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Wstęp
Zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego oraz zrost cen pa-
liw kopalnych powodują, że kon-
strukcje silników spalinowych się 
zmieniają. Zmiany konstrukcyjne 
silników spalinowych mają przede 
wszystkim spowodować obniżenie 
emisji substancji szkodliwych do 
środowiska. Zmiany konstrukcyjne 
są wprowadzane przede wszyst-
kim w obrębie układów zasilania, 
doładowania, sterowania oraz wy-
dechowego. Jednym z kierunków 
zmian, który ma spowodować ob-
niżenie kosztów eksploatacji oraz 
obniżenie emisji substancji szkodli-
wych jest zastosowanie innego ro-
dzaju paliwa do zasilania już istnie-
jących konstrukcji. Współcześnie 
stosuje się alternatywne zasilania 
silników (pojazdy dwupaliwowe) 
ZI oraz ZS np. zasilanie gazem 
LPG – mieszaniną propanu z bu-
tanem w fazie gazowej jak i ciekłej 
oraz instalacje CNG czy też próby 
zasilania biopaliwami (biodiesel, 
etanol). W artykule zajęto się ana-
lizą wpływu zastosowanej instala-
cji gazowej LPG w samochodach 
osobowych z silnikami ZI na emisję 
substancji szkodliwych. Badaniom 
poddano pięć samochodów Opel 
Kadett 1.3 (gaźnik), Opel Astra F 
1.6 i (jednopunktowy wtrysk benzy-
ny), VW Polo 1.6 i (jednopunktowy 

wtrysk benzyny), Opel Astra F 1.6 
SI (wielopunktowy wtrysk benzyny) 
oraz Opel Meriva A 1.6 (wielopunk-
towy wtrysk benzyny) różniących 
się od siebie konstrukcją układów 
zasilania benzynowego.

1. Układy zasilania LPG
Paliwo w postaci ciekłej miesza-

niny propanu z butanem (LPG) zo-
stało wprowadzone do użytku w XX 
wieku a pierwszym pojazdem zasi-
lanym LPG był Ford T. Jednakże 
stabilniejszym paliwem była ben-
zyna, dlatego też na początku XX 
wieku nie stosowano powszechnie 
LPG do napędu silników spalino-
wych. Pod koniec XX wieku wzrost 
cen paliw kopalnych i dążenie do 
obniżenia zawartości substancji 
szkodliwych w spalinach, wymusiło 
poszukania alternatywnych rozwią-
zań np. zastosowanie dodatkowe-
go układu zasilania paliwem LPG. 
Ogólna zasada działania dodatko-
wej instalacji zasilającej silnik spa-
linowy paliwem LPG jest bardzo 
prosta. W dodatkowym zbiorniku 
zamontowanym w pojeździe ma-
gazynowany jest sprężony LPG 
w fazie ciekłej. Następnie w zależ-
ności od konstrukcji instalacji roz-
prężony w ciekłym lub gazowym 
stan skupienia mieszanina propa-
nu z butanem jest podawana do 
komory spalania. Aktualnie istnieje 
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możliwość zastosowania pięciu ge-
neracji instalacji LPG, które różnią 
się sposobem podawania LPG do 
komory spalania oraz sterowania 
instalacją. Najprostszymi instala-
cjami są instalacje tzw. mieszal-
nikowe, bardziej skomplikowane 
są instalacje wtryskowe. Poniżej 
przedstawiono budowę aktualnie 
stosowanych instalacji LPG do za-
silania silników ZI [1, 2, 3, 4]. 

1.1. Mieszalnikowe układy 
zasilania LPG
Układ zasilania LPG I-generacji

Układ zasilania I generacji zwany 
instalacją podciśnieniową z ręczną 
regulacją składa się z następują-
cych podzespołów: zawór tanko-
wania, zbiornik gazu, wielozawór, 
elektrozawór gazowy, reduktor-pa-
rownik, zawór regulacyjny, mieszal-
nik, przełącznik rodzaju zasilania, 
elektrozawór benzynowy. Roz-
mieszczenie podzespołów instala-
cji LPG I – generacji w pojeździe 
przedstawiono na rysunku 1.

