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OCENA PARAMETRÓW EMISJI SPALIN 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) realizowane tylko jako zasilanie dwupaliwowe musi uwzględ-

niać aspekt możliwe małej emisji szkodliwych składników spalin. Z tego powodu istotne są badania przy takim sposobie zasila-

nia wpływu doładowania i recyrkulacji spalin nie tylko na parametry procesu spalania w powiązaniu z osiągami ale również 

na parametry emisji spalin. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań doświadczalnego turbodoładowanego jednocy-

lindrowego silnika AVL zasilanego dwupaliwowo (homogeniczną mieszanką gazu ziemnego z powietrzem i dawką inicjującą 

oleju napędowego) w aspekcie wpływu stopnia recyrkulacji przy  doładowaniu na parametry emisji spalin w porównaniu ze 

standardowym zasilaniem jednopaliwowym 

 

WSTĘP 

Niezależnie od parametrów procesu roboczego i osiągów przy 
zasilaniu silników spalinowych paliwami alternatywnymi, w tym 
paliwami gazowymi (LPG i CNG), niezwykłe istotne są parametry 
emisji spalin. W przypadku dwupaliwowego zasilania silników o ZS 
gazem ziemnym (CNG) jako paliwem głównym i dawką inicjującą 
oleju napędowego wtryskiwanego do cylindra pod koniec suwu 
sprężania, istotnym problemem jest emisja tlenków azotu (NOx) 
i cząstek stałych (PM). Dla obniżenia emisji tlenków azotu skutecz-
nym sposobem jest stosowanie recyrkulacji spalin, ale skutkuje to 
zmniejszeniem osiągów silnika. Z tego powodu zasadne jest jedno-
czesne doładowanie silnika i recyrkulacja spalin w stosunkowo 
dużym stopniu. W Zakładzie Pojazdów i Silników Spalinowych UTH 
Radom prowadzone są od dłuższego czasu badania nad dwupali-
wowym zasilaniem silników o ZS homogeniczną mieszanką CNG z 
powietrzem i wtryskiem dawki inicjującej oleju napędowego, których 
efektem był szereg publikacji [1], [2], [3]. Aktualnie rozszerzono 
program badań o ocenę wpływu jednoczesnego doładowania i 
recyrkulacji spalin na parametry operacyjne silnika, w tym również 
parametry emisji spalin  

Niniejszy artykuł jest efektem takich badań dwupaliwowego za-
silania z udziałem CNG uwzględniających doładowanie silnika 
i recyrkulację spalin w aspekcie parametrów emisji spalin. 

1. STANOWISKO BADAWCZE I PLAN BADAŃ  

W prowadzonych badaniach wykorzystano stanowisko z jedno-
cylindrowym silnikiem badawczym AVL o pojemności skokowej 
511 cm3. Badania wykonano przy prędkości obrotowej wału korbo-
wego n=1200 obr/min czyli prędkości, przy której silnik zasilany 
standardowo osiąga przy pełnym obciążeniu maksymalny moment 
obrotowy (rys.1), realizując program badań zarówno dla silnika 
zasilanego standardowo (tylko olejem napędowym) jak również 
zasilanego dwupaliwowo (z udziałem energetycznym CNG w pali-
wie całkowitym wynoszącym 70%) 

Stanowisko badawcze wyposażone było w system pomiarowy 
PUMA firmy AVL, przy pomocy którego można było kontrolować 

i zapisywać główne parametry operacyjne silnika – prędkość obro-

tową 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. 

Oprócz tych parametrów możliwy był podgląd i zapis zawarto-
ści podstawowych składników spalin przesyłanych do systemu 
PUMA przez analizator Sesam i60 FT oraz AVL MICRO SOOT 
SENSOR (do pomiaru emisji cząstek stałych) a w szczególności: 
stężenie  tlenków azotu (NOx), emisja cząstek stałych (PM) oraz 
stężenie niespalonych węglowodorów w opcji stężenia 
 

 
Rys.1. Charakterystyka prędkościowa zewnętrzna silnika badaw-
czego zasilanego ON bez doładowania 
 
węglowodorów całkowitych (THC) i węglowodorów niemetanowych 
(NMHC), a także stężenie tlenku węgla CO, dwutlenku węgla CO2 
oraz niewykorzystanego tlenu O2. W oparciu o pomiary tych para-
metrów system pozwalał również na  dokonywanie na bieżąco 
obliczeń wartości  średniego współczynnika nadmiaru powietrza dla 
ładunku cylindra. 

