,93 3,7 
7. Zjednoczone Emiraty Arabskie 6,43 3,4 
8. Wenezuela 5,67 3,0 
9. Nigeria 5,25 2,8 

10. Algieria 4,5 2,4 
11. Indonezja 3,18 1,7 
12. Irak  3,17 1,7 
13. Chiny 2,46 1,3 
14. Malezja 2,38 1,3 
15. Australia 2,08 1,6 

 ŚWIAT  187,47 100,0 

Tab. 2. Główne właściwości gazu naturalnego* oraz metanu 
Parametr Wartość 

Gęstość [kg/m3] 0,74 
Ciepło spalania [MJ/kg] 53,35 
Wartość opałowa [MJ/kg] 48,11 
Dolna wartość opałowa mieszanki stechiometrycznej λ = 1, [MJ/kg / MJ/m3] metan 2,72/3,70 
Masa molowa 16,64 
Objętość molowa [m3/kmol] 22,36 
Temperatura krytyczna [ºC] -78 
Ciśnienie krytyczne [bar] 45,9 
Granice palności [% obj.] 

– dolna 
– górna 

 
4,4 

16,7 
Stosunek stechiometryczny powietrze-paliwo [kg/kg] dla metanu 17,2 
Maksymalna temperatura spalania [ºC] dla metanu 2236  
Prędkość laminarna spalania [m/s] dla metanu 45 
Liczba oktanowa dla metanu 120 
Zawartość metanu [%] 96,4 
* – według pomiarów laboratorium PGNiG. 
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Tab. 3. Liczba pojazdów zasilanych gazem i stacji tankowania gazem CNG [3] 
Kraj Liczba pojazdów  Liczba stacji  

Argentyna 1 457 118 1 452 
Brazylia 1 011 206 1 138 
Pakistan 700 000 766 
Włochy 382 000 521 
Indie 222 306 192 
USA 130 000 1 340 
Chiny 97 200 355 
Kolumbia 72 136 168 
Ukraina 67 000 147 
Iran 63 779 96 
Egipt 61 590 91 
Wenezuela 44 146 149 
Rosja 41 780 213 
Bangladesz 41 314 122 
Armenia 38 100 60 
Boliwia 35 810 62 
Niemcy 27 200 622 
Japonia 24 648 288 
Kanada 20 505 222 
Malezja 14 900 39 
 

Tabela 4. Dane techniczne silnika ADCR EURO4 

Rodzaj silnika Wysokoprężny, z Common Rail, turbodoładowany z chłodnicą 
powietrza doładowującego 

Liczba i układ cylindrów czterorzędowy, pionowy 
Typ spalania czterosuwowy z wtryskiem bezpośrednim 
Średnica cylindra [mm] 94 
Skok tłoka [mm] 95 
Pojemność skokowa [cm3] 2636 
Stopień sprężania ∼17,5 
Moc znamionowa kW 85 
Znamionowa prędkość obrotowa obr/min 3700 
Maksymalny moment obrotowy [Nm] 250 
Prędkość obrotowa przy maksymalnym mo-
mencie [obr/min] 1800÷2400 

Układ EGR chłodzony wodą 
Układ wtryskowy wysokociśnieniowy Common Rail 

1. ADAPTACJA SILNIKA DO ZASILANIA CNG 
Silnik adaptowany do zasilania CNG przedstawiono na rys. 2, a jego schemat na rys. 3, 

zaś schemat blokowy układu zasilania gazem – na rys. 4. Początek wtrysku gazu następował 
podczas otwarcia zaworu dolotowego każdego cylindra silnika (wtrysk sekwencyjny). 
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Rys. 2. Widok silnika adaptowanego do zasilania CNG na stanowisku badawczym w Politechnice 

Radomskiej: 1 – silnik, 2 – hamulec, 3 – dmuchawa 
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Rys. 3. Schemat silnika ADCR adaptowanego do zasilania CNG; SGł – sterownik główny,  

SG – sterownik gazu, ChP – chłodnica powietrza, ChS – chłodnica spalin, WG – wtrysk gazu, 
K – kanały dolotowe, EGR – recyrkulacja spalin 

MAGAZYN GAZU 
VG = 400Nm3 

REDUKTOR II stopnia 
z 1MPa do 0,07MPa 

REDUKTOR I stopnia 
z 20MPa do 1MPa 

Korektor objętościowy 

Przepływomierz 
rotorowy Listwa wtryskiwaczy

tCNG , pCNG 

 
Rys. 4. Schemat blokowy układu zasilania gazem ziemnym w silniku ADCR; tCNG – pomiar tempera-

tury wdmuchiwanego gazu, pCNG – pomiar ciśnienia wdmuchiwanego gazu 
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2. KONCEPCJA ZASILANIA I STEROWANIA SILNIKA 
Wstępne badania silnika pozwoliły na określenie koncepcji sterowania dawkami poszcze-

gólnych paliw, tak aby możliwe było uzyskanie jak największego momentu obrotowego przy 
utrzymaniu wysokiej sprawności silnika [11]. Przyjętą koncepcję zilustrowano na rys. 5. 

