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CNG injector bench tests of a direct injection system 

 
This paper presents the bench research results on a CNG injector at steady state. The quantities measured 

included voltage and current in a solenoid, pressure of gas behind an injector and injector’s flow rate. 

Accordingly, injector’s operation parameters were determined according to needle’s lift and injection pressure. 

The discrepancies between the theoretical (electric) and actual time of injection were defined to specify 

injector’s opening and closing lag times and the uniqueness of these values in successive cycles of gas injection. 

It has been demonstrated that needle’s lift has got a stronger impact on injector’s operating parameters than 

injection pressure. With increasing injection pressure, the force increases and closes an injection valve, which 

adversely affects uniqueness of injector’s operation. 

The paper also describes the concept of an injector dedicated to direct CNG injection into a combustion 

chamber in a dual-fuel engine. The injector’s design enables us to replace 80% of diesel fuel in a dual-fuel 

engine with a maximum power of 85 kW. Minimum injection pressure is 1,4 MPa then. Simultaneously, 

injector’s characteristics for varied needle’s lifts and injector’s nonlinear operating points were developed. 
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Stanowiskowe badania wtryskiwacza bezpośredniego wtrysku CNG 
 

Artykuł zawiera wyniki badań stanowiskowych wtryskiwacza sprężonego gazu ziemnego (CNG). Badania 

wykonano na stanowisku badawczym w warunkach ustalonych. W trakcie badań mierzono napięcie i natężenie 

prądu w obwodzie cewki elektromagnetycznej, ciśnienie gazu za wtryskiwaczem oraz jego wydatek. Na 

podstawie otrzymanych wartości wyznaczono parametry pracy wtryskiwacza w zależności od wzniosu iglicy i 

ciśnienia wtrysku. Badania pozwoliły zdefiniować różnice między teoretycznym (elektrycznym) a rzeczywistym 

czasem wtrysku. W efekcie wyznaczono opóźnienia otwierania i zamykania wtryskiwacza oraz niepowtarzalności 

tych wartości w kolejnych cyklach wtrysku gazu. Wykazano większy wpływ wzniosu iglicy w porównaniu do 

ciśnienia wtrysku na badane parametry pracy wtryskiwacza. Wraz ze zwiększaniem ciśnienia wtrysku wzrasta 

siła domykając zawór wtryskowy co niekorzystnie wpływa na niepowtarzalność pracy wtryskiwacza. 

W artykule przedstawiono również koncepcję wtryskiwacza przeznaczonego do bezpośredniego wtrysku gazu 

CNG do komory spalania silnika dwupaliwowego. Opracowana konstrukcja wtryskiwacza zapewni zastąpienie 

do 80% oleju napędowego w silniku dwupaliwowym o mocy maksymalnej 85 kW. Minimalne ciśnienie wtrysku 

wynosi 1,4 MPa. Jednocześnie wyznaczono charakterystykę wtryskiwacza dla różnych wzniosów iglicy 

i nieliniowe punkty pracy wtryskiwacza. 

Słowa kluczowe: wtryskiwacz gazu CNG, wtrysk bezpośredni, silnik o zapłonie samoczynnym 

 

1. Wstęp 

Silnik o zapłonie samoczynnym są powszechnie 

stosowane w pojazdach samochodowych (osobo-

wych, użytkowych i ciężarowych) ciągnikach, 

urządzeniach stacjonarnych oraz statkach morskich 

i powietrznych. W porównaniu do silników o za-

płonie iskrowym posiadają większą sprawność oraz 

generują maksymalny moment obrotowy w niż-

szym zakresie prędkości obrotowych. Posiadają 

również wiele wad, jedną z głównych jest emisja 

cząstek stałych i skomplikowane układy oczysz-

czania spalin. Pojazdy z tymi silnikami w głównej 

mierze wykorzystywane są przez firmy świadczące 

usługi transportowe. Koszty prowadzenia przedsię-

biorstwa transportowego definiują ceny paliw, które 

stanowią około 37% całej struktury kosztów. 

