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OCENA PARAMETRÓW PROCESU SPALANIA I OSIĄGÓW DWUPALIWOWEGO 

SILNIKA O ZS ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I CNG W ASPEKCIE  

INTENSYWNOŚCI JEGO DOŁADOWANIA I STOPNIA RECYRKULACJI SPALIN 

 

Alternatywne zasilanie silników o ZS gazem (LPG lub CNG) może być realizowane tylko jako zasilanie dwupaliwowe ze 

względu na niską liczbę cetanowa gazu, która praktycznie uniemożliwia samozapłon mieszanki gazowo-powietrznej  i wymaga 

dodatkowego wtrysku dawki inicjującej oleju napędowego. Przy takim sposobie zasilania stosunkowo mało rozpoznany jest  

jeszcze wpływ doładowania i recyrkulacji spalin  na parametry procesu spalania  w powiązaniu z osiągami. W artykule przed-

stawiono wyniki wstępnych badań doświadczalnego turbodoładowanego jednocylindrowego  silnika AVL zasilanego dwupali-

wowo (homogeniczną  mieszanką gazu ziemnego z powietrzem i dawką inicjująca oleju napędowego) w aspekcie wpływu stop-

nia recyrkulacji przy  doładowaniu  na parametry operacyjne silnika w porównaniu ze standardowym zasilaniem jednopali-

wowym  

 

WSTĘP 

Jednym z kierunków rozwoju współczesnych silników spalino-
wych jest adaptowanie ich do pracy przy zasilaniu paliwami alterna-
tywnymi, w tym paliwami gazowymi (LPG i CNG). O ile w przypadku 
silników o ZI, zasilanie alternatywne paliwami gazowymi jest już 
dopracowane i nie stwarza problemów  technicznych, a przez to jest 
bardzo rozpowszechnione wśród użytkowników pojazdów z takimi 
silnikami, o tyle zasilanie gazem a już w szczególności CNG doty-
czy stosunkowo bardzo małej populacji samochodów z silnikami o 
ZS ze względu na istotne problemy techniczne. Paliwa gazowe 
mają bowiem małą zdolność do samozapłonu (małą liczbę cetano-
wą) [1, 2, 3] i jako takie nie nadają się dla tej grupy silników jako 
paliwo samoistne. Aby doszło do zapłonu mieszanki gazowo po-
wietrznej bez udziału impulsu zapłonowego (iskry elektrycznej) 
konieczny jest wtrysk do cylindra w końcowej fazie suwu sprężania 
dawki inicjującej paliwa o wysokiej liczbie cetanowej, które po stwo-
rzeniu w cylindrze mieszanki z powietrzem ulega samozapłonowi i 
jest źródłem  zapłonu również dla mieszanki gazowo-powietrznej. Z 
tego powodu zasilanie silnika o ZS paliwami gazowymi wymaga 
jednoczesnego zasilania poprzez wysokociśnieniowy wtrysk dawki 
inicjującej najczęściej oleju napędowego i w związku z tym musi być 
zakwalifikowane jako zasilanie dwupaliwowe tzn. jednoczesne 
wprowadzanie do cylindrów dwóch różnych paliw [4, 5, 6]. 

Najczęściej, paliwo gazowe jest w takim schemacie zasilania 
doprowadzane do kolektora dolotowego, przez co wytwarzana jest 
homogeniczna mieszanka gazowo-powietrzna zasysana do cylin-
drów, do której w końcowej fazie suwu sprężania wtryskiwana jest 
dawka inicjująca oleju napędowego. 

Taki sposób zasilania nie jest jeszcze w pełni dopracowany i 
dlatego prowadzane są nadal prace badawcze nad optymalizacją 
tego sposobu zasilania. Takie prace były i są nadal prowadzone 
również z udziałem zespołu badawczego w Zakładzie Pojazdów i 
Silników Spalinowych UTH w Radomiu. W przeszłości publikowano 
między innymi wyniki badań wpływu parametrów regulacyjnych, w 
tym wielkości dawki pilotującej i jej kąta wtrysku, na osiągi i emisję 
silnika [7], a także wyniki badań nad określaniem granic występo-

wania spalania stukowego przy nadmiernym udziale paliwa alterna-
tywnego w mieszance [8]. Niniejszy artykuł jest efektem dalszych 
badań dwupaliwowego zasilania z udziałem CNG uwzględniających 
doładowanie silnika i recyrkulację spalin. 