Ciekły LPG jest tankowany 
poprzez zawór tankowania do 
zbiornika gazu zamontowanego 
w pojeździe. Ilość, jaką można 
maksymalnie zatankować reguluje 
odpowiednio wysterowany wielo-
zawór (z reguły jest to 80 % po-
jemności zbiornika). Odpowiednie 
elektrozawory (benzyny i gazu) 
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powodują odcięcie jednego rodzaju 
paliwa na rzecz drugiego umożli-
wiając zasilanie tylko jednym ro-
dzajem paliwa. W przypadku gdy 
otworzony jest elektrozawór gazo-

wy a zamknięty elektrozawór ben-
zyny możliwe jest zasilanie silnika 
LPG ze zbiornika poprzez otwarty 
elektrozawór gazowy do reduktora 
i parownika. W reduktorze – parow-

Rys. 1. Rozmieszczenie podzespołów instalacji LPG I generacji do silni-
ków gaźnikowych (1 - zawór tankowania, 2 - zbiornik gazu, 3 - wielozawór, 
4 - elektrozawór gazowy, 5 - reduktor-parownik, 6 - zawór regulacyjny, 
7 - mieszalnik, 8 - przełącznik rodzaju zasilania, 9 - elektrozawór ben-
zynowy, A - przewód gazowy wysokiego ciśnienia, B - przewód gazowy 
niskiego ciśnienia) [5]

Rys. 2. Rozmieszczenie podzespołów instalacji LPG II generacji do sil-
ników z wtryskiem paliwa (1 - zawór tankowania, 2 - zbiornik gazu, 
3 - wielozawór, 4 - elektrozawór gazowy, 5 - reduktor-parownik, 6 - silnik 
krokowy, 7 - mieszalnik, 8 - przełącznik rodzaju zasilania, 9 - przekaźnik 
z okablowaniem lub emulator wtryskiwaczy, 10 - sterownik elektroniczny, 
11 - katalizator spalin, 12 - sonda lambda, A - przewód gazowy wysokiego 
ciśnienia, B - przewód gazowy niskiego ciśnienia) [6]

niku ciekły LPG rozpręża się oraz 
zmienia stan skupienia z ciekłego 
na gazowy. Następnie gazowy pro-
pan-butan poprzez zawór regu-
lacyjny(sterowany ręcznie) trafi a 
do mieszalnika, gdzie miesza się 
z zasysanym powietrzem do komór 
spalania silnika spalinowego. Insta-
lacje LPG I-generacji były stosowa-
ne w silnikach spalinowych ZI dla 
przypadku zasilania gaźnikowego.

Układ zasilania LPG II-generacji 
Układ zasilania LPG II generacji 

zwany instalacją podciśnieniową 
z elektroniczną regulacją budową 
nieznacznie różni się od instala-
cji I generacji. Różnica polega na 
zastosowaniu elektronicznego 
sterowania zaworu regulacyjnego 
uzależnionego od wskazań sondy 
lambda. Rozwiązanie takie umożli-
wia lepsze sterownie dawką gazu 
w stosunku do rozwiązania dla in-
stalacji I generacji. Rozmieszcze-
nie podzespołów instalacji LPG II 
– generacji w pojeździe przedsta-
wiono na rysunku 2.

Zasada działania instalacji LPG 
II generacji nie różni się istotnie 
od I generacji za wyjątkiem ste-
rowania. Zatem instalacja LPG II 
generacji może być zastosowana 
w pojazdach z silnikami ZI, w któ-
rych zastosowano wtrysk benzyny 
(monowtrysk jak i wielopunktowy 
wtrysk), gdzie występuje sonda 
lambda. 