Plan badań przedstawiono tabeli 1. 
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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: 
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gdzie: 

CO2; wylot_bez_EGR - zawartość dwutlenku węgla w spalinach silnika 

pracującego bez recyrkulacji spalin, 

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. 

 
Udział energetyczny CNG w paliwie całkowitym UCNG obliczany 

był według zależności: 
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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 

2. WYNIKI BADAŃ 

Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano komplek-
sowej analizy wpływu doładowania i recyrkulacji na emisję spalin. 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania było stężenie  tlenków 
azotu (NOx), cząstek stałych (PM) oraz stężenie niespalonych wę-
glowodorów w opcji stężenia węglowodorów całkowitych (THC)  i 
węglowodorów niemetanowych (NMHC), w zależności od stopnia 
recyrkulacji spalin, co przedstawiono na rysunkach 6, 7. Wyniki tych 
badań uzupełniono wykresami przedstawiającymi zależność śred-
niego współczynnika nadmiaru powietrza i stężenia tlenku węgla 
CO w zależności od stopnia recyrkulacji spalin, co przedstawiono na 
rysunkach 8, 9.  

Dodatkowo, na rysunku 10 przedstawiono dla silnika dołado-
wanego zależność temperatury spalin od stopnia recyrkulacji, która 
jest dobrym wskaźnikiem przewlekłości procesu spalania mieszanki 
w cylindrze.  
 

 
Rys.6. Zależność zawartości tlenków azotu NOx i emisji cząstek 
stałych od stopnia recyrkulacji i stopnia doładowania 
 

 
Rys.7. Zależność stężeń THC (Total HydroCarbon) i węglowodorów 
niemetanowych NMHC (NonMetanHydroCarbon)  silnika zasilanego 
standardowo i dwupaliwowo od stopnia recyrkulacji i stopnia doła-
dowania 
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Rys.8. Zależność średniego współczynnika nadmiaru powietrza od 
stopnia recyrkulacji i stopnia doładowania 
 

Na prezentowanych  wykresach wyniki badań emisji dla przy-
padku  silnika bez stosowania  doładowania zarówno dla zasilania 
jednopaliwowego jak i  dla zasilania dwupaliwowego  ograniczają 
się do zastosowanego stopnia recyrkulacji  EGR=5%. Takie ograni-
czenie wynika z obserwowanego bardzo wyraźnego zmniejszenie 
wartości momentu obrotowego i sprawności ogólnej silnika powyżej 
tego stopnia recyrkulacji, co czyniło niezasadnym dalsze zwiększa-
nie stopnia recyrkulacji . Natomiast  dla przypadku silnika dołado-
wanego (przy ciśnieniu doładowania pd= 250 mbar)   negatywny 
wpływ recyrkulacji na wartość momentu obrotowego i sprawności 
ogólnej objawił się dopiero po przekroczeniu EGR=35%  dlatego 
badania prowadzono w zakresie aż do EGR =48%. Z wykresów 
wynika, że wzrost stopnia recyrkulacji  prowadzi do zmniejszenia 
stężenia w spalinach tlenków azotu. W  przypadku stosowania 
doładowania na poziomie pd= 250 mbar nastąpił   bardzo wyraźny 
spadek stężenia tlenków azotu w spalinach od 900 ppm dla braku 
recyrkulacji do 50 ppm przy EGR =48% (rys.6). Jednocześnie, 
niezależnie od stopnia recyrkulacji zastosowanie doładowania przy 
dwupaliwowym zasilaniu  powoduje stabilny poziom emisji cząstek 
stałych nieprzekraczający 8 mg/m3, co wyraźnie korzystnie odróżnia 
ten sposób zasilania od zasilania jednopaliwowego, przy którym w 
miarę wzrostu stopnia recyrkulacji  progresywnie zwiększa się 
emisja cząstek stałych aż do poziomu 50 mg/m3. Niestety, zasilanie 
dwupaliwowe niezależnie od stopnia recyrkulacji, zarówno dla silni-
ka niedoładowanego jak i  doładowanego, cechuje wysokie stężenie 
(aż do 6500ppm) węglowodorów całkowitych (THC)  przy relatywnie 
niskim stężeniu  (poniżej 700ppm) węglowodorów niemetanowych 
(NMHC), co świadczy o tym, że odpowiedzialne za to jest stężenie 
niespalonego metanu CH4 wchodzącego w skład paliwa gazowego 
CNG. Przykładowo, dla silnika doładowanego przy zastosowanym 
maksymalnym stopniu recyrkulacji EGR = 48% stężenie niespalo-
nego metanu wynosiło ponad 6000 ppm (rys.7). Zauważalny jest 
również, przy dużym stopniu recyrkulacji powyżej EGR = 35%, 
progresywny wzrost stężenia tlenku węgla aż do wartości 9000 ppm 
(rys.9). 

