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W artykule omówiono niektóre problemy związane z zasilaniem silników o zapłonie samo-

czynnym gazem ziemnym sprężonym. Przedstawiono analizę opłacalności zasilania gazowego  

w silnikach autobusowych oraz wyniki badań stanowiskowych. Wnioski oparto na badaniach sil-

nika 1CA90 zasilanego dwupaliwowo. Wykazały one, że w silniku o zapłonie samoczynnym 

możliwe jest zmniejszenie emisji tlenków azotu o około 35÷45% oraz ponad 4-krotne zmniejsze-

nie zadymienia spalin w stosunku do silnika zasilanego tradycyjnie, przy porównywalnej spraw-

ności silnika. Ważną korzyścią ze stosowania gazu ziemnego jest ponadto zmniejszenie emisji 

CO2 w granicach 10÷25%. System dwupaliwowy charakteryzuje się wysoką sprawnością silnika, 

porównywalną do sprawności silnika zasilanego olejem napędowym i znacznie wyższą od spraw-

ności silników gazowych o zapłonie iskrowym. 

1. Wprowadzenie 

Od ponad dwudziestu lat obserwuje się duże zainteresowanie gazowym zasilaniem 

silników spalinowych. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na gaz ziemny głównie 

ze względu na jego duże zasoby, powszechne rozpowszechnienie i bezpieczeństwo 

eksploatacji. Dodatkowym aspektem są korzystne cechy tego gazu istotne z punktu 

widzenia zastosowania w silnikach, a m.in.: 

• duża wartość opałowa mieszaniny stechiometrycznej, 

• wysoka odporność na spalanie stukowe, 

• proekologiczne własności, 

• niska cena jednostkowa energii. 

Wysoka wartość opałowa gazu ziemnego powoduje, że straty mocy maksymalnej 

w gazowych silnikach o zapłonie iskrowym nie przekraczają 10% mocy silników zasi-

lanych samym olejem napędowym. W dwupaliwowych silnikach o zapłonie samo-

czynnym moc maksymalna może być porównywalna, a nawet nieco większa od mocy 

silników zasilanych olejem napędowym. 

Odporność przeciwstukowa gazu ziemnego zależy od zawartości domieszek wyż-

szych węglowodorów w gazie i zależnie od źródła pochodzenia gazu jest oceniana na 

120÷130 LO. Pozwala to w mniejszych silnikach o zapłonie iskrowym zwiększyć
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stopień sprężania o dwie jednostki - do wartości ε=11÷12, co korzystnie wpływa na 

sprawność ogólną silnika. W dwupaliwowych silnikach o zapłonie samoczynnym 

średniej wielkości można stosować stopnie sprężania ε=14÷16, a więc takie same jak 

w silnikach o wtrysku bezpośrednim zasilanych tradycyjnie. Umożliwia to zamienną
pracę silnika na samym oleju napędowym lub w systemie dwupaliwowym, co może 

mieć istotne znaczenie w okresie przejściowym przy niedostatecznej liczbie stacji 

tankowania gazu. 

Proekologiczne własności gazu ziemnego wynikają z faktu, że jego głównym 

składnikiem palnym jest metan CH4, którego zawartość waha się w zakresie 90÷99% 

w zależności od źródła pochodzenia gazu [1-4]. Metan jest najprostszym węglowodo-

rem o jednym atomie węgla, powszechnie uważanym za składnik nietoksyczny. 

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez autora wykazały, że zawartość metanu  

w węglowodorach spalin dwupaliwowych silników gazowych waha się w granicach 

70÷80%, co znacznie zmniejsza ich toksyczność [5]. Dzięki temu, że w metanie aż
cztery atomy wodoru przypadają na jeden atom węgla, w wyniku jego spalania po-

wstaje około 24,5% mniej dwutlenku węgla niż przy spalaniu tradycyjnych paliw cie-

kłych. Przy spalaniu gazu ziemnego, z uwagi na mniejszą zawartość metanu i do-

mieszki wyższych węglowodorów, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wynosi oko-

ło 20%. 

Zgodnie z przewidywaniami, w najbliższych latach gaz ziemny będzie w pań-

stwach Unii Europejskiej drugim paliwem silnikowym po paliwach ciekłych. Przewi-

duje się, że jego zużycie do 2008 roku wzrośnie w państwach UE do 5,8% ogółu zu-

żywanych paliw silnikowych [5, 7]. 

Wprowadzanie gazu ziemnego do zasilania silników będzie dotyczyło zarówno sil-

ników trakcyjnych, w tym głównie napędzających autobusy i samochody ciężarowe, 

jak i zastosowań w lokalnej energetyce skojarzonej opartej o duże stacyjne silniki 

gazowe [6, 8÷10]. Rozwój tej ostatniej dziedziny zastosowań szczególnie widoczny 

jest w Niemczech, gdzie funkcjonuje około 5000 lokalnych siłowni z silnikami zasila-

nymi gazem ziemnym, a liczba ich zwiększa się średnio o około 50 rocznie [6].  

Zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2002 roku wynosiło 11 mld m
3
, z czego 4 mld 

m
3
 pochodziło z wydobycia krajowego i 7 mld m

3
 z importu [1]. Roczne wydobycie 

gazu ziemnego w Polsce wynosi 5÷5,5 mld m
3
. Udokumentowane zasoby krajowe 

wynoszą około 166 mld m
3
, w tym 78 mld m

3
 gazu wysokometanowego i 88 mld m

3

gazu zaazotowanego [1]. Prognostyczne zasoby gazu ziemnego w Polsce są znacznie 

wyższe i ocenia się je na około 630 mld m
3
 [2]. Warto podkreślić, że krajowe zużycie 

gazu ziemnego w produkcji energii pierwotnej jest około 3-krotnie mniejsze w sto-

sunku do rozwiniętych krajów świata. W związku z tym powinno się zwiększać jego 

stosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. Dotyczy to również zastosowania gazu 

ziemnego do zasilania silników spalinowych. Pomimo wejścia Polski do struktur UE, 

jak dotychczas nic nie wskazuje na zmianę polityki państwa w tym zakresie. 
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2. Systemy zasilania silników gazowych

W silnikach gazowych stosuje się obecnie dwa odmienne systemy zasilania: 

• zasilanie silnika samym gazem i zapłon iskrowy; 

• zasilanie dwupaliwowe z dawką oleju napędowego inicjującą zapłon gazu. 

W silnikach o zapłonie iskrowym stosuje się mieszalnikowe zasilanie lub wielo-

punktowy wtrysk gazu przed zawory dolotowe. W małych silnikach samochodów 

osobowych stosuje się w okresie przejściowym podwójne systemy zasilania benzyną  

i gazem. W związku z tym w silnikach tych stopień sprężania pozostaje niezmieniony 

lub podnosi się go jedynie nieznacznie o 0,5÷1,0 jednostek. Przystosowanie takich 

silników do zasilania samym gazem pozwala w lepszym stopniu wykorzystać prze-

ciwstukowe własności gazu ziemnego i istotnie zwiększyć stopień sprężania, co może 

przyczyniać się do wzrostu ich sprawności cieplnej i ograniczać straty mocy maksy-

malnej związanej z gazowym zasilaniem. Większe silniki przystosowywane są z regu-

ły do zasilania samym gazem ziemnym. Z uwagi na większe średnice cylindra oraz 

stosowane bogate mieszaniny gaz-powietrze w silnikach takich obniża się stopień
sprężania do wartości ε=8÷9. Powoduje to istotne zmniejszenie sprawności cieplnej 

silnika w stosunku do ich odpowiedników zasilanych samym olejem napędowym. 

Straty sprawności zależne są od wielkości silnika i stosowanego systemu regulacji co 

przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Porównanie sprawności ogólnej silników ZS zasilanych tradycyjnie z silnikami o zapłonie  

iskrowym zasilanych gazem ziemnym CNG. 

Fig. 1. Comparison of thermal efficiency CI engines fuelled traditional with SI engines fuelled CNG. 
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Dwupaliwowe systemy zasilania mogą opierać się na maksymalnym zastępstwie 

paliwa ciekłego przez paliwo gazowe (rys. 2b). Ilość oleju napędowego jest wtedy 

minimalizowana do ilości koniecznej do prawidłowego zapłonu paliwa gazowego  

i poprawnej pracy aparatury paliwowej [11-14]. Druga możliwość polega na niewiel-

kim dodatku gazu przy średnich i maksymalnych obciążeniach silnika. Ten system jest 

interesujący w zastosowaniu do silników autobusowych. Dodatek gazu może być  

w tych silnikach środkiem obniżenia toksyczności spalin, a szczególnie zadymienia 

przy maksymalnych obciążeniach [12, 15]. 
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Rys. 2. Systemy zasilania paliwami gazowymi: a) silnik 

o zapłonie iskrowym; b) silnik dwupaliwowy ze stałą – 

minimalną dawką paliwa; c) silnik dwupaliwowy z 

niewielkim dodatkiem gazu przy maksymalnym obcią-

żeniu. 

Fig. 2. The varies gas fuelled system: a) spark ignition 

engines; b) dual fuel engine with small pilot dose of 

Diesel oil; c) dual fuel engine with a small gas addition 

at maximal loads. 

Rys. 3. Schemat spalania gazu i oleju napę-

dowego w silniku dwupaliwowym: λo – 

współczynnik nadmiaru powietrza mieszaniny 

gaz-powietrze zasysanej do cylindra; w1- 

szybkość propagacji płomienia w strudze 

oleju napędowego; w2 – szybkość propagacji 

płomienia w mieszaninie gazowej 

Fig. 2. The scheme of gas and Diesel oil 

combustion in a dual fuel engine: λo – excess 

air ratio gas-air mixture; w1 – flame propaga-

tion ratio in the Diesel oil jet; w2 – flame 

propagation ratio in the gas-air mixture. 

W silniku dwupaliwowym do cylindra zasysana jest jednorodna mieszanina gaz-

powietrze o składzie określonym przez współczynnik nadmiaru powietrza λo (rys. 3). 

Mieszanina gazowa nie może przy stosowanych stopniach sprężania ulec samozapło-

nowi w procesie sprężania z uwagi na wysoką temperaturę samozapłonu gazu ziem-

nego prawie dwukrotnie wyższą od temperatury samozapłonu oleju napędowego. Jest 

ona zapalana od niewielkiej dawki oleju napędowego wtryskiwanego do cylindra  

w suwie sprężania w okolicach GMP. Wskutek wysokiej temperatury czynnika i obec-

ności aktywnych centrów zapłonu olej napędowy ulega samozapłonowi. Najlepsze 

warunki samozapłonu ma paliwo ciekłe znajdujące się na zewnętrznej powierzchni 

strugi, gdzie występują najlepsze warunki parowania i mieszania z powietrzem oraz 
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występuje wysokie stężenie tlenu. Od powierzchni strugi płomień przenosi się zarów-

no do wnętrza strugi w strefę bogatej mieszaniny oleju napędowego z mieszaniną
gazową, jak i na zewnątrz w strefę jednorodnej mieszaniny gaz-powietrze. Wewnątrz 

strugi spalają się równocześnie olej napędowy i gaz. Ze względu na bogatszą miesza-

ninę w strefie tej panują wyższe temperatury ułatwiające zapłon i całkowite spalanie 

nawet skrajnie ubogich mieszanin gazowych. Na zewnątrz strugi prędkość spalania 

gazu zmniejsza się w miarę oddalania się płomienia od strugi.  

