
 

 
 

 

        

 

Tomasz SKRZEK PTNSS–2015–3480 

 

Effect of the diesel fuel dose division and the injection angle on 

operating parameters of a dual-fuel compression ignition engine  
 

The paper presents results of a research on the effect of the diesel fuel dose division in a dual-fuel CI engine 

operating on propane. It presents test results obtained for four various proportions of the diesel fuel dose 

distribution, measured in form of the pilot dose energy shares in the total energy of diesel fuel, and results 

obtained for the case of a single diesel fuel dose. The investigation comprised an analysis of the combustion 

process and exhaust emissions. It has been shown that the diesel fuel dose distribution in adequate proportions 

of a pilot dose to the main dose, and the injection angle are important for the combustion process and toxic 

exhaust emissions. The obtained results showed better overall efficiency and lower nitrogen oxide emission with 

a slight increase of hydrocarbon emission. Moreover, it was showed that the diesel fuel dose division reduces 

significantly the thermal and mechanical load of the engine. 

Key words: dual fuel engine, dose divided, diesel, propane, combustion parameters, emission 

 

Wpływ podziału dawki oraz kąta początku wtrysku dawki inicjującej na parametry 

pracy dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym  
 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu podziału inicjującej zapłon dawki oleju 

napędowego w dwupaliwowym silniku o ZS zasilanym propanem. Zaprezentowano zestawienie wyników badań 

dla czterech różnych proporcji podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego mierzonych udziałem 

energetycznym dawki pilotującej, oraz dla przypadku pojedynczej dawki oleju napędowego. Badania 

obejmowały analizę procesu spalania, oraz emisji spalin. Wykazano że podział dawki oleju napędowego 

z zachowaniem odpowiednich proporcji dawki pilotującej do dawki głównej, oraz kąt początku wtrysku ma 

istotne znaczenie dla przebiegu procesu spalania, oraz emisji związków toksycznych spalin. Poprawie ulega 

zarówno sprawność ogólna jak i emisja tlenków azotu przy nieznacznym wzroście emisji węglowodorów. 

Ponadto wykazano że zastosowanie podziału dawki oleju napędowego wyraźnie redukuje obciążenia cieplne  

i mechaniczne silnika. 

Słowa kluczowe: silnik dwupaliwowy, podział dawki, olej napędowy, propan, parametry spalania, emisja 

 

1. Wstęp 

W rozwiązaniu dwupaliwowym dawka inicjująca 

zapłon najczęściej oleju napędowego skutecznie 

podejmuje proces spalania zarówno paliw gazowych 

jak i odparowanych ciekłych. Koncepcja takiego 

rozwiązania zakłada możliwie maksymalne ograni-

czenie zużycia oleju napędowego przy jednocze-

snym zwiększeniu udziału drugiego paliwa, które 

staje się głównym źródłem energii. Istnieje szereg 

zalet przemawiających za stosowaniem tego rodzaju 

koncepcji zasilania, co nie oznacza, że jest ona po-

zbawiona wad. Przy małych dawkach inicjujących 

oraz dużych obciążeniach sprawność ogólna silnika 

może być o 4÷6 % wyższa w porównaniu do silnika 

zasilanego samym olejem napędowym [1]. Nato-

miast częściowe obciążenie silnika wynikające ze 

spalania ubogich mieszanin gazu przy założeniu 

ograniczającym do minimum wielkość dawki oleju 

napędowego inicjującej zapłon stanowi istotną wadę 

w koncepcji dwupaliwowego silnika [2]. Efektem 

takiego założenia jest wzrost emisji CO, HC co 

przekłada się na zmniejszenie sprawności ogólnej 

silnika bez względu na rodzaj zastosowanego paliwa 

głównego. Prowadzone od szeregu lat badania nad 

dwupaliwowym zasilaniem silników o zapłonie 

samoczynnym z pewnością przyczyniły się do ob-

serwowanego w chwili obecnej wzmożonego zainte-

resowania tego typu rozwiązaniami zarówno w sil-

nikach stacjonarnych jak również trakcyjnych.  