Nieprecyzyjne dawkowanie LPG 
do komory spalania (a tym samym 
proces spalania nie przebiegał 
optymalnie) wymusiło opracowa-
nie lepszych konstrukcji umożli-
wiających precyzyjniejsze dawko-
wanie LPG w zależności od kilku 
parametrów pracy jak i warunków 
zewnętrznych. 

1.2. Wtryskowe układy zasilania 
LPG
Układ zasilania LPG III-generacji 

Układ zasilania LPG III generacji 
zwana instalacją wtryskową umoż-
liwiającą ciągły wtrysk gazu w fazie 
lotnej składa się z następujących 
podzespołów: zawór tankowania, 
zbiornik gazu, wielozawór, elektro-
zawór gazowy, reduktor-parownik, 
dozator, dystrybutor, przełącznik 
rodzaju zasilania, emulator wtry-
skiwaczy, sterownik elektroniczny, 
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katalizator spalin, sonda lambda. 
Rozmieszczenie podzespołów in-
stalacji LPG III – generacji w pojeź-
dzie przedstawiono na rysunku 3.

W instalacji LPG III generacji 
wykorzystuje się wielopunktowe 
podawanie gazu LPG do układu 
dolotowego w pobliżu zaworów 
dolotowych. Tym sposobem zna-
cząco zwiększono precyzję dawko-
wania w porównaniu z instalacjami 
LPG I i II generacji, jednakże może 
być zastosowana w pojazdach wy-
posażonych w katalizator i sondę 
lambda. Układy LPG III generacji 
zostały szybko wyparte przez in-
stalacje IV generacji, ze względu 
na zastosowany ciągły wtrysk gazu 
na rzecz sekwencyjnego wtrysku 
gazu. 

Układ zasilania LPG IV-generacji
Układ zasilania LPG IV generacji 

zwana instalacją wtryskową umoż-
liwiającą sekwencyjny wtrysk gazu 
w fazie lotnej składa się z następu-
jących podzespołów: zawór tanko-
wania, zbiornik gazu, wielozawór, 
elektrozawór gazowy, reduktor-
-parownik, fi ltr fazy gazowej, listwa 
wtryskiwaczy z czujnikami tempe-
ratury i ciśnienia gazu, przełącz-
nik rodzaju zasilania, kalibrowane 
dysze, sterownik elektroniczny, 
katalizator spalin, sonda lambda. 
Rozmieszczenie podzespołów in-
stalacji LPG IV – generacji w pojeź-
dzie przedstawiono na rysunku 4.

Układ zasilania LPG V-generacji
Układ zasilania LPG V generacji 

zwany instalacją wtryskową umoż-
liwiającą sekwencyjny wtrysk gazu 
w fazie ciekłej składa się z następu-
jących podzespołów: 1 - zawór tan-
kowania, 2 - zbiornik gazu, 3 - pompa 
gazu z wielozaworem, 4 - regulator 
ciśnienia, 5 - wtryskiwacze, 6 - ste-
rownik elektroniczny, 7 - przełącznik 
rodzaju zasilania. Rozmieszczenie 
podzespołów instalacji LPG V – ge-
neracji w pojeździe przedstawiono 
na rysunku 5.

W układzie zasilania V generacji 
LPG w fazie ciekłej jest tłoczony 
pompą, a nie jak w poprzednich 
generacjach przemieszcza się ze 
zbiornika do reduktora pod wła-
snym ciśnieniem. Rozwiązanie ta-
kie powoduje, że nie zmienia się 
natężenie przepływu medium w za-