Na zmiany prędkości spalania istotnie wpływa skład mieszaniny gazowej. Przy 

ubogich mieszaninach w okolicach ścianek komory spalania może dochodzić do zbyt 

powolnego spalania lub nawet zaniku płomienia. Wpływa to na zmniejszenie spraw-

ności silnika dwupaliwowego i wzrost emisji CO i THC.

Parametry silnika dwupaliwowego zależne są składu mieszaniny gazowej i od 

wielkości dawki inicjującej (rys. 4).  
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Rys. 4. Porównanie mocy użytecznej i sprawności ogólnej silnika 1CA90 zasilanego dwupaliwowo przy 

różnej wielkości dawki inicjującej oleju napędowego z parametrami silnika zasilanego tradycyjnie [5] 

Fig. 4. Comparison of brake power and thermal efficiency of 1CA90 engine fuelled dual fuel at varies 

pilot dose quantity of Diesel oil with parameters traditional fuelled engine [5]

Przy małych dawkach inicjujących silnik dwupaliwowy wykazuje mniejszą moc  

w zakresie 4÷5,5% niż moc silnika zasilanego tradycyjnie (rys. 4a). Przy zwiększaniu 

dawki inicjującej silnik osiąga moc większą od mocy silnika zasilanego tradycyjnie. 

Uzyskuje się to przez obniżenie średniego współczynnika nadmiaru powietrza w za-

kresie 0,15÷0,25 w stosunku do współczynnika przy zasilaniu tradycyjnym. W bada-

niach przeprowadzonych w pracy [5] stwierdzono, że sprawność silnika dwupaliwo-

wego przy pełnym obciążeniu i minimalnej dawce inicjującej była większa o wartość
bezwzględną w granicach 1,4÷2,2% (co stanowi względny wzrost sprawności w gra-

nicach 5,7÷7,8%) w stosunku do sprawności silnika zasilanego tradycyjnie.
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3. Niektóre problemy związane z zasilaniem silników trakcyjnych  

gazem ziemnym 

Głównymi kryteriami przydatności paliwa gazowego do zasilania silników trakcyj-

nych jest wartość opałowa mieszaniny stechiometrycznej, odporność na spalanie stu-

kowe oraz łatwość przechowywania i dystrybucji. Jeżeli wartość opałowa mieszaniny 

stechiometrycznej jest porównywalna do konwencjonalnego paliwa, silnik zasilany 

gazem może uzyskiwać moc podobną do silnika zasilanego tradycyjnie. Wysoka od-

porność przeciwstukowa pozwala stosować wysokie stopnie sprężania i zmniejsza 

straty sprawności związane z zasilaniem gazowym.  

Porównanie własności podstawowych paliw płynnych i gazowych przedstawiono 

w tabeli 1. Z porównania własności wynika, że gaz ziemny posiada wartość opałową
mieszaniny stechiometrycznej mniejszą w stosunku do paliw płynnych: mniejszą  
w zakresie 7,5÷11,5% w stosunku do oleju napędowego i mniejszą w zakresie 

7,5÷9,0% w stosunku do benzyny. W gazowych silnikach o zapłonie iskrowym należy 

zatem liczyć się z podobną stratą mocy maksymalnej. Z kolei w dwupaliwowych sil-

nikach o zapłonie samoczynnym dzięki zmniejszeniu średniego współczynnika nad-

miaru powietrza moc maksymalna może być porównywalna do mocy osiąganej przy 

zasilaniu olejem napędowym.

Korzystną cechą gazu ziemnego jest wysoka temperatura samozapłonu 

(910÷923 K) oraz wysoka liczba oktanowa (LOM=120÷130). Pozwala to na stosowa-

nie w silnikach ZI wyższych stopni sprężania od stosowanych przy zasilaniu benzyną. 

W silnikach dwupaliwowych średniej wielkości o wtrysku bezpośrednim, stosowa-

nych w autobusach i samochodach ciężarowych, można stosować stopnie sprężania 

podobne jak przy zasilaniu samym olejem napędowym (ε=14÷16). 

Istotną wadą gazu ziemnego jest jego mała gęstość energetyczna w warunkach oto-

czenia. Wynika ona z faktu, że w temperaturze otoczenia gaz ziemny może być maga-

zynowany jedynie w postaci gazowej, a jego gęstość jest wtedy mniejsza o około 

957÷1150 razy w stosunku do paliw ciekłych. Zapewnienie odpowiedniego zapasu 

energii między kolejnymi tankowaniami samochodu wymaga zatem sprężenia gazu do 

wysokich ciśnień rzędu 16÷20 MPa przy stosowaniu butli stalowych i 20÷25 MPa dla 

butli kompozytowych. Gaz ziemny może być wprawdzie magazynowany w zbiorni-

kach kriogenicznych w postaci skroplonej, ale skraplanie gazu podraża koszty eksplo-

atacji silników i komplikuje system dystrybucji. Z tego powodu wydaje się, że więk-

sze szanse zastosowania ma gaz ziemny sprężony CNG (Compressed Natural Gas). 