W Polsce szczególnie popularnym paliwem jest 

skroplony gaz LPG, którego udział jest znaczący  

w ogólnym bilansie zużycia paliw silnikowych [5]. 

Ze względu na swoje właściwości fizyko-

chemiczne, rozbudowaną sieć dystrybucji ora cenę, 

coraz chętniej stosowany jest do zasilania silników 

samochodów użytkowych. Należy podkreślić,  

że udział energetyczny tego paliwa w stosunku  

do paliwa konwencjonalnego jakim jest olej napę-

dowy w spotykanych już rozwiązaniach praktycz-

nych nie przekracza 30% co sprzeczne jest z ogólną 

koncepcją silnika dwupaliwowego. Wzrost udziału 

paliwa gazowego jest pożądany, bowiem od jego 

udziału zależy opłacalność i zasadność stosowania 

dodatkowej instalacji. Ograniczenie to wynika 

głównie z powodu niedostosowania oryginalnego 

układu zasilania do współpracy z dodatkową instala-

cją. Zachowanie oryginalnych map sterujących 

opracowanych dla oleju napędowego nie zapewnia 
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właściwych warunków pracy podczas zasilania sys-

temem dwupaliwowym. Aby możliwe było zwięk-

szenie udziału paliwa gazowego przy jednoczesnej 

eliminacji zjawisk niekorzystnych (wzrostu emisji 

CO, HC, zmniejszenia sprawności ogólnej, spalania 

stukowego) konieczny jest dobór parametrów wtry-

sku inicjującej zapłon dawki oleju napędowego. 

Wcześniejsze badania procesu spalania w silniku 

zasilanym dwupaliwowo wykazały, że zarówno 

wielkość dawki inicjującej, kąt początku wtrysku, jej 

podział mają istotny wpływ na przebieg procesu 

spalania i winny zmieniać się w szerokim zakresie  

w zależności od: współczynnika nadmiaru powietrza 

mieszaniny gazowo-powietrznej, obciążenia i pręd-

kości obrotowej wału korbowego co znajduje po-

twierdzenie w pracach [1÷5]. Istnieje zatem możli-

wość wyraźnego zwiększenia udziału paliwa gazo-

wego w przypadku zastosowania dobranych do-

świadczalnie parametrów wtrysku oleju napędowe-

go. 

W badaniach opisanych w artykule podjęto próbę 

zbadania wpływu zarówno wielkości jak i kąta po-

czątku wtrysku dawki oleju napędowego na proces 

spalania w dwupaliwowym silniku o ZS zasilanym 

odparowanym propanem wtryskiwanym do kolekto-

ra dolotowego. W badaniach wykorzystano możli-

wość podziału dawki inicjującej oleju napędowego. 

Zdecydowano na stosowanie dwóch dawek o róż-

nym udziale energetycznym. Wielkość pierwszej 

dawki dobrana została w wyniku próby ustalenia 

możliwie najmniejszej dawki, której wtrysk powo-

dowałby widoczne zmiany w procesie spalania. 

Założeniem było zbadanie wpływu wielkości dawki 

pilotującej na podstawowe parametry pracy silnika. 

W związku z tym proporcje pomiędzy obiema daw-

kami zmieniano zwiększając dawkę pilotującą kosz-

tem dawki głównej, przy jednoczesnym zachowaniu 

stałej energii obu dawek. Ponadto parametrem regu-

lowanym był również początek wtrysku dawki pilo-

tującej w zakresie od 6
o
 do 22

o
 przed GMP. Nato-

miast głównym kryterium doboru kąta wtrysku dru-

giej dawki było uzyskanie możliwie najwyższej 

sprawności ogólnej przy jednoczesnej analizie 

sprawności cieplnej i mechanicznej. Badania prze-

prowadzone zostały na jednocylindrowym silniku 

badawczym o pojemności 511 cm
3
 i stopniu spręża-

nia ε 17,5. Średnie ciśnienie użyteczne wahało się w 

granicach od 6,8÷7,1 [bar] co odpowiada pełnemu 

obciążeniu badanego silnika. W badaniach niesto-

sowano doładowania i recyrkulacji spali.  

