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Jednym z zasadniczych problemów dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym zasi-

lanych olejem nap�dowym i gazem ziemnym jest pogarszaj�ca si� sprawno�� przy cz��ciowych 

obci��eniach silnika. Zjawisko to zwi�zane jest z nadmiernym zubo�eniem mieszaniny gazowej. 

W artykule przedstawiono wyniki bada� dotycz�ce mo�liwo�ci poprawy jako�ci spalania ubogich 

mieszanin gazowych przez dławienie powietrza dolotowego. Badania wykonano na badawczym, 

jednocylindrowym silniku o wtrysku bezpo�rednim wyposa�onym w układ wtryskowy oleju na-

p�dowego typu Common Rail i wtrysk spr��onego gazu do kolektora dolotowego. Badania wyka-

zały korzystny wpływ umiarkowanego dławienia na sprawno�� ogóln� silnika i st��enie CO oraz 

THC. Poprawa jako�ci spalania przy minimalnym obci��eniu prowadzi jednak do wzrostu st��e-

nia NOx co powoduje konieczno�� równoczesnego stosowania recyrkulacji spalin. 

1. Wprowadzenie 

Podstawowym problemem silników dwupaliwowych s� pogarszaj�ce si� warunki 

spalania mieszaniny gaz-powietrze przy cz��ciowych obci��eniach silnika [1-5]. Jest 

to spowodowane zubo�aniem mieszaniny gazowej przy malej�cym obci��eniu silnika. 

Wynika ono ze sposobu regulacji silnika i stosowania z reguły stałej dawki inicjuj�cej 

niezale�nie od obci��enia silnika. Zmian� obci��enia uzyskuje si� wtedy przez 

zmniejszenie ilo�ci gazu dopływaj�cego do silnika. W efekcie mieszanina gazowa 

ulega zubo�eniu w znacznie wi�kszym stopniu ni� wynikałoby to ze zmiany �redniego 

współczynnika nadmiaru powietrza dla całego ładunku i po��danej zmiany obci��e-

nia. Nadmierne zubo�enie mieszaniny gazowej powoduje zmniejszenie szybko�ci 

propagacji płomienia w mieszaninie gazowej, poza strug� paliwa ciekłego i nadmierne 

wydłu�enie procesu spalania [1, 4, 5]. Przy skrajnym zubo�eniu mo�e dochodzi� do 

wygaszania płomienia przy �ciankach komory spalania spowodowanego odprowadza-

niem ciepła z mieszaniny [6, 7, 8]. Czynniki te powoduj� zmniejszenie sprawno�ci 

silnika i nadmierny wzrost emisji tlenku w�gla i niespalonych w�glowodorów.  

W efekcie silnik dwupaliwowy wykazuje pogorszenie omawianych parametrów  

w stosunku do silnika zasilanego tradycyjnie, co zniech�cało w przeszło�ci do stoso-
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wania tego systemu zasilania w silnikach trakcyjnych i przyczyniło si� do rozwoju 

gazowych silników o zapłonie iskrowym [9, 10]. 

Z przebiegu zmian współczynników nadmiaru powietrza pokazanych na rysunku 

1 wynika, �e przy stosowaniu dawek inicjuj�cych oleju nap�dowego stanowi�cych 

udział energetyczny w zakresie 5÷10% utrzymanie składu mieszaniny gazowej  

w zakresie λo<2,5 mo�liwe jest jedynie przy zmianach obci��enia w zakresie 

50÷100% obci��enia znamionowego. Przy małych obci��eniach niezale�nie od wiel-

ko�ci stosowanej dawki inicjuj�cej wyst�puje znaczne zubo�enie mieszaniny gazowej, 

co musi skutkowa� zmianami w przebiegu jej spalania. Z rysunku 1 wynika równie�, 
�e dla obci��e� wi�kszych od 30% obci��enia znamionowego, zmiana wielko�ci daw-

ki inicjuj�cej jedynie nieznacznie wpływa na zmiany składu mieszaniny gazowej. 