Taką koncepcję zastosowania gazu ziemnego przyjęto w większości państw UE. 

W przypadku silnika stosowanego w autobusach, zapewnienie przebiegu około  

300 km między kolejnymi tankowaniami (co odpowiada średnim przebiegom autobu-

sów w ciągu jednej zmiany), wymaga przy sprężeniu gazu do 20 MPa zastosowania 

8÷10 butli. Przy zastosowaniu butli stalowych powoduje to wzrost masy pojazdu  

o około 500 kg. Wzrost masy pojazdu zależny jest od rodzaju zastosowanych butli, co 

przedstawia tabela 2. W związku z tym wydaje się, że wprowadzanie gazu ziemnego 
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do zasilania silników będzie wymagało stosowania butli kompozytowych, które są
około 4-krotnie lżejsze i dopuszczają stosowanie wyższych ciśnień maksymalnych. 

Tabela 1. Porównanie podstawowych własności paliw ciekłych i gazowych. 

Table 1. Comparison of basic properties of liquid fuels and gas fuels. 

Własność
Paliwo 

olej  

napędowy 
benzyna LPG gaz ziemny 

Gęstość [kg/m3] 
800÷860 720÷760 

2,360*

* faza lotna 
0,7518 

Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza 

[kg/kg] 14,5 14,9 15,6 16,2 

Wartość opałowa [MJ/kg] 42,0÷44,0 43,3÷44,0 46,02 45,970 

Wartość opałowa mieszaniny stechiome-
trycznej [MJ/nm3] 

3,745÷3,922 3,756÷3,818 3,660 3,473 

Ciepło parowania [kJ/kg] 250÷270 330 406 0 

Granice palności (0,1013MPa, 0oC) 

- dolna λd

- górna λg

0,975 
0,18 

1,16 
0,20 

- 
- 

1,97 
0,59 

Temperatura samozapłonu [K] 603÷623 753÷823 763 910÷923 

Szybkość propagacji płomienia w miesza-

ninie stechiometrycznej [m/s] 
0,400 0,305 0,338 

Liczba oktanowa LOM 

Liczba cetanowa LC 50÷85 

92÷100 90-94 120÷130 

Tabela 2. Porównanie masy jednostkowej różnych butli na sprężony gaz ziemny 

Table 2. Comparison of unit mass of CNG cylinder 

Rodzaj butli 
Masa 1 dm3

objętości 

magazynowej 

butli w [kg] 

Wymagane mini-

malne ciśnienie 

niszczące w [MPa]

Butla stalowa 0,9 ÷ 1,2 45 

Zbiornik butli stalowy, wzmocniony obwodowo 

włóknem polimerowym zbrojonym 
0,77 ÷ 0,9 47 ÷ 50 

Butla metalowo-kompozytowa 

(wewnętrzna powłoka butli metalowa, a cała 
powierzchnia zewnętrzna owinięta powłoką
nośną z kompozytu długowłóknistego) 

0,34 ÷ 0,52 47 ÷ 70 

Butla kompozytowa 0,3 ÷ 0,4 47 ÷ 73 

Dodatkowym problem przy zasilaniu gazem sprężonym CNG jest konieczność sto-

sowania w samochodach zbiorników o dużej pojemności całkowitej, co przedstawiono 

na rysunku 5. Przy założeniu, że maksymalne ciśnienie ładowania butli wynosi  

16 MPa (co najczęściej jest stosowane w przypadku butli stalowych), a ciśnienie mi-

nimalne przy rozładowaniu wynosi 1 MPa, sumaryczna pojemność zbiornika gazowe-

go powinna być prawie 6-krotnie większa w stosunku do zbiornika na olej napędowy. 

Zapewnienie przebiegu między kolejnymi tankowaniami, wynoszącego dla samocho-

du ciężarowego 350 km, wymaga zatem zastosowania zbiorników gazowych o po-

jemności 900 dm
3
, co ogranicza przestrzeń ładunkową samochodu ciężarowego,  
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a w przypadku autobusu powoduje konieczność umieszczenia zbiorników gazowych 

na dachu lub pod podłogą, jeżeli jest to możliwe.  

Najczęściej stosowane sposoby umieszczenia butli w różnych typach samochodów 

przedstawiono na rysunkach 6-8. 
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Rys. 5. Zależność przebiegu samochodu ciężarowego od pojemności zbiornika CNG. 

Fig. 5. Dependence of heavy vehicle course from CNG tank volume. 

Rys. 6. Samochód Opel Zafira - butle CNG 

umieszczone pod podłogą. 

Fig. 6. Opel Zafira – CNG cylinder under floor 

plate. 

Rys. 7. Samochód dostawczy Toyota Dyna – 

butle CNG umieszczone przy ramie.  

Fig. 7. Toyota Dyna – CNG cylinder at the 

frame bearer. 
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Rys. 8. Kompozytowy zbiornik CNG umieszczony na dachu autobusu. 

Fig. 8. Composite CNG cylinders on the bus roof. 