Jednym z rozwiązań zaistniałej sytuacji jest za-

stąpienie całkowite lub częściowe oleju napędowe-

go paliwem gazowym. W przypadku silników 

o zapłonie samoczynnym istnieją dwa podejścia do 

zasilania ich paliwem alternatywnym. W pierw-

szym rozwiązaniu następuje modernizacja silnika 

do realizacji obiegu o zapłonie iskrowym [6, 7]. 

Koszty sprawiają że rozwiązanie jest ekonomicznie 

nieopłacalne. W drugim rozwiązaniu silnik o za-

płonie samoczynnym pracuje w układzie dwupali-

wowego zasilania [8, 9, 10]. Zapłon paliwa alterna-

tywnego następuje od dawki inicjującej oleju napę-

dowego. Paliwo gazowe najczęściej podawane jest 

do układu dolotowego silnika. W efekcie uzyski-

wana jest jednorodna mieszanka w całej objętości 

cylindra, co skutkuje przepływem części mieszanki 

do układu wylotowego oraz niedopalanie paliwa 
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w przestrzeniach poza komorą spalania. Czynniki te 

wywołują zwiększoną emisję niespalonych węglo-

wodorów.  

Wyeliminowanie wad układów pośredniego 

działania zapewnia podanie paliwa gazowego bez-

pośrednio do komory spalania. Rozwiązanie umoż-

liwi uwarstwienie mieszanki co wiąże się ze wzro-

stem ekwiwalentu energetycznego paliwa alterna-

tywnego. W rozwiązaniu zaproponowano umiesz-

czenie wtryskiwacza CNG w miejscu montażu 

świecy żarowej. Zawór wtryskiwacza znajduje się 

bezpośrednio w komorze spalania, natomiast ele-

menty mechaniczne i elektromagnetyczne oddalone 

są od komory spalania i połączone długim łączni-

kiem. 

Proces spalania oraz natężenie emisji składni-

ków spalin silnika zależy od wielu czynników. 

W przypadku silników o sterowaniu jakościowym 

mieszanki jednym z nich jest proces wtrysku pali-

wa. Warunkuje on przebieg powstawania mieszani-

ny palnej. Zasadniczym elementem wykonawczym 

układu paliwowego jest wtryskiwacz decydujący 

zarówno o masie podanego paliwa oraz jakości 

i rozmieszczeniu mieszanki palnej w komorze spa-

lania. 

Prace naukowe w głównej mierze skupiają się 

na badaniach wtryskiwaczy paliwa ciekłego. Bada-

niom poddawane są między innymi nieliniowość 

charakterystyk dawkowania paliwa [1]. Nielinio-

wość jest niekorzystnym zjawiskiem zwłaszcza 

przy krótkich czasach wtrysku i wymaga wprowa-

dzenia skomplikowanych funkcji. Bezwładność 

ruchomych elementów wywołuje opóźnienia rze-

czywistego ruchu elementu zaworowego w porów-

naniu do sterującego impulsu elektrycznego [2, 3]. 

Opóźnienia te mają istotny wpływ na chwilę poda-

nia paliwa a tym samym i na proces rozkładu mie-

szanki. Kolejnym czynnikiem są warunki pracy 

wtryskiwacza do których zaliczamy rodzaj paliwa, 

ciśnienie wtrysku, napięcie zasilania itp. [4]. 

W odniesieniu do wtryskiwaczy paliwa gazo-

wego badania dotyczą głowie wpływu zmiany ro-

dzaju paliwa na moc i emisję składników spalin  

silnika [5]. Zastąpienie 80 % oleju napędowego 

paliwem gazowym sprawia że paliwo CNG staje się 

paliwem głównym. Proces spalania i natężenie 

emisji składników splin zależeć będzie w głównej 

mierze od paliwa gazowego. Proces wtrysku CNG 

ma więc wpływ na rozmieszczenie mieszanki pal-

nej w komorze spalania oraz na ilość wtryśniętego 

paliwa. Dokładność dawkowania paliwa przez 

wtryskiwacz zależy do konstrukcji wtryskiwacza 

i parametrów elektrycznych sterowania zespołu 

elektromagnetycznego. Jest to tym istotniejsze że 

gaz wtryskiwany będzie po zamknięciu zaworu 

dolotowego do chwili wzrostu ciśnienia w komorze 

ograniczając przepływ gazu.  