Sugeruje to, �e d��no�� do zmniejszenia dawki inicjuj�cej w tym zakresie obci��e�
mo�e by� podyktowana jedynie ch�ci� zwi�kszenia zast�pstwa oleju nap�dowego 

przez paliwo gazowe, a nie popraw� składu mieszaniny gazowej. 
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Rys. 1. Zmiany współczynników nadmiaru powietrza w funkcji obci��enia silnika SB3.1 dla ró�nych 

dawek inicjuj�cych: λ - �redni współczynnik nadmiaru powietrza; λo – współczynnik nadmiaru powietrza 

mieszaniny gaz-powietrze; UON – energetyczny udział oleju nap�dowego. 

Fig. 1. A Changes of the excess air ratios in function of engine load for various initial dose quantity:  

λ - average excess air ratio; λo – excess air ratio gas-air mixture; UON – energy share of diesel oil. 

Z analizy przebiegu współczynników nadmiaru powietrza λo mieszaniny gazowej 

wynika, �e zastosowanie nawet bardzo małej dawki inicjuj�cej stanowi�cej udział 

energetyczny mniejszy od 5% nie prowadzi do istotnej poprawy składu mieszaniny 

gazowej, bowiem skład mieszaniny gazowej i tak zmienia si� w szerokim zakresie 
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λo=3,0÷12,5. Tak znaczne zubo�enie mieszaniny gazowej musi prowadzi� do zaniku 

płomienia poza strug� paliwa ciekłego. 

Przedstawiona analiza wskazuje, na konieczno�� cz��ciowego dławienia powie-

trza przy małych obci��eniach silnika, co powinno ograniczy� zubo�anie mieszaniny 

gazowej. Warto jednak zaznaczy�, �e dławienie powietrza w silniku wolnoss�cym jest 

ograniczone ze wzgl�du na zmiany procesu samozapłonu oleju nap�dowego [11, 12]. 

2. Stanowisko badawcze 

Badania przeprowadzono na jednocylindrowym silniku badawczym o zapłonie 

samoczynnym i wtrysku bezpo�rednim SB3.1. Dane techniczne silnika przedstawiono 

w tabeli 1. 

Tabela 1. Dane techniczne silnika SB3.1. 

Table 1. Technical data of the engine SB3.1. 

W celu przystosowania silnika do zasilania dwupaliwowego (olej nap�dowy  

i CNG) dokonano w nim szeregu zmian. Zastosowano zasilanie gazem ziemnym po-

przez układ wtryskowy zamontowany na kolektorze dolotowym. Wtrysk gazu reali-

zowany jest przez dwa wtryskiwacze fazy lotnej pod ci�nieniem maksymalnym 1 MPa 

stosowane do zasilania silników trakcyjnych gazem ziemnym w postaci spr��onej 

CNG, m.in. w samochodzie Fiat Multipla. W celu zmiany stopnia napełnienia cylindra 

w układzie dolotowym zastosowano przepustnic� powietrza sterowan� elektronicznie. 

Dla zapewnienia prawidłowego wtrysku dawki inicjuj�cej silnik został wyposa�ony  

w elektronicznie sterowany akumulatorowy układ wtrysku oleju nap�dowego Com-

mon Rail produkcji firmy Bosch. W celu wyeliminowania wpływu strat mocy układu 

CR na osi�gi silnika, zastosowano obcy nap�d pompy wysokoci�nieniowej za pomoc�
silnika elektrycznego. Ponadto wykonano adaptacj� silnika dla potrzeb sterowania 

elektronicznego. W tym celu w układzie dolotowym silnika zainstalowano przepły-

womierz powietrza Hitachi typu „hot-wire” podaj�cy informacje o ilo�ci zasysanego 

powietrza. Z nastawnikiem przepustnicy słu��cym do regulacji napełnienia silnika 

sprz��ono potencjometr umo�liwiaj�cy �ledzenie poło�enia przepustnicy. Dodatkowo 

Liczba cylindrów 1 

�rednica cylindra 127 mm 

Skok tłoka 146 mm 

Obj�to�� skokowa 1848 cm3 

Stopie� spr��ania 15,8 

Moc znamionowa 22,8 kW 

Pr�dko�� obrotowa mocy znamionowej 2200 obr/min 

Typ komory spalania Wtrysk bezpo�redni do toroidalnej komory w tłoku 

Układ wtryskowy dawki inicjuj�cej Common Rail f-my Bosch 

Wtryskiwacz ON firmy Bosch 0986435 004 090 

Układ wtryskowy CNG IC 

Wtryskiwacz gazu Bosch F465 151 72 

Ci�nienie wtrysku gazu 1 MPa 
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wykonano adaptacj� silnika dla potrzeb indykowania szybkozmiennych ci�nie�  
w komorze spalania urz�dzeniem INDIMETER 619 firmy AVL. W głowicy silnika 

zainstalowano adapter z niechłodzonym przetwornikiem ci�nienia GU13P firmy AVL. 