Rys. 3. Rozmieszczenie podzespołów instalacji LPG III generacji do sil-
ników z wtryskiem paliwa (1 - zawór tankowania, 2 - zbiornik gazu, 
3 - wielozawór, 4 - elektrozawór gazowy, 5 - reduktor-parownik, 6 - dozator, 
7 - dystrybutor, 8 - przełącznik rodzaju zasilania, 9 - emulator wtryski-
waczy, 10 - sterownik elektroniczny, 11 - katalizator spalin, 12 - sonda 
lambda, A - przewód gazowy wysokiego ciśnienia, B - przewód gazowy 
niskiego ciśnienia) [7]

Rys. 4. Rozmieszczenie podzespołów instalacji LPG IV generacji do silni-
ków z wtryskiem paliwa i układem EOBD (1 - zawór tankowania, 2 - zbior-
nik gazu, 3 - wielozawór, 4 - elektrozawór gazowy, 5 - reduktor-parownik, 
6 - fi ltr fazy gazowej, 7 - listwa wtryskiwaczy z czujnikami temperatury 
i ciśnienia gazu, 8 - przełącznik rodzaju zasilania, 9 - kalibrowane dysze, 
10 - sterownik elektroniczny, 11 - katalizator spalin, 12 - sonda lambda, 
A - przewód gazowy wysokiego ciśnienia, B - przewód gazowy niskiego 
ciśnienia) [7]
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leżności od temperatury zewnętrz-
nej. Ważną innowacją w stosunku 
do poprzednich rozwiązań jest 
również powrót do zbiornika nie-
wykorzystanej ilości LPG w stanie 
ciekłym. Aktualnie instalacje LPG 
V generacji cechują się najbardziej 
precyzyjnym dawkowaniem ze sto-
sowanych instalacji. 

Ze względu na konstrukcje, spo-
sób sterowania i wykorzystane 
sygnały sterujące najmniej pre-
cyzyjne sterowanie dawką LPG 
było w instalacjach I generacji 
natomiast najbardziej precyzyjne 
w instalacjach V generacji. Nale-
ży zatem spodziewać się, że im 
nowocześniejsza konstrukcja tym 

powinna być bardziej ekologiczna. 
W niniejszej pracy przeprowadzo-
no badania wpływu zastosowanej 
generacji instalacji LPG do zasila-
nia silników ZI na emisję substancji 
szkodliwych.

2. Badania wpływu rodzaju 
Instalacji LPG na emisję 
substancji szkodliwych

Badaniom poddano pięć samo-
chodów tj. Opel Kadett 1.3 (gaź-
nik), Opel Astra F 1.6 i (jednopunk-
towy wtrysk benzyny), VW Polo 1.6 
i (jednopunktowy wtrysk benzyny), 
Opel Astra F 1.6 SI (wielopunktowy 
wtrysk benzyny) oraz Opel Meri-
va A 1.6 (wielopunktowy wtrysk 

Rys. 5. Rozmieszczenie podzespołów instalacji LPG V generacji do silni-
ków z wtryskiem paliwa i układem EOBD (1 - zawór tankowania, 2 - zbior-
nik gazu, 3 - pompa gazu z wielozaworem, 4 - regulator ciśnienia, 5 - wtry-
skiwacze, 6 - sterownik elektroniczny, 7 - przełącznik rodzaju zasilania, 
A - przewód gazowy pod samochodem, B - przewód gazowy pomiędzy 
regulatorem ciśnienia a wtryskiwaczami [8]

benzyny) różniących się od siebie 
konstrukcją układów zasilania ben-
zynowego. Przed przystąpieniem 
do badań właściwych sprawdzono 
stan techniczny pojazdów (szcze-
gólnie jednostki napędowej i układu 
wydechowego). Wszystkie badane 
pojazdy były sprawne technicznie 
i emisja substancji szkodliwych 
dla przypadku spalania benzyny 
(zgodnie z zaleceniami producen-
tów) mieściły się w normach okre-
ślonych przez producentów. Bada-
nia składu spalin przeprowadzono 
zgodnie z obowiązującymi proce-
durami tj. silnik rozgrzany do tem-
peratury pracy oraz pomiar realizo-
wany dla prędkości biegu jałowego 
oraz prędkości podwyższonego 
biegu jałowego tj. 3000 obr/min. 
Badania składu spalin wykonano 
w Katedrze Mechaniki Technicz-
nej i Wytrzymałości Materiałów, na 
Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Koszalińskiej stosując cztero-
gazowy analizator spalin Atal 501. 
Wyniki badań własnych zestawiono 
w tabeli 1.