2. Wpływ podziału dawki inicjującej na 

parametry procesu spalania 

Podstawowym kryterium przyjętym podczas ba-

dań było uzyskanie możliwie największej sprawno-

ści ogólnej przy jednoczesnym ograniczeniu mak-

symalnych przyrostów ciśnień w cylindrze nieprze-

kraczających 1MPa/

OWK, [7]. W badaniach ener-

gia oleju napędowego dostarczana w dwóch daw-

kach na cykl stanowiła 20%, całkowitej energii. 

Dawka pilotująca stanowiła zaś odpowiednio 15%, 

20%, 25%, i 30% energii oleju napędowego. Na 

podstawie rejestrowanych ciśnień w cylindrze spo-

rządzono charakterystyki przebiegu wydzielania 

ciepła, szybkości wypalenia dawki oraz temperatury 

w cylindrze. Z uwagi na dużą ilość wyników  

w artykule zaprezentowano i omówiono wybrane 

przykłady, które wyraźnie przedstawiają omawiane 

zależności a zarazem stanowią najkorzystniej dobra-

ne z punktu widzenia osiągów i emisji parametry 

wtrysku. W wyniku analizy wpływu wielkości kąta 

oraz początku wtrysku dawki pilotującej obserwuje 

się, że wraz ze wzrostem dawki pilotującej ulega 

skróceniu zwłoka samozapłonu, co skutkuje wzro-

stem szybkości spalania, czego efektem są wyższe 

wartości ciśnień maksymalnych (rys. 1).  

 

 
Fig. 1. Cylinder pressure runs obtained for four different en-

ergy shares of the pilot diesel dose  

Rys. 1. Przebieg ciśnienia w cylindrze dla czterech udziałów 
energetycznych dawki pilotującej oleju napędowego 

Wpływ wielości dawki pilotującej na szybkość wy-

dzielania ciepła, przebieg wypalenia dawki oraz, 

przebieg temperatury w cylindrze przedstawia  

(rys. 2).  
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Fig. 2. Heat release rates, mass fraction burnt  and cylinder tem-

perature for four different energy shares of the pilot diesel dose 

Rys. 2. Przebiegi wydzielania ciepła, stopnia wypalenia dawki, 

temperatur w cylindrze dla czterech udziałów energetycznych 

dawki pilotującej oleju napędowego 

W rozpatrywanym przypadku kąt wtrysku dawki 

główniej został opóźniony dla próby z największą 

dawką pilotującą (30%) i wynosił 4
o
 po GMP, co 

wyraźnie wpłynęło na przebieg wydzielania ciepła. 