Na wale korbowym od strony koła zamachowego zamontowano nadajnik k�ta obrotu 

wału. Współpracuje on z tarcz� o 720 oknach, co daje to informacje o k�cie poło�enia 

wału korbowego, co 0,5°OWK. Silnik SB3.1 z wykonanymi zmianami przedstawiono 

na rysunku 2. 

Rys. 2. Widok silnika badawczego SB3.1. 

Fig. 2. Engine test bed. 

3. Wyniki bada�

Badania wpływu dławienia na parametry pracy silnika przeprowadzono dla pr�d-

ko�ci obrotowej 1400 obr/min i zmiennego obci��enia silnika. Wielko�� dawki inicju-

j�cej wynosiła 20,3 mm
3
/cykl, co stanowi około 15% dawki znamionowej przy zasila-

niu tradycyjnym, k�t wyprzedzenia wtrysku był stały 22
o
OWK przed GMP. Przy sta-

łym obci��eniu silnika od minimalnego do obci��enia pe = 0,4 MPa, co odpowiada 

około 55% obci��enia maksymalnego, zmieniano poło�enie przepustnicy, tak aby 

zmniejszy� wydatek powietrza w granicach 0÷40% wydatku dla tej pr�dko�ci obroto-

wej i przepustnicy całkowicie otwartej. Nastawy decyduj�ce o ilo�ci paliw, czas 

otwarcia wtryskiwacza oleju nap�dowego i gazu, pozostawały stałe dla zało�onego 

stałego obci��enia silnika. Wielko�� dławienia okre�lano jako procentowy spadek 

ilo�ci powietrza spowodowany dławieniem, który obliczano z wzoru: 
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gdzie: pm�  - wydatek powietrza bez dławienia [kg/s]; 

pdlm�  - wydatek powietrza przy dławieniu [kg/s]. 

Wy�szych stopni dławienia powy�ej 40% nie stosowano z uwagi na wyra�ne pogor-

szenie parametrów pracy silnika i wzrost temperatur spalin. Z zało�enia nie badano 

równie� wpływu dławienia przy wi�kszych obci��eniach silnika. 

Wpływ dławienia powietrza na �rednie ci�nienie u�yteczne i sprawno�� ogóln�
silnika przedstawiono na rysunku 3. Z analizy krzywych przedstawionych na rysunku 

wynika, �e dla małych obci��e� silnika pe<0,25 MPa zmiany �redniego ci�nienia u�y-

tecznego przy dławieniu do 30% s� niewielkie. Przy dalszym wzro�cie dławienia wy-

st�puje jednak wyra�ny spadek warto�ci �redniego ci�nienia u�ytecznego. Przy wi�k-

szych obci��eniach silnika w zakresie 0,3÷0,4 MPa dławienie do 40% w nieznacznym 

stopniu wpływa na zmiany omawianego parametru. 

0,39 - 0,40 MPa
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0,10 - 0,18 MPa 

n = 1400 obr/min
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Rys. 3. Wpływ dławienia powietrza na �rednie ci�nienie u�yteczne i sprawno�� ogóln� silnika SB3.1 

zasilanego dwupaliwowo: pr�dko�� obrotowa 1400 obr/min; dawka inicjuj�ca 20,3 mm3/cykl; k�t 
wyprzedzenia wtrysku 22oOWK. 

Fig. 3. The impact of the air choked on the brake mean effective pressure and the thermal efficiency  

of the SB3.1 dual fuel engine revolution 1400 rpm; pilot dose quantity 20,3 mm3/cycle; injection 

timing 22oCA. 