W celu określenia tych parametrów wykonano 

badania stanowiskowe wtryskiwacza bezpośrednie-

go wtrysku CNG. Artykuł zawiera wyniki parame-

trów pracy wtryskiwacza: czasu opóźnienia otwar-

cia i zamknięcia wtryskiwacza, jego wydatku 

w zależności od ciśnienia pracy i wzniosu zaworu 

wtryskowego. 

2. Obiekt badań 

Obiektem badań jest wtryskiwacz bezpośred-

niego wtrysku gazu do komory spalania (rys. 1). 

Został specjalnie opracowany z przeznaczeniem 

zasilania w układzie dwupaliwowym silnika o za-

płonie samoczynnym. Wtryskiwacz składa się 

z korpusu cewki elektromagnetycznej (1), korpusu 

dolnego (2) i korpusu iglicy (3). Przez te elementy 

współosiowo umieszczono iglicę (4) wraz z zawo-

rem wtryskowym (5). W górnej części iglica połą-

czona jest ze zworą elektromagnetyczną (7). Zmia-

nę wzniosu iglicy umożliwiają podkładki regula-

cyjne (10) umieszczone pomiędzy korpusem dol-

nym i korpusem iglicy. Szczelność zaworu wtry-

skowego zapewnia sprężyna (8) umieszczona pod 

zworą elektromagnetyczną. Wtryskiwacz zamyka 

korpus górny (6). 

 

 

Rys. 1. Wtryskiwacz CNG, 1 – korpus cewki elektroma-

gnetycznej, 2 – korpus dolny, 3 – korpus iglicy, 4 – igli-

ca, 5 – zawór wtryskowy, 6 – korpus górny, 7 – zwora 

elektromagnetyczna, 8 – sprężyna, 9 – wlot gazu, 10 – 

podkładki regulacyjne. 

Fig. 1. CNG injector, 1 – electromagnetic coil body, 2 – 

lower body, 3 – needle body, 4 – needle, 5 – needle valve, 

6 – lower body, 7 –armature plate, 8 – spring, 9 – gas 

inlet, 10 – regulation shims. 

 

Badania eksperymentalne wykonano na opra-

cowanym stanowisku badawczym wtryskiwaczy 

gazu (rys. 2). W skład stanowiska wchodzą układ 

pneumatyczny doprowadzenia i odprowadzenia 

czynnika, elektroniczny układ sterowania i układ 

pomiarowy. Schemat blokowy przedstawiono na 

rysunku 3. Ze względów bezpieczeństwa badania 

wykonywano z zastosowaniem sprężonego powie-

trza. Część pneumatyczna zbudowana jest z: 

 elementów wysokociśnieniowych: 

 zasobników powietrza, 
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 układu przygotowania powietrza – odpowie-

dzialny za załączanie i wyłączanie dopływu 

powietrza, oczyszczanie i osuszanie powie-

trza, redukcję dwustopniową ciśnienia 

(pierwszy stopień z 15 do 1,6 MPa, drugi 

stopień z 1,6 MPa do ciśnienia wtrysku) za 

pomocą regulatorów mechanicznych, 

 elementów niskociśnieniowych: 

 układ tłumiący pulsacje ciśnienia na zasila-

niu wtryskiwacza, szyny paliwowej, adapte-

ra wtryskiwacza i układu tłumiącego pulsa-

cje ciśnienia przed układem pomiarowym. 

 elementy pomiarowe: czujniki ciśnienia 

i temperatury. 