1. STANOWISKO BADAWCZE I PLAN BADAŃ  

Celem badań było, między innymi, określenie wpływu dołado-
wania i recyrkulacji spalin na parametry operacyjne silnika przy 
zasilaniu silnika jednorodną mieszanką gazowo-powietrzną i dodat-
kowym wtrysku dawki pilotującej oleju napędowego. W prowadzo-
nych badaniach wykorzystano możliwości jakie stwarza  stanowisko 
z jednocylindrowym silnikiem badawczym AVL o pojemności sko-
kowej 511 cm3. Wstępne badania wykonano przy prędkości obroto-
wej wału korbowego n=1200 obr/min czyli prędkości, przy której 
silnik badawczy zasilany standardowo osiąga przy pełnym obciąże-
niu maksymalny moment obrotowy. Badania poprowadzono w ten 
sposób aby zrealizować program badań zarówno dla silnika zasila-
nego standardowo (tylko olejem napędowym) jak również zasilane-
go dwupaliwowo (z udziałem energetycznym CNG w paliwie całko-
witym wynoszącym około 70%). Plan badań przedstawiono tabeli 1. 

 

Tab. 1. Plan badań 
n = 1200 obr/min 

Zasilanie - ON 

Zasilanie ON + CNG 
udział energetyczny  

CNG  70% 

Silnik 
wolnossący 

Silnik 
doładowany 

pd = 250 mbar 

Silnik 
wolnossący 

Silnik 
doładowany 

pd = 250 mbar 

EGR EGR EGR EGR 

0% ÷ 5% 0% ÷ 50% 0% ÷ 5% 0% ÷ 50% 

 
Stopień recyrkulacji spalin obliczany był z zależności: 

%100
__;2__;2

__;2__;2







EGRbezwylotEGRzwylot

EGRbezdolotEGRbezwylot

COCO

COCO
EGR  

gdzie: 
CO2; wylot_bez_EGR - zawartość dwutlenku węgla w spalinach silnika 

pracującego bez recyrkulacji spalin, 
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CO2; dolot_bez_EGR - zawartość dwutlenku węgla w kanale dolotowym 
silnika pracującego bez recyrkulacji spalin, 

CO2; wylot_z_EGR  - zawartość dwutlenku węgla w spalinach silnika 
pracującego z recyrkulacją spalin. 

 

Stanowisko badawcze wyposażone było w system pomiarowy 
PUMA  firmy AVL przy pomocy którego można było kontrolować  i 
zapisywać główne parametry operacyjne silnika –prędkość obroto-

wą wału korbowego n[obr/min], moment obrotowy Mo [Nm], moc 
użyteczną Ne [kW], współczynnik nadmiaru powietrza λ, stopień 
recyrkulacji EGR [%], udział energetyczny CNG w paliwie całkowi-
tym UCNG, sprawność ogólną η0 [%] a także szereg parametrów 
pomocniczych. 

Udział energetyczny CNG w paliwie całkowitym UCNG obliczany 
był według zależności: 
 

WGWG
WG

U
CNGuCNGeONuONe

CNGuCNGe

CNG

____

__




  

 

gdzie: 
Ge_CNG - godzinowe zużycie CNG, kg/h 
Wu_CNG - wartość opałowa CNG, MJ/kg 
G e_ON - godzinowe zużycie ON, kg/h 
Wu_ON - wartość opałowa ON, MJ/kg 
 
W trakcie badań, dzięki oknom graficznym systemu Puma moż-

liwy był bezpośredni podgląd wszystkich ww. parametrów. Okno 
dialogowo wynikowe stworzone w tym systemie dla potrzeb badań 
zostało przedstawione na rysunku 1. 

Istotnym elementem badań były obliczenia parametrów proce-
su roboczego bazujące na bieżącym  pomiarze ciśnienia w cylindrze  
możliwe dzięki umiejscowieniu w nim czujnika do indykowania. Na 
rysunku 2 pokazano wyniki obliczeń podstawowych parametrów 
procesu roboczego przedstawionych w funkcji kąta obrotu wału 
korbowego  (00 oznacza ustawienie tłoka w GMP na końcu suwu 
sprężania) wygenerowanych w środowisku programu CONTERTO 
będącego na wyposażeniu modułu INDIMODUL 622 do indykowa-
nia silnika AVL. 