Dławienie powietrza do 30% korzystnie wpływa na sprawno�� ogóln� silnika przy 

małych obci��eniach silnika w zakresie 0,10÷0,20 MPa (rys. 3b). Dławienie powoduje 

w tym zakresie obci��e� wzrost sprawno�ci ogólnej o 2,5% warto�ci bezwzgl�dnej, co 

stanowi zwi�kszenie wzgl�dne sprawno�ci o około 10%. Przy dalszym zwi�kszaniu 

dławienia Dl>30% wyst�puje jednak znaczny spadek sprawno�ci ogólnej silnika.  
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W zakresie �rednich obci��e� silnika w przedziale 0,20÷0,25 MPa dławienie do 30% 

wpływa nieznacznie na sprawno�� ogóln�. Dopiero dalsze zwi�kszanie dławienia 

Dl>30% powoduje zmniejszenie sprawno�ci podobnie jak przy małych obci��eniach. 

Przy wi�kszych obci��eniach silnika w zakresie 0,30÷0,40 MPa i dławieniu do 35% 

widoczna jest tendencja do niewielkiego wzrostu sprawno�ci ogólnej silnika o bez-

wzgl�dn� warto�� 1,0÷1,5%, co stanowi wzrost wzgl�dny sprawno�ci o 3,0÷4,5%. 

Jednak przy dalszym wzro�cie dławienia Dl>35% wyst�puje zmniejszenie sprawno�ci 

równie� dla tego zakresu obci��e� silnika. 

Dławienie powietrza powoduje wzrost temperatury spalin w całym zakresie zmian 

obci��enia silnika (rys. 4). Dławienie do 30% powoduje w zakresie małych obci��e�
silnika wzrost temperatury o około 100

o
C. Wzrost temperatury spalin w tym zakresie 

obci��e� nie jest niebezpieczny dla silnika z uwagi na mały poziom temperatur, 

mniejszy od 350
o
C i mo�e wpływa� na popraw� sprawno�ci ogólnej silnika. Przy 

wi�kszych obci��eniach silnika wzrost temperatury spalin przy dławieniu do 30% jest 

wi�kszy i dochodzi do 150
o
C. Poziom maksymalnych temperatur spalin nie przekra-

cza jednak 460
o
C i z tego powodu mo�na s�dzi�, �e wzrost temperatury spalin przy 

dławieniach do 30% w zakresie badanych zmian obci��enia nie powinien wpływa� na 

pogorszenie trwało�ci elementów silnika dwupaliwowego. Zwi�kszanie dławienia 

ponad 30% powoduje jednak niebezpieczny wzrost temperatur spalin dla wi�kszych 

obci��e� silnika w zakresie 0,30÷0,40 MPa. Przy dławieniu powietrza 40% tempera-

tury spalin osi�gaj� warto�ci 540÷580
o
C, podobnie jak przy maksymalnych obci��e-

niach i wysokich pr�dko�ciach obrotowych silnika pracuj�cego bez dławienia. Tak 

znaczny wzrost temperatur spalin mo�e wpływa� na pogorszenie trwało�ci silnika 

dwupaliwowego. 
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Rys. 4. Wpływ dławienia na temperatur� spalin silnika SB3.1 zasilanego dwupaliwowo przy ró�nych 

obci��eniach.  

Fig. 4. The impact of air choked on the exhaust gas temperature of the SB3.1 dual fuel engine  

for various engine load. 
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Dławienie powietrza do 15% powoduje znaczne zmniejszenie st��enia CO w spa-

linach (rys. 5a). W zakresie minimalnych obci��e� silnika st��enie CO zmniejsza si�
od 2300 ppm do 1500 ppm, co stanowi spadek o około 35%. W zakresie �rednich 

obci��e� około 0,30 MPa st��enie CO zmniejszyło si� od 1350 ppm do 850 ppm, co 

stanowi spadek o 37%. Wzrost dławienia powy�ej 30% powoduje jednak znaczny 

wzrost st��enia CO w spalinach, szczególnie w zakresie małych obci��e� silnika.  

W zakresie wi�kszych obci��e� około 0,40 MPa wpływ stopnia dławienia na st��enie 

CO jest nieznaczny.  
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Rys. 5. Wpływ dławienia powietrza dolotowego na st��enia tlenku w�gla CO, sumy w�glowodorów THC 

i tlenków azotu NOx w spalinach silnika SB3.1 zasilanego dwupaliwowo. 

Fig. 5. The impact of the air choked on the CO, THC and NOx concentrations in exhaust gases of SB3.1 

dual fuel engine.  

Dławienie powietrza w zakresie 0÷30% powoduje zmniejszenie st��enia w�glo-

wodorów THC w spalinach w całym zakresie badanych zmian obci��enia silnika (rys. 

