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WSKAŹNIKI ENERGETYCZNE SILNIKA PERKINS 1104D-E44TA ZASILANEGO 

DWUPALIWOWO OLEJEM NAPĘDOWYM I GAZEM ZIEMNYM 

 

Zastosowanie gazu ziemnego do zasilania tłokowych silników spalinowych, zarówno o zapłonie iskrowym jak i samoczyn-

nym, w ostatnich latach intensywnie wzrasta. Wynika to z wielu korzystnych właściwości tego paliwa, a przede wszystkim ta-

kich cech, dzięki którym wykorzystując gaz ziemny jako paliwo w transporcie można zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie silni-

ków na środowisko. Poza tym gaz ziemny jest paliwem o większych zasobach niż ropa naftowa i bardziej dostępnym w wielu 

krajach. Niekwestionowaną zaletą są również mniejsze koszty jego wydobycia i przetwarzania, z czego wynika niższa cena 

zakupu tego paliwa. W artykule scharakteryzowano gaz ziemny jako paliwo do zasilania tłokowych silników spalinowych. 

Opisano stanowisko z silnikiem o zapłonie samoczynnym Perkins 1104D-E44TA wyposażonym w układ zasilania Common 

Rail, przystosowanym do dwupaliwowego zasilania olejem napędowym i gazem ziemnym. W artykule przedstawiono wstępne 

wyniki badań tego silnika oraz spostrzeżenia wynikające z ich analizy. Wykazano większe zużycie energii przy zasilaniu dwu-

paliwowym w porównaniu z zasilaniem silnika olejem napędowym. Stwierdzono konieczność prowadzenia dalszych prac mają-

cych na celu zwiększenie udziału gazu ziemnego w całkowitej ilości spalanego paliwa oraz poprawę efektywności jego spala-

nia.  

 

WSTĘP 

Transport to jedno z największych źródeł negatywnego oddzia-
ływania na środowisko. Zgodnie z [5] w Unii Europejskiej transport 
odpowiada za około 54% całkowitej emisji tlenków azotu, 45% 
tlenku węgla, 23% niemetanowych lotnych związków organicznych, 
23% pyłów PM10 i 28% pyłów PM2,5. W ostatnich latach nastąpił 
wzrost udziału emisji gazów cieplarnianych emitowanych z środków 
transportu [7]. Największy udział w ilości wprowadzanych do środo-
wiska zanieczyszczeń spośród różnych gałęzi transportu ma trans-
port drogowy. Wynika to ze skali i powszechności tego transportu. 
Ciągle wzrasta ilość eksploatowanych samochodów napędzanych 
tłokowymi silnikami spalinowymi zasilanymi paliwami węglowodoro-
wymi otrzymywanymi z ropy naftowej. Najgorsza sytuacja pod 
względem ilości wprowadzanych przez samochody związków szko-
dliwych do środowiska jest w dużych aglomeracjach miejskich, 
gdzie ilość eksploatowanych samochodów na ograniczonej po-
wierzchni jest bardzo duża. Ocenia się, że w dużych miastach są 
obszary, w których nawet do 90% zanieczyszczeń może pochodzić 
z transportu [5]. 

Przemysł motoryzacyjny od kilkunastu już lat stoi przed bardzo 
ważnym wyzwaniem, mającym na celu zmniejszenie emisji do 
środowiska szkodliwych składników spalin, w tym również gazów 
cieplarnianych. Podejmowane są liczne działania zmierzające do 
poprawy właściwości ekologicznych środków transport, zwłaszcza 
tłokowych silników spalinowych. Wymagania prawne stawiane 
pojazdom samochodowym wymuszają: rozwój konstrukcji silnika 
i jego układów, rozwój układów oczyszczania spalin, rozwój układów 
sterowania procesami zachodzącymi w cylindrach silnika w celu 
poprawy ich efektywności, rozwój technologii pozyskiwania paliw 
konwencjonalnych i poszukiwanie nowych paliw alternatywnych, 
które mogłyby zastąpić lub być uzupełnieniem dla obecnie stosowa-
nych paliw. Prowadzone są liczne badania nad możliwością efek-
tywnego stosowania paliw alternatywnych [2, 3, 19]. Analizowane są 
przebiegi procesów zachodzących w cylindrach tłokowych silników 

spalinowych w celu zwiększenia ich sprawności, zmniejszenia 
zużycia paliwa i ograniczenia emisji szkodliwych związków [1]. 
Przyszłość najprawdopodobniej należy do pojazdów elektrycznych 
i napędzanych ogniwami paliwowymi, w których paliwem będzie 
wodór. Zanim do tego jednak dojdzie rozwijała się będzie technolo-
gia efektywnego wykorzystania benzyn i olejów napędowych oraz 
dostępnych paliw gazowych, takich jak gaz ziemny i biogaz. 