 

 

Rys. 2. Stanowisko badawcze 

Fig. 2. Gas injector test bench 

 

 

Rys. 3. Schemat stanowiska 

Fig. 3. Scheme of test bench 

Stanowisko wyposażono w laboratoryjną jed-

nostkę sterującą której zadaniem było sterowanie 

i monitorowanie parametrów układu. W tym celu 

opracowano programy (rys. 4) który zapewniał: 

 monitorowanie parametrów układu: 

ciśnienia i temperatury w części doprowadzenia 

czynnika roboczego, pomiar wydatku wtryskiwa-

cza, załączenie elektrozaworów, 

 sterowanie parametrami pracy wtryskiwacza 

gazu: czas ciągłego załączenia wtryskiwacza, 

wartość i częstotliwość pierwszego i drugiego 

stopnia PWM, czas wtrysku, wyzwolenie jed-

nego lub z określoną częstotliwością sygnału 

sterującego pracą wtryskiwacza. 

 

Rys. 4. Interfejs użytkownika 

Fig. 4. User interface 

W trakcie badań rejestrowano: napięciowy sy-

gnał sterujący wtryskiwacza, natężenie prądu 

w cewce wtryskiwacza, ciśnienie gazu w adapterze 

za wtryskiwaczem i masowy wydatek wtryskiwa-

cza. Ciśnienie gazu za wtryskiwaczem mierzono za 

pomocą czujnika MPX 4250A. Wydatek wtryski-

wacza określono z użyciem czujnika przepływu 

gazu Bronkhorst F-111AC-70K-AAD-33-V. Natę-

żenie prądu w cewce wtryskiwacza mierzono sondą 

prądową Tektronix TCP305 wraz z wzmacniaczem 

Tektronix TCPA300. Napięcie w obwodzie wtry-

skiwacza mierzono bezpośrednio.  

Akwizycję sygnałów pomiarowych realizowano 

za pomocą układu składającego się z podstawy 

montażowej National Instruments CompactDAQ 

9172 wraz z kartami pomiarowymi NI 9215 

i notebooka z oprogramowaniem rejestracji i ob-

róbki danych. Rejestrację danych wykonano 

z częstotliwością 100 kHz i rozdzielczością 16-bit. 

Oprogramowanie do analizy wyników badań umoż-

liwia wyznaczenie średniego przebiegu z wyżej 

wymienionych wartości z kolejnych cykli pracy 

wtryskiwacza. Pozwala również na określenie 

opóźnienia otwierania i zamykania wtryskiwacza 

(rzeczywiste otwarcie wtryskiwacza), czasu wtry-

sku (trwanie sygnału elektrycznego) oraz maksy-

malnego natężenia prądu w cewce wtryskiwacza. 

Oba programy wykonano w środowisku LabView 

8.1 NI. 

Ze względów bezpieczeństwa badania wykona-

no z zastosowaniem sprężonego powietrza. W celu 

określenia wydatku wtryskiwacza jaki uzyskano by 

przy zasilaniu CNG wyznaczono współczynnik 

korekcyjny. Uwzględnia on różnicę gęstości oraz 

krytycznych prędkości przepływu powietrza i CNG. 

Badania przeprowadzono w następujących wa-

runkach: 

 ciśnienie wtrysku 1,0 – 1,4 MPa, co 0,1 MPa, 

 wznios iglicy wtryskiwacza 0,1 – 0,8 mm, co 

0,1 mm, 
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 czas otwarcia wtryskiwacza max 7 ms. 

Dla każdego ciśnienia wtrysku zmieniano 

wznios iglicy wtryskiwacza i rejestrowano parame-

try wtrysku. 

 

3. Wyniki badań 

W trakcie badań zarejestrowano ok. 150 kolej-

nych wtrysków w danym punkcie pomiarowym. 

