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badań, określające jakość korpusów reduktorów, które są prowadzane przed wprowadzeniem 12 

produktu do seryjnej produkcji. Scharakteryzowano i opisano kryteria wyboru materiału 13 

odlewanego korpusu reduktora R14 STAG. W badaniach własnych przedstawiono wady 14 

odlewnicze korpusu reduktorów oraz zaproponowano zmiany w procesie kontroli korpusów,  15 

w celu zapobiegania instalacji nieszczelnych reduktorów CNG. 16 
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described. The types of tests determining the quality of reduction gear housings, which are 24 

carried out before the product is put into series production, have been indicated. The criteria for 25 
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in the body inspection process were proposed in order to prevent installation of leaking CNG 28 

reducers.  29 
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1. Wprowadzanie  1 

W ostatnich latach zaobserwowano duże zainteresowanie zasilaniem silników pojazdów 2 

samochodowych paliwami gazowymi (Garbala, Piekarski, Andrzejewska, Witaszek, 2016; Gis, 3 

Menes, Waśkiewicz, 2011). Koszty eksploatacji takich pojazdów są znacząco niższe  4 

w porównaniu z użyciem paliw tradycyjnych (Burdzik, Folęga, Konieczny, Jaworski, 2017). 5 

Ważnym tanim paliwem gazowym jest CNG (Compressed Natural Gas), które ciągle jest mało 6 

popularne w Polsce. Światowym liderem w liczbie samochodów napędzanych CNG jest 7 

Argentyna (Chłopek, 2012; Gifford, 2011; http://www.iangv.org/…; https://www.ngva.eu/…). 8 

W Polsce, spośród przeszło 20 mln aut zarejestrowanych, tylko około 2000 pojazdów 9 

stanowią pojazdy z zasilaniem CNG (Garbala, Piekarski, Andrzejewska, Witaszek, 2016; Gis, 10 

Menes, Waśkiewicz, 2011). CNG jest równocześnie paliwem tańszym i bardziej ekologicznym 11 

od benzyny, oleju napędowego oraz gazu płynnego (LPG). Cena paliwa CNG jest stabilna, 12 

gdyż gaz ziemny wydobywany jest niezależnie od wydobycia ropy naftowej (Krawiec, 2016; 13 

Krzysztof, Szołtysek, Przywara, 2016; Łabędź, 2014; Starosta, 2007; Szumanowski, 2010). 14 

Powodem wciąż bardzo małej popularności tego paliwa w Polsce jest przede wszystkim 15 

brak odpowiedniej infrastruktury. Użytkownicy samochodów z instalacjami LPG mają do 16 

dyspozycji ok. 6 tys. stacji tankowania. Tymczasem pojazdy zasilane sprężonym gazem 17 

ziemnym (CNG) można zatankować jedynie na 40 ogólnodostępnych stacjach. Stacja 18 

tankowania CNG musi posiadać stałe podłączanie do sieci gazowej, gdyż tego paliwa nie da 19 

się transportować w cysternach. Dodatkowo stacja powinna być wyposażona w kompresory 20 

pozwalające sprężyć gaz do ciśnienia na poziomie 200 barów i aby tankowanie było szybkie 21 

taka stacja musi magazynować sprężony gaz w butlach. 22 

Wszystkie silniki, które można zasilać paliwem LPG, da się również przystosować do pracy 23 

na gaz ziemny. Instalacje do tych dwóch paliw są bardzo podobne, różnice polegają na budowie 24 

reduktorów i butli. Butle w zasilaniu CNG muszą być dostosowane do ciśnienia  25 

200 barów i z tego powodu są dodatkowo wzmacniane, podczas gdy butle na paliwo LPG są 26 

dostosowane do ciśnienia na poziomie 8 barów. Dodatkowo wzmacniana butla na paliwo CNG 27 

zwiększa masę pojazdu. Należy jednak podkreślić, że butla o pojemności 65 litrów magazynuje 28 

około 10 m³ gazu, co pozwala na pokonanie pojazdem samochodowym z silnikiem 1,8 cm³ 29 

dystansu około 100 km. Koszt przejechania takiej odległości jest niski i wynosi około 13 zł. 30 

Stanowi to zaletę zasilania paliwem CNG. Wadą prezentowanego rozwiązania jest większa 31 

objętość butli, która ogranicza część ładunkową pojazdu. Przykładowo, omawiany pojedynczy 32 

zbiornik umożliwiający pokonanie dystansu na poziomie 100 km, zajmuje połowę bagażnika 33 