Unia Europejska kładzie duży nacisk na zwiększanie udziału 
w transporcie paliw alternatywnych. W 2009 roku Parlament Euro-
pejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowa-
nia stosowania energii ze źródeł odnawialnych i podnoszenia efek-
tywności wykorzystania energii [8]. Celem tej dyrektywy jest osią-
gnięcie do 2020 roku 20% udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w całej Wspólno-
cie oraz co najmniej 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w zużyciu energii we wszystkich rodzajach transportu w każdym 
państwie członkowskim. Dla Polski próg udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto został określony 
na poziomie 15% w 2020 roku. Komunikat Komisji Europejskiej 
z 2013 roku do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowany „Czysta energia dla transportu: europejska strategia 
w zakresie paliw alternatywnych.” określa strategię w zakresie 
stosowania paliw alternatywnych w transporcie i sposoby jej 
realizacji [17]. Celem tej strategii jest stworzenie warunków dla 
rozwoju możliwości stosowania paliw alternatywnych i przekonania 
do tych paliw konsumentów. Do paliw tych zaliczono: gaz płynny 
LPG, gaz ziemny: CNG i LNG, energię elektryczną, biopaliwa oraz 
wodór. Przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 22 października 
2014 roku Dyrektywa 2014/94/UE określiła kierunki rozwoju infra-
struktury paliw alternatywnych w Unii w celu zminimalizowania 
zależności od ropy naftowej oraz zmniejszenia oddziaływania trans-
portu na środowisko [9]. Określiła ona minimalne wymogi dotyczące 
rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów 
ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania 
gazu ziemnego w postaci sprężonej CNG oraz skroplonej LNG 
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i wodoru. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do zbudowa-
nia do 2025 roku infrastruktury tankowania gazu ziemnego umożli-
wiającej poruszanie się pojazdów silnikowych zasilanych sprężonym 
gazem ziemnym po całym obszarze Unii Europejskiej.  

1. PALIWA GAZOWE  

Możliwość zastosowania paliw gazowych do zasilania silników 
spalinowych jest znana od pierwszych prac nad konstrukcją tłoko-
wego silnika spalinowego. Pierwszy silnik spalinowy skonstruowany 
w 1860 roku przez Etienne Lenoira był zasilany gazem świetlnym 
[11]. Również pierwszy czterosuwowy silnik o zapłonie iskrowym 
zbudowany i opatentowany w 1876 przez Nicolausa Otto był zasila-
ny gazem otrzymywanym z przerobu węgla [21]. Tramwaje zasilane 
gazem świetlnym jeździły w 1896 roku w Dessau i od 1899 roku 
w Jeleniej Górze-Cieplicach [25]. Pierwsze silniki produkowane 
przez firmę Deutz były również zasilane paliwami gazowymi. Ła-
twość pozyskiwania paliw otrzymywanych z ropy naftowej: benzyny 
i oleju napędowego, spowodowała, że zainteresowanie paliwami 
gazowymi do zasilania silników spalinowych było niewielkie. Rozwi-
jane konstrukcje tłokowych silników spalinowych przystosowywane 
były do zasilania benzyną i olejem napędowym. Sytuacje kryzyso-
we, w których był ograniczony dostęp do paliw ropopochodnych 
powodowały wzrost zainteresowania paliwami alternatywnymi, 
w tym również gazowymi. Kryzys lat siedemdziesiątych dwudzieste-
go wieku w znacznym stopniu wymusił wzrost zainteresowania tego 
typu paliwami do stosowania w transporcie. Od tego czasu ze 
względu na malejące zasoby surowców, z których pozyskuje się 
ciekłe paliwa silnikowe, a również ze względu na poszukiwanie 
różnych rozwiązań ograniczania szkodliwego oddziaływania moto-
ryzacji na środowisko naturalne, wzrasta zainteresowanie paliwami 
innymi niż benzyny i oleje napędowe.  

Paliwami gazowymi, które stosowane są do zasilania silników 
spalinowych lub prowadzone są badania w celu określenia możli-
wości ich powszechnego zastosowania w przyszłości są: mieszani-
na gazów propan-butan (LPG), gaz ziemny, biogaz, wodór. Wiele 
wskazuje na to, że paliwem przyszłości może być wodór. Zanim 
jednak do tego dojdzie do zasilania tłokowych silników spalinowych 
będą stosowane gazowe paliwa węglowodorowe. 

Gazowe paliwa węglowodorowe mają korzystne właściwości 
z punktu widzenia możliwości ich stosowania do zasilania silników 
spalinowych [20]. Przede wszystkim charakteryzują się dużą odpor-
nością na spalanie detonacyjne, co jest cechą korzystną z punktu 
widzenia silników o zapłonie iskrowym. Wysoka temperatura samo-
zapłonu gazowych paliw węglowodorowych powoduje, że ich zasto-
sowanie do zasilania silników o zapłonie samoczynnym jest trud-
niejsze. Ponadto paliwa gazowe charakteryzują się łatwością two-
rzenia mieszanek paliwowo-powietrznych, co sprzyja szybkiemu 
tworzeniu się jednorodnej mieszanki paliwowo-powietrznej. Duża 
szybkość spalania paliw gazowych pozwala na ich stosowanie do 
zasilania silników szybkoobrotowych. Poza tym mieszaniny paliw 
gazowych i powietrza cechują się szerokimi granicami zapłonu, co 
pozwala na spalanie mieszanek ubogich. Gazowe paliwa węglowo-
dorowe mają również korzystne cechy z punktu widzenia oddziały-
wania na środowisko przy ich stosowaniu do zasilania silników. Do 
najważniejszych cech zalicza się to, że przy ich zastosowaniu uzy-
skuje się mniejszą masę spalin i mniejszą emisję szkodliwych 
składników spalin. Spalają się bezdymnie, dzięki czemu emisja 
cząstek stałych jest niewielka. Wadą węglowodorowych paliw ga-
zowych jest to, że mają one znacznie mniejszą gęstość energetycz-
ną w warunkach otoczenia w porównaniu do ciekłych paliw węglo-
wodorowych. Mniejsza wartość opałowa mieszanek stechiome-
trycznych wytworzonych z paliw gazowych od wartości opałowej 

mieszanek wytworzonych z paliw ciekłych powoduje większe zuży-
cie paliwa gazowego. 