Następnie na podstawie przebiegu napięcia, natęże-

nia prądu i ciśnienia za wtryskiwaczem z każdego 

wtrysku wyznaczono czas wtrysku, opóźnienie 

otwarcia i zamknięcia wtryskiwacza (rys. 5). War-

tości analizowanych parametrów w kolejnych cy-

klach przedstawiono na rysunku 6. W kolejnym 

etapie wyznaczono wartości średnie,  natomiast ich 

niepowtarzalność określono przez kowariancję (rys. 

11-13). 
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Rys. 5. Schemat wyznaczenia czasu wtrysku, opóźnienie 

otwarcia i zamknięcia wtryskiwacza w kolejnym cyklu 

Fig. 5. Scheme of the injection timing diagram, for the 

opening and closing delay of the injector in the next cycle 
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Rys. 6. Zadany czas wtrysku, opóźnienie otwarcia i za-

mknięcia wtryskiwacza w kolejnym cyklu 

Fig. 6. Defined injection time, delay the opening and 

closing of the injector in the next cycle 

 

 

 

 

4. Analiza wyników 

Badania wykonano we wszystkich punktach 

pomiarowych. W artykule przedstawiono wydatki 

wtryskiwacza dla ciśnienia wtrysku 1,0 1,2 i 1,4 

MPa dla różnych skoków iglicy wtryskiwacza (rys. 

7-9). Na rysunku 10 przedstawiono charakterystykę 

dawkowania wtryskiwacza dla ciśnienia wtrysku 

1,4 MPa w zależności od wzniosu iglicy. 
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Rys. 7. Wydatek wtryskiwacza dla ciśnienia wtrysku 1,0 

MPa w zależności od wzniosu iglicy 

Fig. 7. Mass flow of the injector for 1,0 MPa pressure, 

depending on the needle lift 
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Rys. 8. Wydatek wtryskiwacza dla ciśnienia wtrysku 1,2 

MPa w zależności od wzniosu iglicy 

Fig. 8. Mass flow of the injector for 1,2 MPa pressure, 

depending on the needle lift 
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Rys. 9. Wydatek wtryskiwacza dla ciśnienia wtrysku 1,4 

MPa w zależności od wzniosu iglicy 

Fig. 9. Mass flow of the injector for 1,4 MPa pressure, 

depending on the needle lift 
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Z analizy wyników wynika, że uzyskanie wy-

datku wtryskiwacza na poziomie 14 mg/ms jest 

możliwe przy zastosowaniu ciśnienia wtrysku gazu 

CNG 1,4 MPa lub więcej dla skoku 0,4 i 0,7 mm. 

Wydatek taki umożliwi zastąpienie w 80% oleju 

napędowego gazem w zakresie maksymalnych 

prędkości obrotowych wału korbowego 

i maksymalnego obciążenia silnika. Jednocześnie 

wtryskiwacz w tym punkcie pracy posiada prawie 

liniową charakterystykę dawkowania (rys. 10). Dla 

wzniosu iglicy 0,1 – 0,4 mm nieliniowość dawko-

wania występuje dla czasu wtrysku do 1,5 ms. Dla 

wzniosów 0,5 i 0,6 mm – dla czasów wtrysku do 

2,0 ms. Dla największych wzniosów iglicy  charak-

terystyka wtryskiwacza jest nieliniowa do 3 ms. 

Nieliniowość dawkowania pojawia się również 

przy największych wzniosach iglicy (h_0.6, h_0.7) 

dla czasu wtrysku 5,5 – 6,5 ms. Wynika to z faktu 

że maksymalny wznios iglicy ograniczony jest 

przez sprężynę domykającą a nie kontakt zwory 

z magnetowodem. Zwiększenie wydatku wtryski-

wacza przy jednoczesnym zmniejszeniu ciśnienia 

wtrysku możliwe jest w wyniku zwiększenia 

wzniosu iglicy co wymaga niewielkiej modernizacji 

mocowania zwory elektromagnetycznej na iglicy 

wtryskiwacza. 
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Rys. 10. Charakterystyka wtryskiwacza dla ciśnienia 

wtrysku 1,4 MPa w zależności od wzniosu iglicy 

Fig. 10. Mass of gas for the 1,4 MPa injection pressure, 

depending on the needle lift 

Na kolejnych rysunkach przedstawiono opóź-

nienie otwierania i zamykania wtryskiwacza 

w zależności od wzniosu jego iglicy i ciśnienia 

wtrysku.  