5b). Dławienie powietrza do 30% spowodowało zmniejszenie st��enia THC o około 
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250÷350 ppm, co stanowi spadek o 20÷30% w stosunku do st��e� rejestrowanych bez 

dławienia silnika. Dalsze dławienie powoduje w zakresie małych obci��e� silnika 

wzrost st��enia THC, a w zakresie wi�kszych obci��e� 0,30÷0,40 MPa dalszy spadek 

st��enia THC w spalinach. 

Dławienie powietrza powoduje wzrost st��enie NOx w spalinach silnika dwupa-

liwowego (rys. 5c). Zmiany st��enia zale�ne s� jednak od obci��enia, przy którym 

pracuje silnik. W zakresie obci��e� 0,10÷0,32 MPa dławienie w granicach do 30% 

powoduje wzrost st��enia NOx a przy dalszym zwi�kszaniu dławienia spadek st��enia 

NOx w spalinach. Zmniejszenie st��enia NOx przy du�ych dławieniach powodowane 

jest pogorszeniem warunków samozapłonu oleju nap�dowego i spalania paliw ze 

wzgl�du na obni�enie parametrów termodynamicznych czynnika i zmniejszenie  

st��enia tlenu w mieszaninie. Wzrost st��enia NOx dla minimalnego obci��enia 

0,10÷0,18 MPa i dławieniu 30% wynosi od 50 ppm do 430ppm, co stanowi wzrost  

8,6 krotny a dla obci��enia 0,30 MPa od 390 ppm do 1200 ppm, co stanowi wzrost 

około 3 krotny. Przy �rednich obci��eniach 0,40 MPa w całym zakresie zmian dławie-

nia st��enia NOx w spalinach rosn�. Zastosowanie dławienia 40% powoduje wzrost 

st��enia NOx z 790 ppm do 2080 ppm, co stanowi wzrost około 2,6 krotny w stosunku 

do st��enia bez dławienia. Z analizy zmian w st��eniach tlenków azotu wynika wnio-

sek, �e wprowadzenie dławienia powietrza przy cz��ciowych obci��eniach silnika 

dwupaliwowego wymagałoby zastosowania recyrkulacji spalin, co ograniczyłoby 

negatywny wzrost st��enia tego składnika. Trzeba jednak podkre�li�, �e recyrkulacja 

spalin mo�e cz��ciowo ograniczy� pozytywne cechy dławienia w zakresie wzrostu 

sprawno�ci silnika i zmniejszenia emisji CO i THC. 

Dławienie powietrza przy małych obci��eniach nie wpływa na zmiany zadymienia 

spalin. W całym zakresie zmian dławienia i obci��enia silnika zadymienie spalin było 

poni�ej progu czuło�ci dymomierza, który w ka�dym punkcie pomiarowym wskazy-

wał warto�� zerow� zadymienia. 

Dławienie silnika zmniejsza współczynnik nadmiaru powietrza mieszaniny gazo-

wej λo zasysanej przez silnik (rys. 6a). Szczególnie du�e zmiany współczynnika λo

wyst�puj� dla najmniejszych obci��e� silnika, gdzie dławienie 40% powoduje zmian�
współczynnika λo o ponad cztery jednostki. W miar� wzrostu obci��enia zmiany 

współczynnika λo wywołane dławieniem malej� i dla obci��enia 0,40 MPa dławienie 

40% wywołuje zmian� współczynnika λo tylko o 1,8 jednostki. Na podstawie analizy 

współczynnika nadmiaru powietrza λo mo�na s�dzi�, �e pogorszenie omawianych 

wcze�niej parametrów przy dławieniach powy�ej od 30% nie było zwi�zane z istot-

nymi zmianami składu mieszaniny gazowej a wynikało z pogorszenia parametrów 

termodynamicznych czynnika przed wtryskiem oleju nap�dowego. 