(Garbala, Piekarski, Andrzejewska, Witaszek, 2016; http://www.iangv.org/…). Dlatego 34 

instalacje do zasilania CNG doskonale sprawdzają się w pojazdach, które poruszają się głównie 35 

w miastach, pokonując przy tym znaczne przebiegi, np. w autobusach miejskich, taksówkach, 36 

pojazdach dostawczych kurierskich (Łabędź, 2014).  37 
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2. Budowa reduktora CNG 1 

Reduktor STAG R14 dedykowany jest do pojazdów wyposażonych w instalację 2 

sekwencyjnego wtrysku gazu CNG (tzw. metan). Stały docisk elementów korpusu niezależny 3 

od temperatury pracy reduktora oraz temperatury zewnętrznej. Reduktor wykonany jest  4 

z dwóch odlewów aluminiowych, połączonych za pomocą śrub wraz ze sprężynami 5 

talerzowymi, co gwarantuje zwartą konstrukcję urządzenia i stały docisk obu części korpusu. 6 

Na uwagę zasługuje wyjątkowo skuteczna szczelność konstrukcji reduktora poprzez 7 

zastosowanie sprężyn talerzykowych do scalenia korpusu jego obudowy. Wytrzymałe 8 

membrany zapewniają odporność na ekstremalne warunki panujące wewnątrz reduktora 9 

poddanego obciążeniom mechanicznym i termicznym. Dzięki dwustopniowej regulacji 10 

reduktora zależność ciśnienia wyjściowego od stanu napełnienia zbiornika jest ograniczona do 11 

minimum. W pierwszej komorze za pomocą zaworu dźwigniowego następuje redukcja 12 

ciśnienia do wartości bezpiecznej, następnie w komorze niskiego ciśnienia następuje płynna 13 

regulacja zaworem trzpieniowym w zakresie 1,6-2,4 bara. Zintegrowany elektrozawór 14 

umieszczony między komorami reduktora, gwarantuje bardzo niskie spadki ciśnienia przy 15 

wysokich obciążeniach oraz umożliwia szybkie odcięcie dopływu gazu w przypadku awarii. 16 

Ważnym elementem reduktora jest montażowy „Uchwyt 360o – centralne mocowanie” 17 

pozwalający na stabilne mocowanie reduktora w zakresie 360o za pomocą jednej śruby. 18 

Wysokie ciśnienie gazu wychodzącego z butli CNG na wejściu do reduktora zostaje znacząco 19 

zredukowane przez zawór dźwigniowy, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa podczas 20 

jazdy. W tabeli 1 przedstawiono specyfikację techniczną reduktora CNG R14 a na rysunku 1 21 

jego widok. 22 

Tabela 1. 23 
Specyfikacja techniczna reduktora CNG R14 24 

Lp. Specyfikacja techniczna 

1 materiał 2 odlewy z stopu aluminium (korpus i pokrywa) 

2 masa reduktor: 1,33 Kg, pełna konfekcja: 1,65 Kg 

3 wymiary 182 mm x 125 mm x 82mm 

4 maksymalne ciśnienie na wejściu 26 MPa 

5 ciśnienie wyjściowe regulowane od 1.6 do 2.4 bara 

6 elektrozawór gniazdo AMP Superseal (opcja bez zaworu), 

7 zasilanie elektrozaworu 12V DC 

8 moc cewki 11W 

9 typ złącza cewki gniazdo AMP Superseal 

10 średnica wejścia gazu Ø6 mm M12x1 

11 średnica wyjścia gazu Φ12 mm, 

12 średnica wyjścia wodnego Φ8 mm 

13 maksymalna moc silnika 250 kM 

14 przyłącze Manometru G¼” 
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 1 

Rysunek 1. Widok reduktora CNG R14 STAG (opracowanie własne). 2 

3. Materiał reduktora i proces odlewania 3 

Ważnym elementem reduktora jest jego korpus. Jest on silnie obciążony ciśnieniem  4 

w pierwszej komorze redukcyjnej. Jego materiał musi się dodatkowo cechować dobrą lejnością, 5 

wysoką wytrzymałością doraźną i dobrą skrawalnością. Przeważnie korpusy reduktorów 6 

wykonuje się metodą odlewania lub obróbki skrawaniem. W przypadku produkcji reduktorów 7 

stwierdzono, że obróbka skrawaniem jest o wiele droższą technologią od odlewania. 8 