Przeprowadzając analizę wyników wykazano, 

że zwiększenie wzniosu iglicy wtryskiwacza skut-

kuje wzrostem opóźnienia otwierania wtryskiwacza 

niezależnie od ciśnienia wtrysku gazu (rys. 11). Siła 

elektromagnetyczna działająca na zworę maleje 

z kwadratem wzniosu iglicy (odległości zwory od 

magnetowodu). Analogicznie natężenie prądu 

w cewce wtryskiwacza wzrasta wraz ze wzniosem 

iglicy bez względu na ciśnienie wtrysku gazu. 

Wzrost opóźnienia otwierania dla minimalnych 

i maksymalnych wzniosów iglicy wynosi średnio 

ok. 75%. Opóźnienie zamykania wtryskiwacza 

ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem ciśnienia 

wtrysku i wzniosu iglicy (rys. 12). Większe ciśnie-

nie wtrysku wymaga większej siły sprężyny domy-

kającej wtryskiwacz co wywołuje skrócenie opóź-

nienia zamykania średnio o ok. 50% w porównaniu 

do minimalnych ciśnień wtrysku. Można zaobser-

wować również większą niepowtarzalność opóź-

nienia zamykania w porównaniu z opóźnieniem 

otwierania wtryskiwacza. Zjawisko to nasila się ze 

wzrostem ciśnienia wtrysku i wzniosu iglicy (rys. 

12 i 13). 
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Rys. 11. Opóźnienie otwierania wtryskiwacza 

w zależności od wzniosu iglicy i ciśnienia wtrysku 

Fig. 11. Time delayed of opening the injector, depending 

on needle lift 
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Rys. 12. Opóźnienie zamykania wtryskiwacza 

w zależności od wzniosu iglicy 

Fig. 12. Time delayed of closing the injector, depending 

on needle lift 
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Rys. 13. Opóźnienie zamykania wtryskiwacza 

w zależności od ciśnienia wtrysku 

Fig. 13. Time delayed of opening the injector, depending 

on injection pressure 
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5. Wnioski 

Konstrukcja wtryskiwacza i warunku jego pracy 

mają bardzo duży wpływ na poprawność dawko-

wania paliwa. Wynika to z różnicy pomiędzy zada-

nym czasem wtrysku (czas elektrycznego impulsu 

sterującego) a rzeczywistym czasem otwarcia wtry-

skiwacza. Przeprowadzone badania pozwoliły okre-

ślić opóźnienie otwierania i zamykania wtryskiwa-

cza. Wykazano również nieliniowość dozowania 

paliwa w pewnych zakresach pracy wtryskiwacza. 

Dzięki uwzględnieniu tych wartości w algorytmach 

sterujących możliwe będzie dokładniejsze dawko-

wanie paliwa.  

Badania wykazały większy wpływ wzniosu igli-

cy na wartość opóźnienia otwierania i zamykania 

wtryskiwacza. Można również zaobserwować 

wzrost niepowtarzalności opóźnienia zamykania w 

porównaniu do opóźnienia otwierania wtryskiwa-

cza. Niepowtarzalność ma tendencję wzrostową 

wraz ze zwiększaniem ciśnienia wtrysku. 

Opracowana konstrukcja wtryskiwacza zapewni 

zastąpienie do 80% oleju napędowego w silniku 

dwupaliwowym o pojemności skokowej 2,6 dm3 

i mocy maksymalnej 85 kW. Minimalne ciśnienie 

wtrysku wynosi 1,4 MPa. 
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Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CNG Compressed Natural Gas/sprężony gaz 

ziemny 

PWM Pulse-Width Modulation/ modulacja szero-

kości impulsu 
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