 

 

 
Rys. 1. Okno dialogowo-wynikowe utworzone w systemie Puma 

 
Rys.2. Okno z wynikami analiz wygenerowane w programie CON-
CERTO 

 
Ponadto możliwy był podgląd i zapis zawartości podstawowych 

składników spalin przesyłanych do systemu PUMA przez analizator 
Sesam i60 FT oraz AVL MICRO SOOT SENSOR (do pomiaru 
emisji cząstek stałych. 

2. WYNIKI BADAŃ 

Na podstawie przeprowadzonych badań  wykonanych dla 
prędkości obrotowej  n=1200 obr/min, przy której maksymalny 
moment obrotowy w przypadku zasilania tylko olejem napędowym i 
bez stosowania recyrkulacji i doładowania  wynosił  27Nm  a spraw-
ność  ogólna  30%  (rys.3), dokonano kompleksowej analizy wpływu 
 

 
Rys.3. Charakterystyka prędkościowa zewnętrzna silnika badaw-
czego zasilanego ON bez doładowania i przy zerowym stopniu 
recyrkulacji 

 
doładowania i recyrkulacji na parametry operacyjne, którą w synte-
tycznej postaci przedstawiają wykresy na rysunku 4. 
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Rys.4. Zależność sprawności ogólnej 0 i momentu obrotowego Mo 
silnika zasilanego standardowo i dwupaliwowo od stopnia recyrku-
lacji i stopnia doładowania 

 
Na tym rysunku linią poziomą ciągłą zaznaczono maksymalny 

moment obrotowy osiągalny dla silnika  bez doładowania i przy 
zerowym stopniu recyrkulacji zasilanego tylko olejem napędowym 
(27Nm) a linią poziomą przerywaną maksymalny poziom sprawno-
ści ogólnej dla takiego przypadku (30%). Z prezentowanych wykre-
sów wynika, że w badaniach silnika bez stosowania doładowania 
ani dla zasilania jednopaliwowego ani dla zasilania dwupaliwowego 
nie osiągnięto wartości maksymalnego momentu, co wynikało z 
konieczności zachowania dużego współczynnika nadmiaru powie-
trza koniecznego dla zapewnienia pracy silnika poniżej granicy 
dymienia przy zastosowanym procesie recyrkulacji spalin ogranicza-
jącej ilość świeżego ładunku wprowadzanego do cylindra. W takich 
warunkach zauważalne jest również niewielkie obniżenie sprawno-
ści ogólnej w stosunku do osiągniętej bez recyrkulacji przy maksy-
malnym momencie obrotowym. Jednocześnie recyrkulacja powyżej 
EGR=5% skutkuje bardzo wyraźnym zmniejszeniem zarówno mo-
mentu obrotowego jak i sprawności ogólnej. Natomiast zastosowa-
nie doładowania na poziomie ciśnienia doładowania pd= 250 mbar w 
dużym stopniu niweluje stratę momentu spowodowanego recyrkula-
cją, a jednocześnie pozwala na uzyskanie porównywalnej, a nawet 
w przypadku zasilania jednopaliwowego, wyższej sprawności niż dla 
silnika bez stosowania recyrkulacji. Jednocześnie, z wykresów 
wynika, że negatywny wpływ recyrkulacji na wartość momentu i 
sprawności ogólnej w takim przypadku objawia się dopiero po prze-
kroczeniu EGR=35%. 

W zakresie analizy procesu spalania bazując na krzywej pręd-
kości wydzielania ciepła (rys.2) można określić kąt obrotu wału 
korbowego dla początku spalania, a porównując go z wykresem 
napięcia sterującego wtryskiwacza common rail, dodatkowo określić 
kąt zwłoki samozapłonu. Takie analizy będą przedmiotem dalszych 
badań i pozwolą na optymalizację procesu spalania silnika dwupali-
wowego.  