Aktualnie najbardziej rozpowszechnione jest zastosowanie do 
zasilania tłokowych silników spalinowych, głównie o zapłonie iskro-
wym, mieszaniny gazów propan-butan powszechnie nazywanych 
paliwem LPG – Liquified Petroleum Gas. Paliwo to jest produktem 
ubocznym przetwarzania ropy naftowej. Można również otrzymywać 
go bezpośrednio przy wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Poza propanem i butanem może zawierać niewielkie ilości innych 
węglowodorów takich jak: metan, etan, pentan, propen, buten, 
izobuten i ewentualnie niepożądane zanieczyszczenia takie jak: 
siarkowodór, dwutlenek węgla, tlenosiarczek węgla, wodę i inne [4, 
20]. Obecnie Polska jest krajem, w którym zużycie paliwa LPG jest 
jednym z największych na świecie [24]. Wynika to przede wszystkim 
z mniejszej o co najmniej połowę ceny tego paliwa w stosunku do 
ceny benzyny. Pozwala to na szybki zwrot kosztów instalacji 
i mniejsze koszty eksploatacji pojazdu. Warunkiem tak dużego 
zainteresowania LPG w Polsce był intensywny rozwój sieci tanko-
wania samochodów tym paliwem oraz zakładów montujących insta-
lacje LPG do pojazdów. Własności LPG jak również własności 
silników spalinowych zasilanych tym paliwem są dobrze rozpozna-
ne. Opracowywane są kolejne generacje układów zasilania LPG, 
które można zastosować do obecnie produkowanych silników [20]. 
Uwzględniają one obecne możliwości sterowania pracą tłokowego 
silnika spalinowego. Znacznym zainteresowaniem cieszy się rów-
nież możliwość zastosowania gazu ziemnego do zasilania silników 
w transporcie. Najprawdopodobniej w najbliższych latach udział 
tego paliwa w stosowaniu w transporcie będzie wzrastał. Czynni-
kiem ograniczającym rozwój zainteresowania gazem ziemnym jako 
paliwem do zasilania silników w Polsce jest brak rozbudowanej sieci 
tankowania tego paliwa. 

2. GAZ ZIEMNY JAKO PALIWO DO ZASILANIA 
TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH  

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym z Ziemi. 
Występuje w samodzielnych złożach lub towarzyszy pokładom ropy 
naftowej. Po wydobyciu wymaga jednak osuszenia i czasami od-
siarczenia. W zależności od źródła z którego pochodzi zawiera 
w swoim składzie od 85 do 99% metanu [12]. Ponadto zawiera etan, 
propan, butan i różne ilości innych węglowodorów oraz zanieczysz-
czenia: azot, dwutlenek węgla, siarkowodór, argon i inne [6, 12, 22]. 
Metan będący głównym składnikiem gazu ziemnego jest najprost-
szym węglowodorem. Jego cząsteczki składają się z jednego atomu 
węgla i czterech atomów wodoru. Spalając metan otrzymuje się 
parę wodną i dwutlenek węgla. Przy spalaniu metanu uzyskujemy 
mniej dwutlenku węgla będącego gazem cieplarnianym. Temperatu-
ra samozapłonu metanu wynosi 868 K [16, 15], a jego liczba okta-
nowa 120÷130 [7], co pozwala na zwiększenie stopnia sprężania 
silników o zapłonie iskrowym zasilanych jednopaliwowo gazem 
ziemnym. Metan jest gazem łatwopalnym. Mieszaninę wybuchową 
z powietrzem tworzy przy stężeniu od 4,5÷5,3% do 14,8% [14]. 
Gęstość metanu jest mniejsza niż powietrza, co powoduje, że unosi 
się do góry nie powodując niebezpiecznych stężeń przy powierzchni 
ziemi. Temperatura wrzenia metanu wynosi 112 K. Metan jest ga-
zem bezwonnym i nietoksycznym. Jego szkodliwość może polegać 
na tym, że jego obecność w otoczeniu może zmniejszać zawartość 
tlenu. Poza tym jest silnym gazem cieplarnianym.  

Do zasilania silników samochodowych stosowany jest gaz 
ziemny o zawartości metanu powyżej 90%. Może on być magazy-
nowany w postaci sprężonej CNG lub w postaci ciekłej LNG. Obec-
nie powszechniej do zasilania silników stosowany jest sprężony gaz 
ziemny CNG. Jest on sprężony w zbiornikach do ciśnienia około 20 
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MPa. Systemy zasilania LNG są kosztowniejsze gdyż wymagają 
utrzymania w zbiorniku gazu bardzo niskiej temperatury, wynoszą-
cej około 112 K [6]. Do tego celu wykorzystywane są specjalne 
zbiorniki kriogeniczne. Znaczną wadą stosowania sprężonego gazu 
ziemnego jako paliwa do zasilania tłokowych silników spalinowych 
jest jego mała wartość opałowa odniesiona do jednostki objętości. 
Jest ona około cztery razy mniejsza w porównaniu z benzyną. 
W celu uzyskania zasięgu pojazdu zasilanego sprężonym gazem 
ziemnym porównywalnego do paliwa konwencjonalnego na pojeź-
dzie należy zabudować układ butli o dużej objętości i masie. Powo-
duje to wyraźny wzrost masy własnej pojazdu. Sprzyja to szersze-
mu zastosowaniu CNG do zasilania silników samochodów dostaw-
czych i autobusów. Sprężony gaz ziemny może być magazynowany 
w zbiornikach stalowych. Jest to rozwiązanie tańsze, ale jego wadą 
jest duża masa takich zbiorników. Obecnie coraz częściej stosuje 
się zbiorniki kompozytowe, które są znacznie lżejsze, jednak koszty 
ich wytwarzania są większe. Chcąc uzyskać większy zasięg samo-
chodu zasilanego gazem przy mniejszej objętości zbiorników należy 
zwiększyć jego gęstość energetyczną poprzez jego skroplenie. 
Technologia skroplonego gazu ziemnego LNG do zastosowania 
w transporcie samochodowym jest szerzej rozwijana w Stanach 
Zjednoczonych. W Europie do zasilania samochodowych silników 
spalinowych powszechniej stosowany jest sprężony gaz ziemny. 