W produkowanych obecnie samochodach osobowych zbiorniki CNG są najczęściej 

umieszczane pod podłogą samochodu. Takie umieszczenie zbiorników posiada szereg 

zalet, bowiem ułatwia ich montowanie i nie zmniejsza przestrzeni bagażowej. Dodat-

kową zaletą jest większe bezpieczeństwo pasażerów w przypadku rozszczelnienia 

butli. Umieszczenie butli pod podłogą wykonaną z jednego arkusza blachy prawie 

całkowicie uniemożliwia migrację gazu do przestrzeni pasażerskiej. Ponadto okreso-

wa kontrola instalacji gazowej jest możliwa od dołu pojazdu bez konieczności demon-

tażu innych specjalistycznych podzespołów samochodu, co znacząco obniża koszty 

takiej obsługi.

Ważnym powodem skłaniającym do stosowania gazu ziemnego jako paliwa jest 

jego niska cena oraz powszechna dostępność. Analizę ekonomiczną opłacalności sto-

sowania gazu ziemnego przedstawiono w tabeli 3. Wynika z niej, że średnie koszty 

eksploatacji autobusów przy zasilaniu samym gazem w systemie z zapłonem iskro-

wym wynoszą 28,6%, a w systemie dwupaliwowym - 57,3% w stosunku do kosztów 

zasilania olejem napędowym. Wyższy koszt eksploatacji silników gazowych z syste-

mem dwupaliwowym wynika z założonego wysokiego eksploatacyjnego zużycia oleju 

napędowego wynoszącego 40% energii dostarczanej do silnika. Powoduje to znaczący 

udział kosztów tego paliwa w całości kosztów eksploatacji. 
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Tabela 3. Analiza ekonomiczna zasilania autobusów paliwem gazowym (ceny paliw wg stanu na IX 

2005; zużycie paliwa przyjęto wg średnich norm zużycia w MZK Bielsko-Biała). 

Table 3. Analyse of cost bus gas fuelling (the fuel praises on IX 2005, fuel consumption admitted on 

the mean bus fuel consumption in MZK Bielsko-Biala). 

System zasilania silnika 

Zasilanie -

ON 
Zasilanie gazem – iskrowy ZI Zasilanie gazem – dwupaliwowy ZS Analizowana 

wielkość

ZS – zasila-
nie ON 

100% 

ZI – zasilanie 
LPG 100% 

ZI – zasilanie 
CNG 100% 

ZS – zasilanie 
dwupaliwowe  

ON 70%+LPG 30% 

ZS – zasilanie 
dwupaliwowe:  

ON 40%+CNG 60%

Cena jednostko-

wa paliwa 

ON – 

3,25 zł/dm3

LPG – 

1,63 zł/dm3 

CNG – 

0,885 zł/nm3 

ON – 3,25 zł/dm3

LPG –1,63 zł/dm3

ON – 3,25 zł/dm3

CNG –0,885 zł/nm3

Zużycie paliwa 
na 100 km 

37 dm3 54 dm3 39 nm3 ON-26 dm3

LPG-16,3 dm3
ON-14,8 dm3

CNG-23,5 nm3 

Koszt ON  

zl/100 km 
120,2 - - 84,5 48,1 

Koszt gazu 

zł/100 km 
- 88,0 34,5 26,6 20,8 

Łączny koszt 
zasilania zł/100 

km 
120,2 88,0 34,5 111,1 68,9 

Zysk kosztów 
odniesiony do 

ON zł/100 km 

- 32,2 85,7 9,1 51,3 

Roczny zysk 
przy przebiegu  

70.000 km/rok 
- 22.540 60.000 6.370 35.910 

Legenda:   ZI – silnik z zapłonem iskrowym;    ZS – silnik z zapłonem samoczynnym; 

LPG – Liquefied Petroleum Gas;   CNG – Compressed Natural Gas 

4. Badania własne 

W celu sprawdzenia wpływu zasilania gazowego na emisję spalin, przeprowadzono 

badania silnika o zapłonie samoczynnym pracującego w systemie dwupaliwowym. 

Konieczność przeprowadzenia tych badań wynika z faktu, że większość publikacji 

dotyczy zasilania silników dwupaliwowych gazami odpadowymi, szczególnie bio-

gazami pozyskiwanymi w procesie oczyszczania ścieków. W gazach tych zawartość
metanu nie przekracza najczęściej 60%obj, co może istotnie wpływać na przebieg spa-

lania i w konsekwencji na emisję ich spalin. 

Badania przeprowadzono na 1-cylindrowym silniku o zapłonie samoczynnym z 

wtryskiem bezpośrednim 1CA90. Dane techniczne silnika przedstawiono w tabeli 4.  

W celu przystosowania silnika do badań dokonano w nim następujących zmian: 
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• w układzie dolotowym zainstalowano mieszalnik gazu; wymaganą ilość gazu do 

silnika sterowano przepustnicą, a maksymalny wydatek gazu ograniczano zaworem 

kulowym; 

• układ zasilania połączono poprzez oryginalny filtr powietrza ze zbiornikiem wy-

równawczym o pojemności 0,3 m
3
 i przepływomierzem powietrza; 

• odłączono regulator odśrodkowy w pompie wtryskowej, a listwę zębatą pompy 

połączono ze śrubą mikrometryczną dla zapewnienia precyzyjnej regulacji dawki 

inicjującej; 

• w głowicy wykonano otwór dla piezokwarcowego czujnika AVL typ QC42D-E. 

Wszystkie regulacje silnika przed badaniami wykonano zgodnie z zaleceniami 

producenta. Opis oraz schemat stanowiska badawczego przedstawiono w pracach  

[5, 18]. Stężenia toksycznych składników spalin mierzono analizatorami firmy AVL 

Pierburg: podczerwieni dla CO, płomieniowo jonizacyjnym dla TCH, chemolumine-

scencyjnym dla NOx oraz zadymienie spalin dymomierzem AVL typ 409. Moment 

obrotowy silnika mierzono hamulcem elektrowirowym 210/20 firmy AUTOMEX. 