Charakteryzuje się dużą ilością odpadów (wiórów), oraz pozostawia ostre krawędzie (karby) 9 

które wpływają na wytrzymałość zmęczeniową. W reduktorze R14 STAG zastosowano stop 10 

odlewniczy aluminium EN AC-47100 AC-AlSi12Cu1(Fe) (według DIN AL. 231). Obszar 11 

stosowania tego stopu aluminium jest szeroki między innymi, znalazł zastosowanie na 12 

odlewane ciśnieniowo: 13 

‒ obudowy, w zespołach pojazdów mechanicznych, 14 

‒ pokrywy, w zespołach pojazdów mechanicznych, 15 

‒ korpusy gaźników w silnikach spalinowych, 16 

‒ elementy cienkościenne w pojazdach, 17 

‒ korpusy pomp, 18 

‒ części samolotów, 19 

‒ części dla przemysłu zbrojeniowego, 20 

‒ części maszyn, 21 

‒ elementy osprzętu i armatury, 22 

‒ elementy narzędzi i inne. 23 
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Stop AL 231 charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję. Jest to bardzo ważny 1 

wymóg, gdyż reduktor przechodzi badanie w komorze środowiskowej (72 godziny w 5% 2 

roztworze solanki) i po upływie tego czasu badania jest poddawany testom szczelności pod 3 

ciśnieniem dochodzącym do 600 bar. Reduktor wykonany ze stopu AL. 231 charakteryzuje 4 

dobra szczelność, brak porów i innych wad odlewniczych. Reduktor cechuje wysoka 5 

szczelność, która jest podstawą bezpiecznego użytkowania paliwa CNG podczas jazdy  6 

i postoju. Do ważnych zalet stopu AL. 231 należy dobra skrawalność, która pozwala uzyskać 7 

dużą jakość powierzchni obrabianych i pozwala skracać czas obróbki. Stop AL 231 posiada złą 8 

spawalność, która nie jest wykorzystywana w budowie reduktora. Stop AL 231 charakteryzuje 9 

się dobrą wytrzymałością w temperaturze do 200˚C (w komorze silnikowej samochodu 10 

temperatura wynosi około 70˚C), co jest jego wielką zaletą. W tabeli 2 przedstawiono skład 11 

chemiczny gąski z której jest odlewany reduktor R14 STAG. 12 

Tabela 2. 13 
Skład chemiczny gąski: EN AB-47100 [Al Si12Cu1(Fe)] 14 

Lp. Nazwa właściwości Symbol Min Max Jednostka 

1 Zawartość krzemu Si 10.5 13.5 % wag 

2 Zawartość żelaza Fe 0.6 1.1 % wag 

3 Zawartość miedzi Cu 0.7 1.2 % wag 

4 Zawartość manganu Mn  0.55 % wag 

5 Zawartość magnezu Mg  0.35 % wag 

6 Zawartość chromu Cr  0.10 % wag 

7 Zawartość niklu Ni  0.30 % wag 

8 Zawartość cynku Zn  0.55 % wag 

9 Zawartość ołowiu Pb  0.20 % wag 

10 Zawartość cyny Sn  0.10 % wag 

11 Zawartość tytanu Ti  0.15 % wag 

12 Zawartość innych – razem   0.25 % wag 

13 Zawartość aluminium Al  reszta % wag 

 15 

Korpus i pokrywa reduktora są wykonane w technologii odlewania ciśnieniowego.  16 

Na jakość odlewania zasadniczy wpływ ma projekt formy odlewniczej. Projektowanie 17 

formy wykonano w programach symulacyjnych w celu optymalizacji kanałów wlewowych  18 

i przelewowych. Pozwoliło to uzyskać wysoką jakość półproduktu. Następnie korpus jest 19 

poddany okrawaniu mechanicznemu w celu usunięcia wlewów. Po tym etapie jest 20 

przeprowadzana pierwsza kontrola jakości odlewu. Polega ona na oględzinach wzrokowych 21 

odlewu (metoda organoleptyczna). Ten etap przechodzi każdy odlew. Należy nadmienić, że co 22 

pięćsetna sztuka jest poddawana kontroli wymiarowej na maszynie współrzędnościowej do 23 

pomiarów. Każda partia odlewnicza ma badany skład chemiczny odlewu. W tabeli 3 24 

przedstawiono przykładowy skład chemiczny korpusu reduktora. Widoczne są śladowe różnice 25 

pomiędzy składem odlewu a gąski odlewniczej. Wpływ na to mają topniki i modyfikatory. 26 