Gaz ziemny może być stosowany do zasilania tłokowych silni-
ków spalinowych na drodze wykorzystania różnych rozwiązań. Ze 
względu na właściwości, głównie wysoką liczbę oktanową, najłatwiej 
jest go zastosować do zasilania silników o zapłonie iskrowym. Kla-
syczne silniki ZI zasilane benzyną można przystosować do zasilania 
gazem ziemnym montując na nich układy zasilania tym paliwem. 
Nie są wówczas konieczne zmiany w konstrukcji silnika. Silniki takie 
można zasilać zamiennie benzyną lub gazem ziemnym. Rozwiąza-
nie takie nie wykorzystuje jednak wszystkich właściwości gazu 
ziemnego. Silniki o zapłonie samoczynnym również można zasilać 
gazem ziemnym. W ich przypadku jednak adaptacja do zasilania 
paliwem gazowym jest bardziej skomplikowana. Silnik ZS można 
przystosować do zasilania gazem ziemnym zmniejszając jego sto-
pień sprężania i montując układ zapłonowy. Praktycznie silnik ZS 
staje się wówczas silnikiem o zapłonie iskrowym i nie można już 
zasilać go olejem napędowym. Innym lepszym rozwiązaniem jest 
dwupaliwowe zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym, czyli jed-
nocześnie gazem i olejem napędowym, który jest odpowiedzialny za 
zapalenie się mieszaniny gazu ziemnego i powietrza znajdującej się 
w cylindrze. Silnik ZS przystosowany do zasilania dwupaliwowego, 
może być oczywiście zasilany tylko olejem napędowym, na przykład 
kiedy nie ma w zbiornikach gazu ziemnego. Takie rozwiązanie jest 
korzystne w sytuacji kiedy brak jest gęstej sieci tankowania gazu 
ziemnego. Najlepszym rozwiązaniem wykorzystania gazu ziemnego 
jest jednak skonstruowanie silnika do zasilania tylko tym paliwem. 
Wówczas najefektywniej można wykorzystać właściwości tego 
paliwa. 

W literaturze wymienianych jest wiele zalet gazu ziemnego jako 
paliwa do zasilania tłokowych silników spalinowych napędzających 
środki transportu [10, 18, 26, 27, 23]: 
– prosta budowa chemiczna i mała zawartość toksycznych związ-

ków i substancji stałych,  
– wyższa temperatura zapłonu, szeroki zakres zapalności mie-

szanki gazowo-powietrznej i wysoka liczba oktanowa, 
– łatwe tworzenie mieszanki palnej oraz szybkie i zupełne spala-

nie, 

– mniejsza ilość dwutlenku węgla w spalinach oraz innych związ-
ków toksycznych, 

– łatwiejsze spełnienie wymagań normatywnych stawianych silni-
kom w zakresie emisji szkodliwych składników, 

– cichsza praca silnika, 
– łatwość zapłonu w niskich temperaturach, 
– mniejsze zagrożenie dla środowiska naturalnego, 
– małe zagrożenie pożarowe i wybuchowe, 
– niższe koszty eksploatacji w porównaniu z paliwami konwencjo-

nalnymi, 
– większa dostępność gazu zimnego i większe jego zasoby niż 

ropy naftowej. 
Gaz ziemny ma również wady w zastosowaniach jako paliwo 

do zasilania silników spalinowych [26, 22, 23]: 
– mała gęstość energetyczna i wynikająca z tego konieczność 

sprężania do wysokiego ciśnienia lub skraplania, 
– utrudnione magazynowanie, 
– długi czas tankowania i znaczne zużycie energii związane ze 

sprężaniem paliwa gazowego, 
– mniejszy zasięg pojazdów zasilanych gazem ziemnym, 
– możliwość zmniejszenia mocy silnika w porównaniu do paliwa 

konwencjonalnego, 
– znaczne koszty związane z adaptacją silników do zasilania 

paliwem gazowym, 
– zwiększona emisja metanu w spalinach, będącego gazem 

cieplarnianym, 
– utrudnione dopalanie metanu znajdującego się w spalinach, 
– nie zawsze powtarzalny skład gazu ziemnego mający wpływ na 

jego właściwości jako paliwa silnikowego, 
– zwiększenie masy pojazdu wynikające z konieczności zabudo-

wy zbiorników. 
Powyższe wady gazu ziemnego jako paliwa silnikowego nie 

mają znacznego wpływu na rozwój i wzrost stosowania tego paliwa 
w transporcie. Największy wpływ na możliwość szerszego wykorzy-
stania w Polsce gazu ziemnego jako paliwa do zasilania samocho-
dowych silników spalinowych jest brak sieci stacji tankowania tego 
paliwa. Brak możliwości zatankowania samochodu gazem ziemnym 
powoduje, że brak jest zainteresowania właścicieli samochodów 
w Polsce tym paliwem. Wymienione powyżej zalety tego paliwa, 
w tym niskie koszty eksploatacji silników przy jego stosowaniu, nie 
zachęcą do zakupu samochodów fabrycznie przystosowanych do 
wykorzystania gazu ziemnego, lub do montażu instalacji zasilania 
tym paliwem silników już eksploatowanych, jeśli będą trudności 
z zakupem tego paliwa. 