Tabela 4. Dane techniczne silnika 1CA90. 

Table 4. Technical data of 1CA90 engine. 

Typ 1CA90 

Liczba cylindrów 1 

Średnica cylindra/Skok tłoka 90 mm/90 mm 

Objętość skokowa 573 cm3

Stopień sprężania 16,8 

Moc znamionowa 6,1 kW 

Prędkość obrotowa mocy zna-

mionowej 
3000 obr/min 

Maksymalny moment obrotowy 27 Nm 

Komora spalania 
Wtrysk bezpośredni do 

komory toroidalnej w tłoku 

Rozpylacz 4-otworkowy 

Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza 21,1±0,5 MPa 

Geometryczny kąt początku 
tłoczenia paliwa 

28oOWK przed GMP 

Pompa wtryskowa 
Tłoczkowa, jednosekcyjna z 

obcym napędem 

Początek otwarcia zaworu dolo-
towego 

18o przed GMP 

Zamknięcie zaworu dolotowego 52o30’ po DMP 

Początek otwarcia zaworu wylo-

towego 
52o30’ przed DMP 

Zamknięcie zaworu wylotowego 18o po GMP 

Emisję spalin w [g/kWh] obliczano z następującego wzoru: 

e

iis
i

N

uV
X

⋅⋅
=

ρ&

  ,                                                 (1) 

gdzie: 

Xi – emisja i-tego składnika spalin [kg/kWh]; 
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sV& – wydatek spalin zredukowany do warunków normalnych [m
3
/h]; 

ρi   – gęstość i-tego składnika spalin w warunkach normalnych [kg/m
3
]; 

ui   – stężenie i-tego składnika spalin mierzone w jednostkach objętościowych; 

Ne  – moc użyteczna silnika skorygowana do warunków normalnych [kW]. 

Wydatek spalin obliczano na podstawie pomiaru zużycia powietrza zasysanego 

przez silnik i współczynnika kontrakcji obliczanego na podstawie równań stechiome-

trycznych spalania. Zużycie powietrza mierzono przepływomierzem AF55-02 firmy 

Hitachi. 

Emisję toksycznych składników spalin w funkcji malejącego stężenia gazu w mie-

szaninie dla różnych prędkości obrotowych przedstawiono na rysunku 9.  
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Rys. 9. Emisja toksycznych składników spalin dwupaliwowego silnika 1CA90 w funkcji składu miesza-

niny gaz-powietrze dla różnych prędkości obrotowych; wielkość dawki inicjującej stała (nieznaczne 

różnice w wielkości dawki wynikają ze zmian dawkowania pompy wtryskowej). 

Fig. 9. Emission dual fuel engine 1CA90 in function of gas-air mixture composition for varies engine 

revolution; pilot dose quantity constant (a small changes of pilot dose quantity result from changes  

injection pump dosage). 

Z analizy przebiegów wynika, że w miarę zubożania mieszaniny gaz-powietrze 

emisja tlenku węgla i niespalonych węglowodorów THC (Total Hydrocarbons) wzra-

sta. Wzrost emisji obydwu omawianych składników przy zubożeniu mieszaniny do 

λo=4 jest prawie trzykrotny w stosunku do wartości rejestrowanych przy bogatych 

mieszaninach. Oznacza to, że mimo wzrastającego stężenia tlenu w mieszaninie na 
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zewnątrz strugi paliwa ciekłego, warunki utleniania gazu ulegają pogorszeniu (spo-

wolnieniu), co powoduje niecałkowite ich utlenienie i wzrost emisji. Niewystarczający 

czas na całkowite utlenienie gazu szczególnie widoczny jest przy zwiększaniu prędko-

ści obrotowej silnika, kiedy obserwowano wzrost emisji CO i THC. Wzrost ten świad-

czy, że mimo zwiększenia szybkości reakcji utleniania związanego ze zwiększeniem 

temperatur czynnika w czasie spalania przy wzroście prędkości obrotowej silnika, 

całkowita masa utlenianego paliwa maleje. 

Emisja NOx maleje wraz ze zmniejszaniem stężenia gazu w mieszaninie. Najwięk-

sze zmiany emisji NOx występowały w bogatym zakresie składów dla λo<3. Stwier-

dzono wtedy zmniejszenie emisji NOx o 25÷45% w stosunku do wartości emisji przy 

maksymalnych wzbogaceniach mieszaniny. Równocześnie emisja NOx wzrasta wraz 

ze wzrostem prędkości obrotowej. Przy prędkości 2750 obr/min w całym zakresie 

zmiany składu mieszaniny gazowej emisja NOx była większa w granicach 30÷40%  

w porównaniu do rejestrowanej przy małych prędkościach obrotowych. Świadczy to  

o istotnym wpływie średnich temperatur ładunku na szybkość wydzielania ciepła  

w czasie spalania, a tym samym na poziom lokalnych temperatur w strefach reakcji, 

które decydują o ilości tworzonych NOx. Na podkreślenie zasługuje również fakt 

ogólnie niskich poziomów emisji NOx przy zasilaniu dwupaliwowym. W całym zakre-

sie badanych składów mieszaniny i prędkości obrotowych silnika emisja NOx zmie-

niała się w granicach 5,5÷9,8 g/kWh. 