Zmiany tej dokonano zgodnie z założonym na wstę-

pie kryterium. Dla pozostałych prób wynosił 2
o
 po 

GMP. Z powyższych obserwacji wynika, że wzrost 

dawki pilotującej przekłada się na wzrost dynamiki 

procesu spalania. Oznacza to, że zarówno przebieg 

wydzielania ciepła jak i przebieg wypalenia dawki 

istotnie zależy od wielkości dawki pilotującej. Warto 

więc zauważyć, że istotne z punktu widzenia proce-

su spalania w silniku dwupaliwowym będzie dostar-

czenie odpowiedniej energii w postaci dawki pilotu-

jącej w odpowiednim czasie optymalnym dla danej 

prędkości obrotowej, obciążenia, proporcji obu pa-

liw. Rozpatrywany przykład dotyczy stałego obcią-

żenia oraz stałej prędkości obrotowej. Wtrysk dawki 

pilotującej przy kącie 18
o
 przed GMP powoduje 

najbardziej korzystne warunki pracy. Zwiększanie 

kąta wyprzedzenia wtrysku pogarsza warunki proce-

su spalania. Przy wartościach kąta powyżej 22
o
 

przed GMP obserwuje się zanik wpływu dawki 

pilotującej. Pojawia się duża (nieregularność) nie-

powtarzalność procesu spalania. Porcja oleju napę-

dowego dostarczana w postaci dawki pilotującej pod 

ciśnieniem 800 [bar] dla 15 procentowego udziału 

nie przekracza 1,06mm
3
 na cykl zaś dla 30 procen-

towego 2,12mm
3
 na cykl, wtryskiwana z dużym 

wyprzedzeniem kształtuje mieszaninę, której skład 

wykracza poza granicę palności w związku z tym 

nie podejmuje procesu spalania zaś, dawka główna 

wtryskiwana po GMP zbyt późno rozpoczyna ten 

proces. Za powyższą interpretacją przemawia fakt iż 

opóźnienie początku wtrysku dawki pilotującej eli-

minuje zjawisko niepowtarzalności gdyż zdaniem 

autora wyższa temperatura sprężanego czynnika  

w momencie wtrysku poprawia warunki samozapło-

nu. Równie niekorzystne zjawisko dotyczy zbyt 

małych wartości kąta początku wtrysku dawki pilo-

tującej. Przy kącie mniejszym niż 6
o
 przed GMP 

odstęp czasowy pomiędzy dawką pilotującą i dawką 

główną jest na tyle mały, że całość oleju napędowe-

go podana jest niemal w tym samym czasie. Wów-

czas przebieg procesu spalania kształtuje się w po-

dobny sposób jak ma to miejsce dla pojedynczej 

dawki oleju napędowego. Takie umiejscowienie 

kątowe dawki pilotującej skutkuje bardzo gwałtow-

nym przebiegiem procesu spalania, co przekłada się 

na równie gwałtowny przyrost szybkości narastania 

ciśnienia przekraczającej 1 [MPa/stopień]. Towarzy-

szą temu zjawisku wysokie obciążenia cieplne  

i mechaniczne oraz charakterystyczna twarda praca 

silnika. Dla przykładu z późnym wtryskiem dawki 

pilotującej tj. 10
o
 przed GMP, przy czterech udzia-

łach procentowych oraz wtryskiem dawki pojedyn-

czej stanowiącej 100% dawki oleju napędowego 

zaprezentowano przebiegi ciśnień w cylindrze oraz 

przebiegi szybkości wydzielania ciepła, wypalenia 

dawki oraz temperatur (rys. 3). 
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Fig. 3. Cylinder pressure runs a), heat release rates b), mass 

fraction burnt  c) and cylinder temperature d) for four different 

energy shares of the pilot diesel dose and for the case of a single 

dose  

Rys. 3. Przebiegi ciśnień w cylindrze a),wydzielania ciepła b), 

stopnia wypalenia dawki c), temperatur d), dla czterech udziałów 

energetycznych dawki pilotującej, oraz pojedynczej dawki oleju 
napędowego 

Zwiększanie kąta początku wtrysku dla pojedyn-

czej dawki oleju napędowego nie było możliwe ze 

względu na bardzo gwałtowny charakter procesu 

spalania i skutkowało nadmiernym wzrostem szyb-

kości narastania ciśnienia. Rozpatrując wpływ wiel-

kości jak i początku wtrysku dawki pilotującej na 

sprawność cieplną (rys. 4a) należy zauważyć, iż 

najbardziej korzystny dla badanego przypadku jest 

25 % udział energii dawki pilotującej i kąt wtrysku 

18
o
 przed GMP, co przekłada się również na naj-

wyższą sprawność ogólną (rys. 4c) dla tego przy-

padku. Można zatem uznać, że zarówno zwiększanie 

jak i zmniejszanie wielkości dawki pilotującej bę-

dzie wpływać negatywnie zarówno na sprawność 

cieplną jak i ogólną. Wpływ parametrów wtrysku 

dawki pilotującej jeszcze wyraźniej przekłada się na 

sprawność mechaniczną (rys. 4b), szczególnie doty-

czy to przypadku z pojedynczą dawką pilotującą, 

kiedy to sprawność mechaniczna przyjmuje wartości 

najniższe. 