3. OBIEKT BADAŃ   

Silnik PERKINS 1104D-E44TA wyposażony jest w układ zasi-
lania Common Rail i spełnia normę emisji spalin Tier 3. Praca ukła-
du zasilania oraz wtryskiwaczy elektromagnetycznych oleju napę-
dowego jest sterowana za pomocą elektronicznej jednostki sterują-
cej. Olej napędowy wtryskiwany jest w odpowiednim czasie bezpo-
średnio do cylindrów silnika. Ilość wtryskiwanego paliwa zależy od 
czasu otwarcia wtryskiwaczy oraz ciśnienia w zasobniku paliwa 
i wtryskiwaczu. Wielkość dawki wtryskiwanego paliwa określa jed-
nostka sterująca na podstawie informacji z czujników określających 
warunki pracy silnika, a zwłaszcza jego obciążenia i prędkości 
obrotowej. Podstawowe dane techniczne silnika PERKINS 1104D-
E44TA przedstawiono w tabeli 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 



I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 763 
 

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne silnika o zapłonie  
samoczynnym Perkins 1104D-E44TA 

Parametr Jednostka Wartość 

Układ cylindrów - rzędowy 

Liczba cylindrów - 4 

Rodzaj wtrysku - bezpośredni 

Typ układu zasilania - Common Rail 

Maksymalna moc silnika kW 106,2 

Prędkość obrotowa mocy maksymalnej obr/min 2200 

Maksymalny moment obrotowy silnika Nm 556,0 

Prędkość obrotowa maksymalnego mo-
mentu 

obr/min 1400 

Pojemność skokowa silnika m3 4,4·10-3 

Średnica cylindra mm 105 

Skok tłoka mm 127 

Stopień sprężania - 16,2 

Układ doprowadzenia powietrza - turbosprężarka z 
chłodzeniem powie-
trza doładowującego 

4. STANOWISKO BADAWCZE  

Badania przeprowadzono na stanowisku hamownianym na któ-
rym znajduje się tłokowy silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym 
firmy PERKINS 1104D-E44TA, który może być zasilany paliwem 
konwencjonalnym, to znaczy olejem napędowym oraz dwupaliwo-
wo, równocześnie olejem napędowym i gazem ziemnym. Podsta-
wowe elementy stanowiska, takie jak: silnik i hamulec z kompletnym 
sterowaniem oraz układy umożliwiające pracę silnika umieszczone 
zostały na wspólnej ramie. Hamulec elektrowirowy typu AMX – 
200/6000 firmy ELEKTROMEX CENTRUM może odbierać od silni-
ka moc 200 kW. Stanowisko hamowniane wyposażone jest 
w komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem firmy Automex 
do sterowania, kontrolowania i wizualizacji przebiegu badań. Sta-
nowisko wyposażone jest w masowy dawkomierz paliwa firmy 
Automex umożliwiający dokładny pomiar zużycia oleju napędowego 
przez silnik. Godzinowe zużycie gazu ziemnego realizowane jest na 
stanowisku za pomocą przepływomierza gazu Emerson wykorzystu-
jącego w swoim działaniu zjawisko Coriolisa. Stanowisko oprócz 
oryginalnego sytemu sterownia silnika wyposażone jest w badawczy 
sterownik silników o zapłonie samoczynnym firmy NIRA. Sterownik 
ten umożliwia dostęp do konfiguracji parametrów sterowania silni-
kiem dobieranych podczas strojenia ECU do silnika, dotyczących: 
sterowania układem zasilania, czasów i faz wtrysku, ciśnienia wtry-
sku paliwa, sterowania układem doładowania, recyrkulacją spalin 
oraz innymi elementami wykonawczymi silnika. Zmiana parametrów 
możliwa jest z poziomu komputera PC znajdującego się w sterowni 
stanowiska badawczego. Schemat blokowy stanowiska hamownia-
nego z silnikiem PERKINS 1104D-E44TA przedstawiono na rysun-
ku 1. 
 