Zadymienie spalin zmienia się wyraźnie przy zubożaniu mieszaniny gazowej  

w bogatym zakresie jej składów dla λo<3, gdzie obserwowano prawie 4-krotne 

zmniejszenie zadymienia. Ponieważ główną przyczyną zadymienia w silnikach dwu-

paliwowych jest spalanie dawki inicjującej, fakt ten świadczy o istotnym wpływie 

obecności gazu na jakość utleniania oleju napędowego. W bogatych zakresach mie-

szanin gazowych, przy małym stężeniu tlenu, proces spalania oleju napędowego ulega 

pogorszeniu i obserwuje się wzrost zadymienia spalin. Na proces ten istotnie wpływa 

temperatura czynnika w czasie spalania, o czym świadczy mniejsze zadymienie przy 

wzrastających prędkościach obrotowych. 

Porównanie emisji spalin przy tradycyjnym i dwupaliwowym zasilaniu silnika 

przedstawiono na rysunku 10. Na rysunku tym wyraźnie widać, że zastosowanie gazu 

ziemnego w silniku wolnossącym przy tradycyjnym systemie regulacji silnika powo-

duje wzrost emisji CO i THC oraz wyraźne zmniejszenie emisji NOx i zadymienia 

spalin w stosunku do wartości obserwowanych w silniku zasilanym tradycyjnie. Po-

dobne stwierdzenia znaleźć można w pracach [5, 11, 13, 15]. Różnice w emisji CO, 

THC i NOx między zasilaniem dwupaliwowym i tradycyjnym zwiększają się w miarę
zmniejszania obciążenia silnika (czemu towarzyszy zubożanie mieszaniny gazowej). 

Jedynie różnice w zadymieniu spalin zmniejszają się wraz ze zmniejszaniem obciąże-

nia silnika, co związane jest z polepszaniem warunków spalania dawki inicjującej, 

wskutek zwiększenia koncentracji tlenu w zasysanym ładunku. 
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Rys. 10. Porównanie emisji toksycznych składników spalin w silniku 1CA90 zasilanym dwupaliwowo  

i tradycyjnie w funkcji obciążenia silnika. 

Fig. 10. Comparison of emission 1CA90 engine fuelled traditional and in dual fuel mode in function 

engine load. 

Porównanie różnic w emisji spalin między obydwoma systemami zasilania ko-

rzystniej jest prześledzić na podstawie wskaźnika procentowej emisji w stosunku do 

emisji przy zasilaniu samym olejem napędowym: 
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gdzie: hi – procentowy wskaźnik emisji dla i-tego składnika spalin; 

(XON+CNG)i – zmierzona wartość i-tej wielkości w punkcie pomiarowym przy za-

silaniu dwupaliwowym; 

(XON)i – zmierzona wartość i-tej wielkości w punkcie pomiarowym przy zasila-

niu samym olejem napędowym. 

Wartości wskaźników hi mniejsze od 100% świadczą o zmniejszeniu analizowanej 

emisji przy zasilaniu dwupaliwowym w stosunku do zmierzonej przy zasilaniu trady-

cyjnym. 

Zestawienie wskaźników emisji dla wybranych składników spalin przedstawiono 

na rysunkach 11 i 12. Z analizy tych rysunków wynikają istotne różnice w emisji spa-

lin dla obydwu systemów zasilania. Emisja NOx przy maksymalnym obciążeniu silni-

ka dwupaliwowego jest mniejsza w granicach 20÷40% w stosunku do silnika zasila-

nego tradycyjnie. Jeszcze większe różnice występują przy zmniejszaniu obciążenia, 

gdzie wartości emisji NOx są 2÷3-krotnie mniejsze. Duże różnice emisji NOx przy 

częściowym obciążeniu silnika wynikają głównie z mniejszych temperatur w strefach 

reakcji występujących przy spalaniu zubożonych mieszanin gaz-powietrze.  

Analiza zadymienia spalin wskazuje, że w większości badanych punktów pomia-

rowych przy zasilaniu dwupaliwowym występuje ponad 4-krotne zmniejszenie zady-

mienia. Oznacza to, że nawet niewielki udział gazu ziemnego w całkowitej energii 

dostarczanej do silnika zmniejsza wyraźnie emisję cząstek stałych, co może być wy-

korzystane w silnikach autobusowych obsługujących centra dużych miast. 

Zasilanie gazowe zmniejsza również wyraźnie emisję CO2 , co pokazano na rysun-

ku 12. Przy maksymalnym obciążeniu silnika zmniejszenie emisji wynosi od 11÷25% 

zależnie od prędkości obrotowej. Tak duże zmniejszenie emisji wynika z mniejszego 

udziału węgla w paliwie gazowym, ale również w dużej mierze ze wzrostu sprawności 

ogólnej silnika. Przy częściowym obciążeniu silnika (rys. 12b) wskutek pogorszenia 

się sprawności silnika, wynikającej z nadmiernego zubożenia mieszaniny palnej, emi-

sja CO2 wzrasta w stosunku do emisji przy maksymalnym obciążeniu. Jest jednak 

nadal w granicach 5÷10% mniejsza od emisji silnika zasilanego tradycyjnie. Emisja 

CO2 może być jeszcze zmniejszona przy optymalizacji regulacji silnika dwupaliwo-

wego i zastosowaniu wtrysku gazu do kolektora dolotowego. Zmniejszenie emisji CO2

jest ważną zaletą zastosowania gazu ziemnego, podnoszoną często w literaturze za-

granicznej. 
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Rys. 11. Zmniejszenie emisji tlenków azotu i zadymienia spalin w silniku 1CA90 zasilanym dwupaliwo-

wo w stosunku do zasilania olejem napędowym. 