 

 

 
Fig. 4 Comparison of: thermal efficiency a) mechanical efficiency 

b) and overall efficiency c) for four different energy shares of the 
pilot diesel dose and for the case of a single dose at various 

injection angles  

Rys. 4. Porównanie sprawności cieplnej a), mechanicznej b), 
ogólnej c), dla czterech udziałów energetycznych dawki pilotują-

cej, oraz pojedynczej dawki oleju napędowego przy różnych 

kątach wtrysku 

  

Pomimo niewielkich różnic poniżej 1% dla 

sprawności cieplnej pomiędzy poszczególnymi 

przypadkami sprawność mechaniczna gwałtownie 

spada. Obserwowana poprawa sprawności cieplnej 

przy stosowaniu wcześniejszych kątów wtrysku dla 

pojedynczej dawki powoduje bardzo gwałtowny 

przyrost ciśnienia blisko dwukrotnie wyższy w sto-

sunku do przypadków z dawką dzieloną (rys. 5) co 

skutkuje równie gwałtownym spadkiem sprawności 

mechanicznej. 
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Fig. 5. Comparison of the maximum pressure increases for four 

different energy shares of the pilot diesel dose and for the case of 

a single dose at various injection angles 

Rys. 5. Porównanie maksymalnych przyrostów ciśnień dla czte-

rech udziałów energetycznych dawki pilotującej, oraz pojedynczej 

dawki oleju napędowego przy różnych kątach wtrysku 

Warto też zauważyć zależność kąta początku 

wtrysku i wielkości dawki pilotującej na okres li-

czony w 
o
OWK wypalenia 50% ładunku stanowią-

cego sumę obu paliw (rys. 6). 

 
Fig. 6. Comparison of the crank angle position for 50% mass 

fraction burn for four different energy shares of the pilot diesel 

dose and for the case of a single dose at various injection angles 

Rys. 6. Porównanie kąta wypalenia 50% ładunku dla czterech 

udziałów energetycznych dawki pilotującej, oraz pojedynczej 

dawki oleju napędowego przy różnych kątach wtrysku 

Widoczna jest tutaj wyraźna korelacja pomiędzy 

wielkością dawki pilotującej a kątem, przy jakim 

wypaleniu ulega 50% ładunku. Uwzględniając naj-

bardziej korzystny ze względu na sprawność cieplną 

i ogólną wariant można uznać, iż wypalenie połowy 

ładunku przypada na około 9
o
 po GMP, co jest war-

tością rekomendowaną w pracach prof. Bargende 

[6]. 

3. Wpływ podziału dawki inicjującej na 

emisję spalin. 

W trakcie badań rejestrowano stężenia związków 

toksycznych oraz masę cząstek stałych zawartych  

w spalinach. W przypadku stężeń tlenków azotu 

NOx obserwuje się bardzo wyraźny wpływ podziału 

dawki oleju napędowego. Najwyższe uzyskane war-

tości zarejestrowano podczas pracy z pojedynczą 

dawką. Porównywalne wartości stężeń dotyczą rów-

nież przypadku podziału dawki, ale jedynie podczas 

wtrysku dawki pilotującej w pobliżu dawki głównej 

tj. 6
o
 przed GMP (rys. 7).  

Fig. 7. NOx emissions for four different energy shares of the pilot 

diesel dose and for the case of a single dose at various injection 

angles 

Rys. 7. Emisja tlenków azotu NOx dla czterech udziałów energe-

tycznych dawki pilotującej, oraz pojedynczej dawki oleju napę-

dowego przy różnych kątach wtrysku 

Wówczas mechanizm procesu spalania przebiega 

podobnie jak w przypadku dawki pojedynczej. Znaj-

duje to odzwierciedlenie w wartości temperatur 

maksymalnych uzyskanych w procesie spalania  

(rys. 8).  

 
Fig. 8. Maximum combustion temperature for four different 

energy shares of the pilot diesel dose and for the case of a single 

dose at various injection angles 

Rys. 8. Maksymalne temperatury spalania dla czterech udziałów 
energetycznych dawki pilotującej, oraz pojedynczej dawki oleju 

napędowego przy różnych kątach wtrysku 

Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż nawet wyraźne 

zwiększanie kąta wyprzedzenia wtrysku w przypad-

ku stosowania podziału dawki nie powoduje wyraź-

nego wzrostu stężeń tego składnika jak ma to miej-

sce w chwili stosowania pojedynczej dawki.  