 
Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska hamownianego 

 
Silnik Perkins 1104D-E44TA znajdujący się na hamowni w La-

boratorium Silników Cieplnych Politechniki Świętokrzyskiej został 
przystosowany do dwupaliwowego zasilania sprężonym gazem 

ziemnym CNG i olejem napędowym ON. Silnik ten wyposażono 
w instalację zasilania sprężonym gazem ziemnym CNG z elektro-
niczną jednostką sterującą systemu OSCAR-N DIESEL [13]. Sche-
mat blokowy układu zasilania silnika Perkins 1104D-E44TA gazem 
zimnym CNG systemu OSCAR-N DIESEL przedstawiono na rysun-
ku 2. Zastosowany system sterowania układem zasilania paliwem 
gazowym przeznaczony jest do współpracy z silnikami o zapłonie 
samoczynnym wolnossącymi i doładowanymi. Umożliwia on przy-
stosowanie silnika o zapłonie samoczynnym do zasilania mieszani-
ną paliwa gazowego LPG lub CNG i konwencjonalnego oleju napę-
dowego ON. Zadaniem dawki oleju napędowego wtryskiwanej pod 
koniec procesu sprężania mieszaniny paliwa gazowego i powietrza 
jest zainicjowanie procesu spalania. Instalacja umożliwiająca na 
stanowisku hamownianym zasilanie silnika Perkins 1104D-E44TA 
sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym składa się 
z zbiorników na sprężony gaz ziemny CNG o łącznej pojemności 
240 litrów, reduktora gazu I stopienia, masowego przepływomierza 
gazu CNG firmy Emerson, filtra gazu, reduktora gazu II stopnia, 
wtryskiwaczy gazu CNG, elektronicznej jednostki sterującej pracą 
wtryskiwaczy gazu i oleju napędowego. 

 

 
Rys. 2. Schemat układu zasilania sprężonym gazem ziemnym CNG 
systemu OSCAR-N DIESEL: 1 – silnik Perkins 1104D-E44TA, 2 – 
sterownik układu zasilania silnika paliwem gazowym, 3 – komputer, 
4 – reduktor, 5 – przełącznik instalacji gazowej, 6 – wtryskiwacze 
gazu, 7 – turbosprężarka, 8 – regulator ciśnienia gazu, 9 – czujnik 
temperatury, 10 – emulator, 11 – włącznik zapłonu, 12 – filtr powie-
trza 
 

Zainstalowany na silniku Perkins 1104D-E44TA system wtry-
sku gazu ziemnego CNG wykonany został w konfiguracji z central-
nym podawaniem gazu. Paliwo gazowe jest dostarczane do układu 
dolotowego za pomocą czterech wtryskiwaczy osadzonych na 
wspólnej listwie, z której doprowadzany jest do nich gaz ziemny. 
Widok listwy paliwowej i wtryskiwaczy przedstawiono na rysunku 3. 
Wtryskiwacze poprzez elastyczne rurki doprowadzają paliwo gazo-
we do przewodu, którym powietrze z turbosprężarki płynie do 
chłodnicy powietrza. Mieszanina paliwa gazowego i powietrza po 
przejściu przez chłodnicę jest doprowadzana do cylindrów silnika. 
W cylindrach silnika jest ona sprężana. Pod koniec procesu spręża-
nia do cylindra wtryskiwana jest zmniejszona dawka oleju napędo-
wego, która ulega samozapłonowi i zapoczątkowuje proces spalania 
paliwa zgromadzonego w cylindrze. Pracą wtryskiwaczy gazowych 
steruje elektroniczna jednostka sterująca systemu OSCAR-N DIE-
SEL. W  przypadku braku gazu ziemnego silnik zasilany jest tylko 
olejem napędowym i układ zasilania Common Rail jest sterowany 
tak jakby nie było układu zasilania gazem ziemnym. Dzięki temu 
silnik Perkins 1104D-E44TA może być zasilany dwupaliwowo jed-
nocześnie gazem ziemnym CNG i olejem napędowym lub tylko 
olejem napędowym. Jeśli silnik zasilany jest dwupaliwowo wówczas 
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wtryskiwacze elektromagnetyczne oleju napędowego wysterowane 
są tak, że wtryskują do cylindrów odpowiednio zmniejszoną dawkę 
oleju napędowego inicjującego samozapłon. Stopień zmniejszenia 
dawki paliwa uzależniony jest od ilości wtryśniętego gazu ziemnego 
do kolektorów dolotowych silnika. 
 

 
Rys. 3. Widok listwy paliwowej i wtryskiwaczy doprowadzających 
gaz ziemny do rury układu dolotowego przed chłodnicą powietrza 

5. WYNIKI BADAŃ SILNIKA PERKINS 1104D-E44TA 
ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I GAZEM 
ZIEMNYM  

Wskaźniki energetyczne pracy silnika o zapłonie samoczynnym 
Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo, w porównaniu 
z zasilaniem tego silnika samym olejem napędowym, przedstawiono 
w tabelach 2, 3 i 4. Wyniki te otrzymano przy pracy silnika według 
charakterystyk obciążeniowych dla trzech wybranych prędkości 
obrotowych jego wału korbowego wynoszących n = 1000, 1400 
i 2200 obr/min. Prędkość obrotowa 2200 obr/min odpowiada pręd-
kości obrotowej wału korbowego przy której silnik rozwija maksy-
malną moc efektywną. Prędkość 1400 obr/min odpowiada prędkości 
obrotowej wału korbowego silnika przy której rozwija on maksymal-
ny moment obrotowy. W tabelach przedstawione są wartości mo-
mentu obrotowego Mo badanego silnika dla których odczytywano 
wartości mocy efektywnej Ne, godzinowego zużycia paliwa Gh oraz 
obliczono jednostkowe zużycie paliwa ge, godzinowe zużycie energii 
Eh oraz udział gazu ziemnego iCNG w całkowitej ilości doprowadzo-
nego paliwa do silnika przy jego zasilaniu dwupaliwowym: olejem 
napędowym ON i sprężonym gazem ziemnym CNG. 