___ QON    -  energetyczna dawka oleju napędowego 
___ QCNG  -  energetyczna dawka gazu ziemnego

QON    [J/cykl] 
QCNG [J/cykl]

M [Nm]

n = const

graniczna wartość 
momentu obrotowego
uzyskana przy maksymalnym 
udziale gazu ziemnego

Mgr [Nm]
 

Rys. 5. Przyjęta koncepcja doboru wielkości dawek energetycznych oleju napędowego i gazu ziemne-
go w funkcji obciążenia dla stałej prędkości obrotowej silnika zasilanego dwupaliwowo 

Dla danej prędkości obrotowej silnika wzrost momentu obrotowego odbywał się na dro-
dze zwiększania udziału gazu ziemnego w mieszance paliwowo-powietrznej, aż do granicy, 
przy której wystąpi wysokie ciśnienie w komorze spalania (ok. 10-11 MPa) lub w znaczącym 
stopniu pogorszeniu ulegnie sprawność silnika albo pojawią się inne zjawiska uniemożliwia-
jące dalsze zwiększanie udziału gazu w mieszance. Taką wartość momentu określono jaką 
„graniczną”. Po przekroczeniu momentu granicznego zwiększenie momentu obrotowego sil-
nika możliwe było na drodze zmniejszenia udziału gazu w mieszance i zwiększenia udziału 
oleju napędowego. Wtrysk gazu ziemnego do poszczególnych kanałów dolotowych silnika 
następował podczas otwarcia zaworów każdego cylindra sekwencyjnie jeden raz na cykl. 
Bezpośredni wtrysk oleju napędowego odbywał się sekwencyjnie do każdego cylindra rów-
nież jeden raz na cykl pracy (układem wtryskowym Common Rail). Wtrysk gazu i wtrysk 
oleju napędowego sterowane były sterownikami laboratoryjnymi. 

3. OSIĄGI I EMISJA ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH 
3.1. Osiągi silnika zasilania dwupaliwowego 

Badania pozwoliły na wyznaczenie charakterystyki uniwersalnej silnika dwupaliwowego, 
przedstawiającej sprawność silnika w całym zakresie obciążeń i prędkości obrotowych bada-
nego silnika (rys. 6) oraz charakterystyki zewnętrznej (rys. 7). Charakterystykę zewnętrzną 
przedstawiono w dwóch wersjach: ograniczonego udziału gazu i dla maksymalnego udziału 
gazu. Na wykresach zaznaczono kąt początku wtrysku ON oraz udział masowy CNG w całej 
dawce paliwa. Silnik zasilany gazem nie osiągał wartości nominalnych mocy i momentu ob-
rotowego podanych przez producenta (tab. 4) przy zasilaniu standardowym ON. 

Przykładowo przebieg ciśnienia w funkcji OWK silnika dwupaliwowego dla kąta wtrysku 
ON wynoszącego 20ºOWK przed GMP dla różnych udziałów masowych gazu w całej dawce 
paliwa przedstawiono na rys. 8. Wynika z niego, że powyżej pewnej wartości udziału gazu, 
jego zwiększanie nie prowadzi do podwyższenia ciśnienia maksymalnego w cylindrze. 
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Rys. 6. Charakterystyka uniwersalna silnika dwupaliwowego 

 
Rys. 7. Zewnętrzna charakterystyka prędkościowa silnika dwupaliwowego: a) moment maksymalny 

uzyskany w wyniku ograniczenia udziału gazu ziemnego w mieszance obydwu paliw, b) mo-
ment graniczny Mgr (wyznaczony dla maksymalnego udziału gazu w mieszance obydwu paliw)  

a)
b) 
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Rys. 8. Zarejestrowane przebiegi ciśnienia w komorze spalania silnika zasilanego dwupaliwowo dla 

różnych udziałów energetycznych gazu ziemnego w mieszance paliw przy załączonej recyrku-
lacji spalin (n = 2200 obr/min, Mo = 100 Nm, wtrysk ON przy ϕON = 20 deg przed GMP). 