Na podstawie tabeli 1 opracowa-
no wykresy przedstawiające zesta-
wienie wyników pomiarów zawarto-
ści CO [%] w spalinach (rys. 6) oraz 
zawartości HC [ppm] w spalinach 
(rys. 7).

Podsumowanie
W pracy omówiono budowę 

i zasadę działania poszczególne 
generacje instalacji LPG służące 
do zasilania silników ZI. Zgodnie 
z oczekiwaniami rozwój instalacji 
LPG służących do zasilania pojaz-
dów z silnikami ZI miał na celu pre-
cyzyjniejsze dawkowanie paliwa 
LPG, co w rezultacie miało spo-

Tab. 1. Wyniki pomiarów substancji szkodliwych w spalinach
Opel Kadett Opel Astra Opel Astra VW Polo Opel Meriva
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CO 0,67 0,59 0,00 0,01 0,09 0,01 0,00 0,27 0,20 0,17
HC 75 64 49 55 33 11 9 95 50 70
λ - - 1,00 1,019 1,003 1,00 1,00 1,03 0,98 1,00
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Rys. 6. Zestawienie wyników pomiarów CO [%] dla badanych pojazdów
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Rys. 7. Zestawienie wyników pomiarów HC [ppm] dla badanych pojazdów
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wodować zmniejszenie ilości spa-
lanego LPG, podwyższenie mocy 
silnika i przede wszystkim obniże-
nie emisji substancji szkodliwych 
emitowanych do środowiska po-
chodzących z procesu spalania. 
Badania składu chemicznego 
spalin pochodzących ze spalania 
LPG w pojazdach wyposażonych 
w silniki ZI (różnych generacji) 
oraz z zamontowanymi dodatko-
wymi różniącymi się od siebie (róż-
ne generacje) instalacjami LPG 
nie potwierdziły pozornie płynące-
go wniosku – im nowsze tym le-
piej. Okazało się, że w badanych 
sprawnych pojazdach najmniejszą 
emisję substancji szkodliwych do 
środowiska (CO oraz HC) uzyskał 
pojazd wyposażony w silnik MPI 
oraz instalację LPG II generacji. 
Na podstawie przeprowadzonych 
analiz można wysunąć następują-

ce spostrzeżenie, że zastosowa-
nie odpowiedniej instalacji LPG do 
danego silnika nie koniecznie musi 
spowodować obniżenie emisji sub-
stancji szkodliwych do środowiska 
pochodzących z procesu spalania. 
Należy większy nacisk nałożyć na 
prawidłowy montaż i kalibrację no-
wych jak i eksploatowanych insta-
lacji LPG, aby w pełni wykorzystać 
ich zalety.
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Analysis of the impact of gas LPG installation type used to engine spark 
ignition on the emission of toxic substances

Abstract
The paper describes the currently used LPG systems are applied with spark ignition (SI) engines. Aim of the 

paper is to compare the effects of the used gas installation LPG to supply SI engines, on the emission of harmful 
substances. The study involved cars: Opel Kadett 1.3 (carburetor), the LPG I-generation, Opel Astra F 1.6 i (sin-
gle-point fuel injection), the LPG second-generation VW Polo 1.6 i (single-point fuel injection), the LPG second-
-generation Opel Astra F 1.6 SI (multi-point fuel injection), the LPG and second-generation Opel Meriva A 1.6 
(multi-point fuel injection), the LPG fourth-generation.

Key words: LPG installation, engine, emission, toxic substances.
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