Na rysunkach 4, 5 i 6 porównano godzinowe i jednostkowe zu-
życie paliwa przez silnik Perkins 1104D-E44TA zasilany dwupali-
wowo: olejem napędowym i sprężonym gazem ziemnym oraz tylko 
olejem napędowym, przy jego pracy według charakterystyk obcią-
żeniowych dla wybranych prędkości obrotowych wału korbowego. 
Na rysunku 7 porównano godzinowe zużycie energii przez badany 
silnik przy zasilaniu go olejem napędowym ze zużyciem energii 

w sytuacji gdy silnik zasilany był sprężonym gazem ziemnym 
i olejem napędowym. 
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Rys. 4. Porównanie godzinowego i jednostkowego zużycia paliwa 
przez silnik Perkins 1104D-E44TA pracujący według charakterystyki 
obciążeniowej dla prędkości obrotowej wału korbowego n = 1000 
obr/min, zasilanego olejem napędowym ON oraz dwupaliwowo 
olejem napędowym i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG 
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Rys. 5. Porównanie godzinowego i jednostkowego zużycia paliwa 
przez silnik Perkins 1104D-E44TA pracujący według charakterystyki 
obciążeniowej dla prędkości obrotowej wału korbowego n = 1400 
obr/min, zasilanego olejem napędowym ON oraz dwupaliwowo 
olejem napędowym i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG 
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Tab. 2.  Wybrane wskaźniki pracy silnika Perkins 1104D-E44TA pracującego według charakterystyki obciążeniowej dla prędkości obroto-
wej wału korbowego n = 1000 obr/min, zasilanego olejem napędowym oraz dwupaliwowo olejem napędowym i sprężonym gazem  

ziemnym ON+CNG  

Lp 
Mo 
Nm 

Ne 
kW 

Gh 
kg/h 

ge 
g/kWh 

Eh 
MJ/h 

iCNG 
% 

ON ON+CNG ON ON+CNG ON ON+CNG 

1 10 1,0 1,166 1,804 1121,15 1751,46 50,371 82,498 52,7 

2 50 5,2 1,912 2,368 365,58 452,77 82,598 107,098 42,2 

3 100 10,4 2,858 3,344 273,75 319,39 123,466 150,125 35,3 

4 150 15,7 3,834 4,251 244,36 271,28 165,629 189,739 29,9 

5 200 20,9 4,687 5,169 223,83 246,26 202,478 229,829 26,3 

6 250 26,2 5,699 5,875 217,27 233,75 246,197 271,272 23,1 

7 300 31,4 6,646 7,103 211,45 226,21 287,107 313,349 19,1 

8 350 36,6 7,668 7,952 209,51 217,21 331,258 348,950 14,2 

9 400 41,8 8,842 9,29 211,28 222,09 381,974 406,368 11,3 

10 415 43,5 - 9,373 - 215,67 - 409,330 9,8 

11 450 47,2 9,875 - 209,26 - 426,600 - - 

12 460 48,3 10,051 - 208,10 - 434,203 - - 
 

 
Tab. 3.  Wybrane wskaźniki pracy silnika Perkins 1104D-E44TA pracującego według charakterystyki obciążeniowej dla prędkości obroto-

wej wału korbowego n = 1400 obr/min, zasilanego olejem napędowym oraz dwupaliwowo olejem napędowym i sprężonym gazem  
ziemnym ON+CNG 

Lp 
Mo 
Nm 

Ne 
kW 

Gh 
kg/h 

ge 
g/kWh 

Eh 
MJ/h 

iCNG 
% 

ON ON+CNG ON ON+CNG ON ON+CNG 

1 10 1,48 1,994 3,177 1347,30 2176,03 86,141 144,979 50,7 

2 50 7,34 3,067 4,116 417,85 556,97 132,494 186,403 43,5 

3 100 14,66 4,403 5,453 300,34 370,20 190,210 244,930 35,8 

4 150 22,05 5,954 7,126 270,02 322,74 257,213 318,979 32,6 

5 200 29,28 7,650 8,800 261,27 300,34 330,480 391,968 28,0 

6 250 36,68 9,166 9,893 249,89 269,56 395,971 437,506 21,3 

7 300 43,90 10,631 11,536 242,16 261,88 459,259 507,005 15,6 

8 350 51,32 12,118 13,060 236,13 254,18 523,498 571,824 12,2 

9 400 58,54 13,651 14,256 233,19 243,48 589,723 625,987 14,8 

10 450 65,88 15,034 15,032 228,20 227,83 649,469 658,118 12,1 

11 480 70,37 - 16,269 - 231,19 - 711,653 11,3 

12 500 73,23 16,322 - 222,89 - 705,110 - - 

13 521 76,39 16,891 - 221,12 - 729,691 - - 
 

 
Tab. 4. Wybrane wskaźniki pracy silnika Perkins 1104D-E44TA pracującego według charakterystyki obciążeniowej dla prędkości obrotowej 

wału korbowego n = 2200 obr/min, zasilanego olejem napędowym oraz dwupaliwowo olejem napędowym i sprężonym gazem  
ziemnym ON+CNG  