  27 
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Tabela 3. 1 

Skład chemiczny odlewu korpusu reduktora: EN AB-47100 [Al Si12Cu1(Fe)] 2 

Lp. Nazwa właściwości  Symbol Max Jednostka 

1 Zawartość krzemu  Si 12.50  % wag 

2 Zawartość żelaza  Fe 1.20  % wag 

3 Zawartość miedzi  Cu 1.20  % wag 

4 Zawartość manganu  Mn 0.55 % wag 

5 Zawartość magnezu  Mg 0.35 % wag 

6 Zawartość chromu  Cr 0.10  % wag 

7 Zawartość niklu  Ni 0.30  % wag 

8 Zawartość cynku  Zn 0.55  % wag 

9 Zawartość ołowiu  Pb 0.20  % wag 

10 Zawartość cyny  Sn 0.10  % wag 

11 Zawartość tytanu  Ti 0.20  % wag 

12 Zawartość innych - razem   0.30  % wag 

13 Zawartość aluminium  Al reszta % wag 

4. Wady odlewnicze w korpusach reduktora R14 STAG 3 

W celu ograniczenia kosztów jakości wynikających z instalacji nieszczelności korpusów 4 

wprowadzono badania rentgenowskie, mające na celu wykrycie wad odlewniczych części 5 

składowej reduktora. Wyniki badań stanowiły podstawę wyeliminowania elementów 6 

niespełniających wymagań z dalszej części produkcji i uniemożliwienie ich zainstalowania. 7 

Nieszczelności tego elementu w fazie produkcyjnej wynosiły 29/1000. Zmontowane reduktory 8 

z wadami odlewniczymi nie przechodziły ostatecznej końcowej kontroli jakości. Wiązało się 9 

to z dodatkowymi kosztami jak: demontaż niedziałających reduktorów w celu odzysku części 10 

i odesłaniem korpusu do ponownego przetopienia. Były to prace utrudnione ponieważ 11 

połącznia gwintowane były zabezpieczane specjalistycznymi klejami, co utrudniało demontaż. 12 

Wprowadzenie technologii rentgenowskiej w celu badania jakości odlewów zmniejszyło 13 

wskaźnik do 1/1000. Na rysunkach od 2 do 5 przedstawiono zdjęcia rentgenowskie korpusów 14 

reduktora R 14 STAG, na których jest widoczna porowatość odlewów. Na rysunkach 4 i 5 15 

porowatość występuje w okolicach otworów, można stwierdzić, że proces gwintowania 16 

spowoduje otwarcie porów. W badaniach zauważono, że większość porów była możliwa do 17 

zidentyfikowania po procesie obróbki skrawaniem. Wskaźnik wykrywalności wynosił 22/1000. 18 

 19 
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 1 

Rysunek 2. Widok korpusu reduktora (zdjęcie rentgenowskie) CNG R14 STAG – góra. 2 

 3 

Rysunek 3. Widok korpusu reduktora (zdjęcie rentgenowskie) CNG R14 STAG – bok. 4 

 5 

Rysunek 4. Widok korpusu reduktora (zdjęcie rentgenowskie) CNG R14 STAG – otwór pod gwint 1. 6 

 7 

Rysunek 5. Widok korpusu reduktora (zdjęcie rentgenowskie) CNG R14 STAG – otwór pod gwint 2. 8 
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5. Inne badani reduktora R14 STAG 1 

W celu określenia jakości produktu są prowadzone także inne badania, które są znaczące  2 

w eksploatacji reduktora. Reduktor jest poddawany hydrostatycznej próbie wytrzymałości. 3 

Próba ta jest wykonywana pod ciśnieniem 800 barów. Po przekroczeniu tego ciśnienia może 4 

dojść do zniszczenia mechanicznego reduktora (wymóg uzyskania homologacji). Reduktor 5 

LPG jest poddawany próbie hydrostatycznej ciśnieniem 56 barów. Czyli reduktor CNG ma 6 

stawiane o wiele wyższe wymagania co do wytrzymałości korpusu. Reszta badań jest podobna 7 

jak w reduktorach LPG. Reduktor jest podawany działaniu wysokiej temperatury 120˚C  8 

w czasie 24 godzin i jest sprawdzana po tym czasie szczelność pod ciśnieniem 600 barów. 9 

Różne tworzywa konstrukcyjne użyte w budowie reduktora mają inne właściwości fizyko 10 

chemiczne w tej temperaturze (np.; rozszerzalność, twardość).Temperatura pracy reduktora nie 11 

przekracza 70˚C, ale ze względów bezpieczeństwa prowadzi się testy w temperaturze wyższej. 12 

Szczelność reduktorów sprawdza się także w niskich temperaturach, gdyż w warunkach 13 

zimowych pojazdy muszą mieć spełnione warunki bezpieczeństwa podczas postoju.  14 