Poziom emisji węglowodorów (rys. 9) kształto-

wał się bardzo podobnie zarówno w przypadku sto-

sowania największego 30% udziału energii dawki 

pilotującej jak i dla pojedynczej dawki oleju napę-

dowego.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22

Rmax  

[bar/deg] 

kąt wtrysku dawki I                           o [OWK] 

dI_15%

dI_20%

dI_25%

dI_30%

dI_100%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22

[o OWK] 

kąt wtrysku dawki I                               [o OWK] 

dI_15%

dI_20%

dI_25%

dI_30%

dI_100%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

-6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22

NOx[ppm] 

kąt wtrysku dawki I                           [o OWK] 

dI_15%

dI_20%

dI_25%

dI_30%

dI_100%

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

-6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22

Tmax  

[K] 

kąt wtrysku dawki I                           [o OWK] 

dI_15%

dI_20%

dI_25%

dI_30%

dI_100%

890



 

 
 

 

        

 

 
Fig. 9 Emissions of hydrocarbons for four different energy shares 

of the pilot diesel dose and for the case of a single dose at various 

injection angles 

Rys. 9. Emisja węglowodorów HC dla czterech udziałów energe-

tycznych dawki pilotującej, oraz pojedynczej dawki oleju napę-

dowego przy różnych kątach wtrysku 

Najwyższy poziom odnotowano dla najmniejszego 

15% udziału energii w dawce pilotującej. Należy 

podkreślić że emisja węglowodorów nie ulega wy-

raźnym zmianom na skutek zmiany kąta wtrysku 

dawki pilotującej. Emisja tlenku węgla podobnie jak 

węglowodorów dość wyraźnie zależy od wielkości 

dawki pilotującej w mniejszym stopniu do kąta po-

czątku wtrysku. Warto zauważyć, że najmniejsza 

stosowana dawka pilotująca wtryskiwana w prze-

dziale 12
o
÷14

o
 przed GMP powoduje wyraźny 

wzrost tego składnika. Zarówno zwiększanie jak  

i zmniejszanie kąta początku wtrysku pomimo za-

chowanej wielkości dawki powoduje jego obniżenie. 

Mechanizm ten uwarunkowany jest intensywnością 

procesu spalania podejmowanego w skutek wtrysku 

pilotującej dawki oleju napędowego, której wielkość 

a zarazem zasięg oraz kąt początku wtrysku odgry-

wają istotną rolę w początkowej fazie procesu spala-

nia. Zatem dla późniejszych wartości kąta początku 

wtrysku dawki pilotującej tj. 6
o
 ÷12

o
 przed GMP 

spadek emisji węglowodorów można uzasadnić 

poprawą warunków samozapłonu w skutek wyż-

szych temperatur sprężanego czynnika. Natomiast 

spadek emisji węglowodorów dla późniejszych war-

tości kąta początku wtrysku dawki pilotującej tj. 

16
o
÷22

o
 przed GMP może być skutkiem uaktywnie-

nia termicznego całości lub części dawki pilotującej, 

która nie uległa samozapłonowi. Prawdopodobnie 

dłuższy odstęp czasowy pomiędzy dawką pilotującą 

i dawką główną sprzyja rozproszeniu wchodzących 

w reakcję utleniania cząstek węgla, które mogą 

kontynuować proces utleniania w obszarach komory 

spalania bogatszych w tlen.  