Lp 
Mo 
Nm 

Ne 
kW 

Gh 
kg/h 

ge 
g/kWh 

Eh 
MJ/h 

iCNG 
% 

ON ON+CNG ON ON+CNG ON ON+CNG 

1 10 2,31 4,702 7,078 2035,50 3188,29 203,126 323,434 52,0 

2 50 11,53 6,401 9,011 555,16 782,20 276,523 409,771 47,4 

3 100 23,04 9,043 12,652 392,49 549,85 390,658 569,558 37,9 

4 150 34,53 12,129 14,992 351,26 434,55 523,973 669,830 30,8 

5 200 46,05 14,915 17,491 323,89 379,50 644,328 777,307 25,8 

6 250 57,61 16,931 18,709 293,89 324,53 731,419 826,426 20,3 

7 300 69,08 19,159 20,343 277,35 294,53 827,669 892,982 14,5 

8 350 80,60 20,995 22,149 260,48 274,77 906,984 968,698 11,2 

9 357  - 22,469 - 272,98 - 981,797 10,3 

10 400 91,62 23,270 - 253,98 - 1005,264 - - 
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Rys. 6. Porównanie godzinowego i jednostkowego zużycia paliwa 
przez silnik Perkins 1104D-E44TA pracujący według charakterystyki 
obciążeniowej dla prędkości obrotowej wału korbowego n = 2200 
obr/min, zasilanego olejem napędowym ON oraz dwupaliwowo 
olejem napędowym i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG 
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Rys. 7. Porównanie godzinowego zużycia energii przez silnik Per-
kins 1104D-E44TA pracujący według charakterystyk obciążenio-
wych dla prędkości obrotowych wału korbowego n = 1000, 1400 
i 2200  obr/min, zasilanego olejem napędowym ON oraz dwupali-
wowo olejem napędowym i sprężonym gazem ziemnym ON+CNG 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania w ramach których wyznaczono 
wskaźniki energetyczne silnika Perkins 1104D-E44TA zasilanego 
dwupaliwowo, czyli jednocześnie gazem ziemnym i olejem napędo-
wym, jednoznacznie wykazały wyraźny wzrost godzinowego i jed-
nostkowego zużycia paliwa przy zasilaniu dwupaliwowym w porów-
naniu z zasilaniem olejem napędowym. Podczas badań silnik Per-
kins 1104D-E44TA pracował według charakterystyk obciążeniowych 
dla wybranych prędkości obrotowych wału korbowego. Przy zasila-

niu dwupaliwowym na stanowisku hamownianym uzyskiwano dla 
tych prędkości obrotowych mniejsze maksymalne wartości mocy 
efektywnej i efektywnego momentu obrotowego, niż w przypadku 
zasilania silnika tylko olejem napędowym. Wraz ze wzrostem obcią-
żenia silnika zmniejszają się różnice pomiędzy godzinowym i jed-
nostkowym zużyciem paliwa przy dwupaliwowym zasilaniu silnika 
i zasilaniu tylko olejem napędowym. Najprawdopodobniej jest to 
wynikiem tego, że wraz ze wzrostem obciążenia maleje udział gazu 
ziemnego w całkowitym zużyciu paliwa. Godzinowe zużycie paliwa 
przeliczono na zużycie energii na godzinę. Godzinowe zużycie 
energii przez silnik Perkins zasilany jednocześnie sprężonym ga-
zem ziemnym i olejem napędowym jest wyraźnie większe niż przy 
zasilaniu tylko olejem napędowym. Świadczy to o mniejszej efek-
tywności wykorzystania energii doprowadzanej do cylindrów silnika 
przy jego zasilaniu dwupaliwowym w porównaniu do zasilania tylko 
olejem napędowym, do jakiego konstrukcja silnika fabrycznie zosta-
ła przystosowana. Udział paliwa gazowego w całkowitej ilości paliwa 
doprowadzonego do cylindrów silnika zasilanego dwupaliwowo przy 
małych obciążeniach wynosił 50÷52% i stopniowo malał wraz ze 
wzrostem obciążenia, uzyskując przy maksymalnych obciążeniach 
wartość około 10%. Wyniki wykonanych badań wskazują na ko-
nieczność przeprowadzenia dalszej regulacji układu zasilania ga-
zem, tak aby zwiększyć udział paliwa gazowego przy większych 
obciążeniach silnika. Można również spróbować zmienić parametry 
regulacyjne silnika w celu poprawy efektywności wykorzystania 
energii zawartej w paliwie gazowym. Parametrem mającym wpływ 
na proces spalania jest kąt wyprzedzenia wtrysku dawki oleju napę-
dowego zapalającej mieszankę gazowo-powietrzną. Należy jednak 
zwrócić uwagę na możliwość zachodzenia spalania detonacyjnego, 
które może doprowadzić do uszkodzenia silnika. 
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Energy indexes of the Perkins 1104D-E44TA diesel  
and natural gas dual-fuelled engine 

Using natural gas for fuelling piston combustion engines, 

both petrol and diesel ones, has been increasing rapidly over 

the recent years, being the outcome of numerous advanta-

geous properties of this fuel, above all else these, which al-

low to reduce the harmful impact of engines on natural envi-

ronment. In addition, natural gas resources are larger that 

those of oil and more accessible in many regions. The undis-

puted superiority of this fuel is the lower cost of its mining 

and processing, which translates into lower prices. The paper 

characterises natural gas as a fuel for piston combustion 

engines. It also includes a description of a station with the 

Perkins 1104D-E44TA diesel engine equipped with the 

Common Rail fuel system, adopted for feeding both diesel 

fuel and natural gas. A higher consumption of energy by the 

engine fed by both fuels has been demonstrated when com-

pared with feeding diesel fuel only. Further works for in-

creasing the proportion of natural gas in the total amount of 

the consumed fuel as well as improving efficiency of its com-

bustion are deemed necessary 
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