3.2. Emisja związków szkodliwych 
Zmierzone wartości związków szkodliwych w spalinach silnika dwupaliwowego na cha-

rakterystyce zewnętrznej w funkcji prędkości obrotowej podano w tabeli 5. 
Tab. 5. Wartości emisji w funkcji prędkości obrotowej na charakterystyce zewnętrznej dla dwóch 

sposobów zasilania: ON i ON+CNG 

Parametr Sposób zasilania n [obr/min] 
1200 1400 1800 2200 2600 3200 

CO [%]  ON 0,11 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 
ON+CNG 0,16 0,06 0,12 0,07 0,22 0,17 

HC [ppm]  ON 7 11 5 14 5 8 
ON+CNG 256 379 479 411 499 231 

NOx [ppm]  ON 860 820 1120 270 1020 480 
ON+CNG 810 1050 1050 870 971 1400 

D [-]  ON 0,6 5 4,7 3,9 6 0,08 
ON+CNG 1,1 0,2 0,2 0 0,2 5,2 

CO2 [%]  ON 9,5 10 9 8,5 8,8 8,5 
ON+CNG 4,6 6,8 4,3 6,3 4,4 6,2 

3.3. Omówienie i dyskusja wyników 
Opracowany prototyp silnika zasilanego dwupaliwowo CNG i olejem napędowym w po-

równaniu z wersją bazową charakteryzuje się właściwościami:  
− pozytywnymi: 

− niższą emisją CO2, 
− znacznie niższym zadymieniem spalin, 
− porównywalną i nieco niższą emisją NOx przy dużych obciążeniach; 

− niekorzystnymi: 
− znacznie większą emisją węglowodorów, 
− większą emisją tlenku węgla, 
− nieco mniejszą sprawnością, 
− mniejszym momentem obrotowym i mocą [5]. 
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Niekorzystne jest także ograniczenie prędkości obrotowej do 3200 obr/min ze względu na 
duże ciśnienie maksymalne, niepowtarzalność kolejnych cykli pracy silnika i drgania skrętne 
występujące przy większych prędkościach, co mogłoby przyczynić się do zniszczenia silnika. 

Uzyskane wyniki uzasadnić można następująco: 
− niższa emisja dwutlenku węgla – gaz, składający się głównie z metanu (96% obj.), który 

ma w cząsteczce znacznie więcej wodoru niż olej napędowy (w umownej cząsteczce) 
i spala się mniej na CO2 i więcej na parę wodną H2O przy porównywalnej wartości opa-
łowej i sprawności ogólnej silnika; 

− mniejsze zadymienie – mieszanka gaz-powietrze pali się bezdymnie; 
− znaczny wzrost emisji węglowodorów – przedostawanie się gazu ziemnego do układu 

wydechowego podczas współotwarcia zaworów. Analogiczny wynik uzyskano w [6, 7]; 
− wzrost emisji tlenku węgla – w otoczeniu palących się kropel ON jest mniej tlenu (wypie-

rany przez gaz) niż w silniku zasilanym tylko ON; 
− wzrost emisji tlenków azotu – wysoka temperatura w cylindrze silnika, zwłaszcza przy 

dużych udziałach gazu, gdy ciśnienie było wyższe niż przy zasilaniu tylko ON; 
− nieco mniejsza sprawność – duża emisji węglowodorów, czyli niespalonego gazu, prze-

pływającego przez silnik podczas współotwarcia zaworów; 
− mniejszy moment obrotowy – mniejsze napełnienie cylindrów silnika, ponieważ gaz 

wtryskiwany do kanałów dolotowych hamuje dopływ powietrza; 
− mniejsza maksymalna moc silnika – mniejszy moment obrotowy oraz dopuszczalna mak-

symalna prędkość obrotowa silnika. 

WNIOSKI 
Opracowano prototyp silnika turboładowanego z recyrkulacją spalin, zasilany gazem na-

turalnym (do ok. 80%, ale dopuszczalnym ok. 60% udziału) i olejem napędowym. Dopraco-
wania wymaga dopalanie węglowodorów na wylocie z silnika, albo zastosowanie wtrysku 
gazu bezpośrednio do cylindrów, co wymagałoby znacznych zmian konstrukcyjnych. Zasto-
sowanie prototypu silnika w pojeździe wymaga zintegrowanego sterownika gazu i oleju na-
pędowego. 
Artykuł powstał w wyniku badań zespołowych wykonywanych w ramach grantu Nr 4T 12D 
00230 przyznanego przez Komitet Badań Naukowych, którego kierownikiem był autor. 
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