Bardzo korzystną cechą silników dwupaliwo-

wych o ZS zasilanych gazem (mieszaniną propanu-

butanu, metanu) jest wyraźne ograniczenie emisji 

cząstek stałych. Dotyczy to również rozpatrywanego 

przypadku. Jak wykazały przeprowadzone badania 

najmniejsza zawartość cząstek stałych występuje dla 

pojedynczej dawki oleju napędowego, kiedy to pro-

ces przebiega bardzo gwałtownie, temperatury spa-

lania są najwyższe a proces nie jest przerywany 

podziałem dawki oleju napędowego. Bardzo wyraź-

ny wzrost ilości cząstek stałych pojawia się w chwili 

podziału dawki, kiedy to wielkość dawki pilotującej 

jest największa (rys. 10) mechanizm tworzenia czą-

stek stałych jest w tym przypadku bardzo wrażliwy, 

bowiem niewielki wzrost ilości oleju napędowego  

w dawce pilotującej z 25% 30% tj. o 0,32mm
3
 skut-

kuje ponad trzykrotnym wzrostem ilości cząstek 

stałych.  

 
Fig. 10. Particulate matter emissions for four different energy 

shares of the pilot diesel dose and for the case of a single dose at 

various injection angles 

Rys. 10. Emisja cząstek stałych dla czterech udziałów energetycz-
nych dawki pilotującej, oraz pojedynczej dawki oleju napędowego 

przy różnych kątach wtrysku 

Prawdopodobnie mechanizm towarzyszący tworze-

niu cząstek stałych jest podobny jak w przypadku 

tworzenia się tlenku węgla, o czym świadczy male-

jąca liczba cząstek wraz z wcześniejszym wtryskiem 

dawki pilotującej. Na uwagę zasługuje jednak fakt, 

iż dotyczy to największej z rozpatrywanych wartości 

dawki pilotującej. Zjawisko to można wytłumaczyć 

obniżeniem temperatury w procesie odparowywania 

większej ilości oleju napędowego, większym udzia-

łem dawki pilotującej do dawki głównej tj. 30% do 

70% a co za tym idzie zmniejszeniem energii do-

starczonej wraz z dawką główną już po GMP  

i wreszcie dostarczeniem w dawce pilotującej naj-

większej porcji paliwa, które jest podstawą tworze-

nia cząstek stałych. Ponadto należy podkreślić, że 

podczas zasilania dwupaliwowego w warunkach 

odpowiadających pełnemu obciążeniu silnika nastę-

puje pogorszenie warunków spalania paliwa ciekłe-

go na skutek mniejszego współczynnika nadmiaru 

powietrza. 

4. Podsumowanie  

Przeprowadzone badania nad wpływem podziału 

dawki oleju napędowego oraz wartości kąta począt-

ku wtrysku dawki pilotującej na proces spalania  

w silniku dwupaliwowym zasilanym propanem  

i olejem napędowym o udziałach energetycznych  

w proporcji 80%-20% wykazały, że, zastosowanie 

odpowiedniego podziału dawki oleju napędowego 

oraz rozmieszczenie zarówno pierwszej pilotującej, 

jak i głównej dawki może spowodować zarówno 
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poprawę sprawności ogólnej jak również emisji 

związków toksycznych w spalinach. Stwarza to 

możliwości zwiększania udziału paliwa głównego 

(skroplonej mieszaniny propanu-butanu, gazu ziem-

nego) w proporcjach znacznie przewyższających 

obecnie stosowane nieprzekraczające 25÷30% ener-

gii oleju napędowego. Dodać należy, że spalanie tak 

ubogich mieszanin jest mniej efektywne i prowadzi 

do zwiększonej emisji węglowodorów. Zastosowa-

nie podziału dawki oleju napędowego pozwala  

w istotny sposób na kształtowanie przebiegu procesu 

spalania przy jednoczesnym zachowaniu wielkości 

stopnia sprężania. Ponadto bardzo istotnie wpływa 

na ograniczenie obciążeń cieplnych i mechanicznych 

silnika. Pozwala na wyraźną eliminację tlenków 

azotu oraz cząstek stałych. Wydaje się, że ze wzglę-

du na rosnącą populację samochodów użytkowych 

wyposażonych w silniki z zasobnikowym układem 

wtryskowym oraz istotną barierę jaką są normy 

emisji spalin, stosowanie dwupaliwowego zasilania 

wykorzystującego paliwa gazowe spotka się z ro-

snącym zainteresowaniem również jeśli nie przede 

wszystkim z powodów ekonomicznych.  
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