Fig. 11. Decrease of NOx emission and smoke in the 1CA90 engine fuelled dual fuel in comparison  

of traditional fuelling. 
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Rys. 12. Zmniejszenie emisji CO2 w silniku 1CA90 zasilanym dwupaliwowo w stosunku do zasilania 

olejem napędowym: a) maksymalne obciążenie silnika; b) zmienne obciążenie silnika. 

Fig. 12. Decrease of CO2  emission  in the 1CA90 engine fuelled dual fuel in comparison of traditional 

fuelling: a) maximal engine load; b) partial engine load. 

5. Wnioski 

Zastosowanie gazu ziemnego do zasilania silników jest korzystne zarówno ze 

względów ekonomicznych, jak i ekologicznych i powinno być rozwijane. Wydaje się, 

że na obecnym poziomie techniki w silnikach trakcyjnych uzasadnione jest stosowanie 

gazu ziemnego sprężonego CNG. Jego stosowanie w silnikach trakcyjnych powoduje 

jednak pewne trudności techniczne, do których należą: 
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• wzrost masy pojazdu ciężarowego o 400÷500 kg w przypadku butli stalowych  

i 150÷200 kg w przypadku butli kompozytowych; 

• prawie 6-krotny wzrost całkowitej objętości zbiorników gazowych w stosunku do 

objętości zbiorników stosowanych przy zasilaniu paliwami płynnymi; 

• konieczność budowy sieci stacji umożliwiających szybkie tankowanie pojazdów  

w CNG. 

Wydaje się, że w okresie przejściowym powinno się wprowadzać lokalne zasilanie 

gazem ziemnym samochodów ciężarowych i autobusów (MZK, firmy budowlane), co 

pozwoliłoby wydatnie zmniejszyć koszty adaptacji zasilania. W samochodach osobo-

wych należy stosować wyłącznie butle kompozytowe oraz dopuszczać do zmniejsze-

nia przebiegu między kolejnymi tankowaniami gazu w stosunku do przebiegów przy 

zasilaniu paliwami płynnymi. 

Badania wykonane na silnikach pracujących w systemie dwupaliwowym wykazały 

następujące korzystne zmiany emisji w stosunku do zasilania tradycyjnego: 

• zmniejszenie emisji NOx w granicach 35÷45% ; 

• ponad 4-krotne zmniejszenie zadymienia spalin; 

• zmniejszenie emisji CO2 w granicach 15÷25% zależnie od prędkości obrotowej  

i obciążenia silnika. 

Zastosowany system dwupaliwowego zasilania silnika zwiększa emisję CO i nie-

spalonych węglowodorów THC, co wynika głównie z zastosowanego mechanicznego 

sterowania składem mieszaniny palnej oraz zastosowaniem tradycyjnego układu wtry-

sku dawki inicjującej. Dokonane jednak w czasie badań analizy wykazały, że 70-80% 

niespalonych węglowodorów stanowi metan uważany za składnik nietoksyczny. Po-

nadto tlenek węgla i węglowodory mogą być łatwo usunięte ze spalin przez zastoso-

wanie katalizatorów utleniających o wysokim stopniu sprawności w niskich tempera-

turach.  

Podstawową zaletą zastosowania systemów dwupaliwowych dla silników gazo-

wych jest: 

• zmniejszenie emisji NOx i zadymienia, co stanowi obecnie podstawowy problem w 

silnikach o zapłonie samoczynnym; 

• wysoka sprawność ogólna silnika, wyższa od sprawności silników o zapłonie sa-

moczynnym zasilanych tradycyjnie przy pełnym obciążeniu oraz znacznie wyższa 

od sprawności gazowych silników z zapłonem iskrowym w całym polu pracy silni-

ka; 

• równomierna praca silnika przy zmiennych obciążeniach, co ma istotne znaczenie 

przy stosowaniu systemu w środkach transportu publicznego. 
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Selected Problems of Application of Natural Gas to CI Engine 

S u m m a r y 

Forecasts for the nearest years anticipate significant increase of natural gas consumption in European 

Union states. Such situation is caused by pro-ecological capabilities of the gas, good deal of resources and 

common availability. It seams that at the present moment compressed natural gas shall find the main 

implementation. The present paper shows testing results of a single cylinder; direct injected dual fuel 

engine fed on compressed natural gas. In course of performed experiments it has been found that the 

engine operating in range of engine revolutions of 2000-2750 rpm at maximal load has reached higher 

thermal efficiencies comparing with engine fed traditionally. Usage of natural gas enables to significantly 

reduce NOx, CO2 emissions and smokiness of exhaust gases. Reduction of NOx emissions at maximal 

engine load has amounted to 35-45% with respect to emissions from an engine fed traditionally. Even 

bigger differences were observed at partial loads where reduction of NOx emissions was nearly threefold. 

The biggest differences in smokiness of exhaust gases were present at maximal load of dual fuel engine, 

where more than fourfold reduction of the smokiness has been observed. Dual fuel engines, however, 

have shown increased emissions of CO and non-burnt THC hydrocarbons. Growth of CO and THC emis-

sions was nearly twice at maximal engine load and had increased at partial load. The reason of increased 

emissions of CO and THC is worsening of conditions of gas oxidation at partial load and increasing range 

of flame extinction near cylinder walls.