W Unii Europejskiej obowiązuje wymóg homologacji -30˚C, a dla Kanady -40˚C w czasie  15 

24-godzinnej próbie szczelności (podobnie pod ciśnieniem 600 barów). Najważniejszym 16 

badaniem przed wprowadzeniem do produkcji są badania na hamowni silnikowej i drogowe. 17 

Badania na hamowni silnikowej polegają na symulowaniu jazdy samochodem. Oprogramo-18 

wanie sterujące obciążeniem silnika jest w stanie odzwierciedlić klika wgranych tras (zmienne 19 

obciążenia silnika, zmiany biegów, ruszanie, wyprzedzanie, hamowanie silnikiem, postoje itp.). 20 

W tym badaniu bada się trwałość reduktora elementów mechanicznych, działania elementów 21 

redukujących ciśnienie w komorach oraz szczelność. Badanie to jest prowadzone w symulacji 22 

jazdy na dystansie powyżej 100 tys. km. Ten typ badań eliminuje czynnik ludzi oraz koszty  23 

w porównaniu z badaniami drogowymi.  24 

Do kosztów należy doliczyć eksploatację pojazdu i wynagrodzenie kierowców testerów. 25 

Produkt należy jednak przebadać w próbach drogowych ale badania na hamowni silnikowej są 26 

wstępną weryfikacja produktu i na tym etapie można nanieść zmiany konstrukcyjne, które 27 

wyszłyby w drogich badaniach drogowych.  28 

6. Podsumowanie i wnioski 29 

W artykule przedstawiono budowę i sposób wykonania reduktora do paliwa CNG.  30 

Ze względu na bezpieczne użytkowanie pojazdu samochodowego stosując ten rodzaj paliwa, 31 

należy dużą wagę przywiązać do prawidłowej konstrukcji reduktora ciśnienia. Odpowiednim 32 

tworzywem konstrukcyjnym do budowy reduktora jest odlewniczy stop AL 231. 33 
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Przeanalizowano skład chemiczny stopu do budowy reduktora i najważniejsze własności 1 

mechaniczne. Przedstawiono testy dopuszczające reduktor do bezpiecznej eksploatacji.  2 

Na podstawie przeglądu literatury i badań można sformułować następujące wnioski: 3 

1. Popularność zasilania CNG jest ograniczona małą liczbą stacji przeznaczonych do tego 4 

rodzaju tankowania. 5 

2. Na niską popularność tego typu zasilania wpływa mały zasięg jazdy i znaczne 6 

zwiększenie masy pojazdu (ciężkie zbiorniki) oraz zmniejszenie objętości bagażowej 7 

pojazdu. 8 

3. Prowadzone są obecnie badania symulacyjne, które znacząco obniżają koszt 9 

wytworzenia produktu i w wysokim stopniu podnoszą jakość produktu. 10 

4. Reduktory CNG mają wyższe wymagania warunków pracy niż reduktory LPG 11 

(wytrzymałość korpusu). 12 

5. Decydującym czynnikiem dobrej konstrukcji reduktora CNG jest odpowiedni dobór 13 

tworzyw konstrukcyjnych takich jak materiał korpusu. 14 

Autorzy zaproponowali zmiany w procesie kontroli reduktorów. Wymiernym efektem 15 

wprowadzenia zmian w procesie kontroli jest niewątpliwie spadek kosztów jakości związany 16 

m.in. z: 17 

 zainstalowaniem nieszczelnych reduktorów, 18 

 pracochłonnym późniejszym ich demontażem, 19 

 ponownym przetopieniem korpusów 20 

z generowana ilością odpadów i zużytych materiałów pomocniczych (np. klej) oraz ze 21 

zużywaniem się narzędzi  22 

 energochłonnością procesu itd. 23 

Wprowadzona dodatkowa kontrola jakości przy pomocy badań rentgenowskich, 24 

umożliwiła zidentyfikowanie a w następstwie wyeliminowanie elementów niespełniających 25 

wymagań z dalszej części produkcji. Na tej podstawie można wnioskować, że: 26 

 zachowanie kontroli jakości na poszczególnych etapach wytwarzania korpusu wpływa 27 

na jego jakość końcową. Obecnie uzyskuje się odpad finalnego produktu 3/1000 28 

(końcowa kontrola jakości), 29 

 badania rentgenowskie korpusów reduktora wpłynęły na jakość finalnego produktu  30 

i spadek wadliwych (nieszczelnych) korpusów z 29/1000 do 1/1000.  31 

  32 
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