Niezależnie od parametrów emisji spalin z badań wynika, że w 
przypadku silnika doładowanego (pd= 250 mbar) i dużego stopnia 
recyrkulacji powyżej 10% zauważalnie wzrasta temperatura spalin, 
co może mieć negatywny wpływ na trwałość zaworów wylotowych, 
szczególnie przy obciążeniach silnika większych niż zastosowane w 
prezentowanych badaniach. 

 
Rys.9. Zależność zawartości tlenku węgla CO od stopnia recyrkula-
cji dla silnika doładowanego pd = 250 mbar 
 

 
Rys.10. Zależność temperatury spalin od stopnia recyrkulacji dla 
silnika doładowanego pd = 250 mbar 

 

PODSUMOWANIE 

Wyniki wstępnych badań dwupaliwowego silnika o ZS (CNG + 
ON) w odniesieniu do wpływu doładowania i recyrkulacji na emisję 
spalin wskazują, że w przypadku stosowania doładowania na po-
ziomie pd= 250 mbar zwiększanie stopnia recyrkulacji bardzo sku-
tecznie obniża stężenie w spalinach tlenków azotu nie podwyższa-
jąc jednocześnie emisji cząstek stałych, tak jak dzieje się to w przy-
padku silnika niedoładowanego. Oddzielnym problemem jest dla 
silnika dwupaliwowego duże stężenie niespalonego metanu, nieza-
leżnie od stopnia doładowania i stopnia recyrkulacji, która wymaga-
łaby dla praktycznych zastosowań  przynajmniej obecności w ukła-
dzie wydechowym sprawnego reaktora katalitycznego. 

Innym bardziej efektywnym z punktu widzenia energetycznego 
sposobem ograniczenia stężenia niespalonego metanu w spalinach 
jest prawidłowy dobór położenia sekwencyjnego wtryskiwacza CNG 
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względem zaworów dolotowych i kąta początku otwarcia wtryskiwa-
cza., co było przedmiotem odrębnych badań prezentowanych w [4]. 
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Evaluation of exhaust emissions from a dual-fuel CI engine 
operating on diesel oil and CNG in the aspect of turbocharg-

ing intensity and exhaust gas recirculation ratio 

Alternative fuelling of CI engines with gaseous fuels 

(LPG or CNG) realized only in a dual-fuel mode may take 

into account the aspect of a reasonable low emissions of 

harmful exhaust components. Due to this reason, it is im-

portant to take investigation (at the above mentioned fuelling 

mode)on the influence of turbocharging and exhaust gas 

recirculation not only on combustion parameters related to 

engine performances but also on exhaust emissions. The 

paper presents results of preliminary investigation on a sin-

gle-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 influence of recircula-

tion ratio at turbocharging on engine exhaust emissions 

compared to the standard engine operation. 
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