Poniżej przedstawiono wybrane przebiegi ciśnienia w cylindrze 
i przebiegi szybkości wydzielania ciepła w funkcji kąta obrotu wału 

korbowego przy udziale energetycznym CNG UCNG  70%. 
 

 
Rys.5. Przebiegi ciśnienia w cylindrze w funkcji kąta obrotu wału 

korbowego przy udziale CNG UCNG  70% dla zmieniającego się 
stopnia recyrkulacji spalin 
 

 
Rys.6. Przebiegi szybkości wydzielania ciepła w funkcji kąta obrotu 

wału korbowego przy udziale CNG UCNG  70% dla zmieniającego 
się stopnia recyrkulacji spalin 
 

 
Rys.7. Przebiegi ciśnienia w cylindrze w funkcji kąta obrotu wału 
korbowego przy zasilaniu jednopaliwowym tylko ON dla zmieniają-
cego się stopnia recyrkulacji spalin 

 
Rys.8. Przebiegi szybkości wydzielania ciepła w funkcji kąta obrotu 
wału korbowego przy zasilaniu jednopaliwowym tylko ON dla zmie-
niającego się stopnia recyrkulacji spalin 
 

Z przedstawionych wykresów wynika, że wraz ze wzrostem 
stopnia recyrkulacji spalin w doładowanym silniku, w przypadku 
zasilania dwupaliwowego, następuje bardziej zauważalne wydłuże-
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nie procesu spalania niż w przypadku zasilania jednopaliwowego – 
rysunki 5 i 7. Punkt maksimum ciśnienia przesuwa się w stronę 

bardziej zaawansowanej fazy suwu pracy (np. dla EGR  48% przy 
zasilaniu dwupaliwowym maksymalne ciśnienie w cylindrze wystę-
puje aż 20 0OWK po GMP a przy zasilaniu jednopaliwowym tylko 
100OWK po GMP). Jest to spowodowane mniejszą szybkością 
wywiązywania ciepła – rysunki 6 i 8.  

PODSUMOWANIE 

Wyniki wstępnych badań dwupaliwowego silnika o ZS (CNG + 
olej napędowy) w odniesieniu do wpływu doładowania i recyrkulacji 
spalin na parametry spalania i osiągi wskazują, że w przypadku 
konieczności stosowania recyrkulacji ze względu na ograniczanie  
emisji NOx realnym sposobem na zachowanie osiągów, takich jak 
silnika jednopaliwowego bez recyrkulacji, jest zastosowanie doła-
dowania o odpowiednio wysokim stopniu. 

Jednocześnie, w takim przypadku występuje wyraźne wydłuże-
nie procesu spalania z przesunięciem punktu maksymalnego ci-
śnienia na bardziej zaawansowaną fazę suwu pracy. Ma to związek 
z mniejszą szybkością wydzielania ciepła jaką daje się zauważyć 
przy dwupaliwowym zasilaniu z ciśnieniem doładowania 250 mbar 
przy wysokich stopniach recyrkulacji w porównaniu z zasilaniem 
jednopaliwowym w tych samych warunkach. 

Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest również 
spostrzeżenie, że wysoki stopień recyrkulacji spalin, konieczny do 
ograniczenia emisji tlenków azotu NOx, jest możliwy bez radykalne-
go obniżenia momentu obrotowego silnika, tylko przy zastosowaniu 
doładowania. 
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Evaluation of combustion parameters and engine  
performances of a dual-fuel CI engine operating on diesel oil 

and CNG in the aspect of turbocharging intensity  
and exhaust gas recirculation ratio 

Alternative fuelling of CI engines with gaseous fuels (LPG or CNG) 
may be realized only via dual-fuelling in regard of low cetane num-
bers, that in practice makes impossible a selfignition of the air-fuel 
mixture and requires an additional injection of a diesel oil pilot fuel. 
In the case of such fuelling mode, influence of turbocharging and 
exhaust gas recirculation on combustion parameters related to 
performances is relatively little  known. The paper presents results 
of preliminary investigation on a single-cylinder AVL turbocharged 
engine operating in a dual-fuel mode (on a homogeneous natural 
gas – air mixture and a diesel oil pilot dose) focused on the influ-
ence of recirculation ratio at turbocharging on engine operating 
parameters compared to the standard engine operation.  
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