Dławienie powietrza pocz�tkowo zmniejsza k�t opó�nienia samozapłonu (w za-

kresie do 15÷20%) a nast�pnie dalszy wzrost dławienia wywołuje istotny wzrost k�ta 

opó�nienia samozapłonu (rys. 6b). Wzrost k�ta opó�nienia samozapłonu jest ponad 

dwukrotny, z 8÷12
o
OWK bez dławienia do warto�ci 22÷26

o
OWK przy dławieniu 

40%. Tak istotne zmiany w k�cie opó�nienia samozapłonu musiały wywoła� zmiany 

parametrów pracy silnika omawiane wcze�niej. 
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Równocze�nie jednak obserwowano tendencj� do skracania całkowitego k�ta spa-

lania ładunku αsp wraz ze wzrostem dławienia powietrza (rys. 6c). Zmniejszenie k�ta 

spalania jest szczególnie istotne dla �rednich obci��e� silnika i wynosi około 12
o
OWK 

przy dławieniu 40%. Przy małych obci��eniach w zakresie 0,10÷0,32 MPa dławienie 

powy�ej 30% powoduje wzrost k�ta spalania αsp, chocia� w dalszym ci�gu jest on 

mniejszy od k�ta αsp przy zasilaniu bez dławienia. 

a) 

0 10 20 30 40

Stopie� dławienia   Dl   [%]

0

4

8

12

16

W
sp

ó
łc

zy
n

n
ik

n
ad

m
ia

ru

p
o
w

ie
tr

za
  
 λ

o
  

 [
-]

0,39 - 0,40 MPa
0,31 - 0,32 MPa
0,22 - 0,25 MPa
0,10 - 0,18 MPa 

n = 1400 obr/min

�rednie ci�nienie u�yteczne

n = 1400 obr/min 

dawka inicjuj�ca q = 20,3 mm3/cykl 

k�t wyprzedzenia wtrysku 22oOWK 

b) 

0 10 20 30 40

Stopie� dławienia   Dl   [%]

8

12

16

20

24

28

K
�t

o
p

ó
�n

ie
n

ia
sa

m
o
za

p
ło

n
u

  
 α

o
z 

  
[o

O
W

K
]

c) 

0 10 20 30 40

Stopie� dławienia   Dl   [%]

44

48

52

56

60

K
�t

 s
p

al
an

ia
  

 α
sp

  
 [

o
O

W
K

]

Rys. 6. Wpływ dławienia powietrza dolotowego na współczynnik nadmiaru powietrza mieszaniny gazo-

wej λo, k�t opó�nienia samozapłonu αoz i k�t spalania αsp w silniku SB3.1 zasilanym dwupaliwowo. 

Fig. 6. The impact of the air choked on the excess air ratio of gas-air mixture λo , ignition delay angle αoz

and combustion angle αsp of the SB3.1 dual fuel engine.

Wpływ dławienia na maksymalne ci�nienia spalania zale�ny jest od stopnia dła-

wienia (rys. 7a). Przy małych dławieniach poni�ej 10%, dławienie powoduje wzrost 

maksymalnego ci�nienia spalania niezale�nie od zmiany obci��enia. Natomiast dalsze 

dławienie powoduje zmniejszenie maksymalnych ci�nie� spalania. Szczególnie istotne 

zmiany pmax wyst�puj� przy du�ych stopniach dławienia. Charakter zmian ci�nienia 

pmax jest podobny dla wszystkich badanych obci��e� silnika. 
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Rys. 7. Wpływ dławienia powietrza na wybrane parametry spalania silnika SB3.1 zasilanego dwupali-

wowo: maksymalne ci�nienie spalania pmax; maksymalna szybko�� przyrostu ci�nienia (dp/dα)max;  

maksymaln� temperatur� czynnika w czasie spalania Tmax i maksymaln� szybko�� wydzielania ciepła 

(dQ/dα)max. 

Fig. 7. The impact of the air choked on selected combustion parameters of the SB3.1 dual fuel engine: 

maximal cylinder pressure pmax, maximal pressure rise rate (dp/dα)max, maximal charge temperature 

during combustion process Tmax and maximal heat release rate (dQ/dα)max. 

Podobny charakter zmian obserwowano dla maksymalnej szybko�ci przyrostu ci-

�nienia w czasie spalania (dp/dα)max (rys. 7b). Równie� przy małym dławieniu warto-

�ci (dp/dα)max zwi�kszaj� si�. Przy dalszym wzro�cie dławienia powy�ej 15% warto�ci 

(dp/dα)max malej� podobnie jak ci�nienie maksymalne.  
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Maksymalne temperatury czynnika w czasie spalania rosn� wraz ze wzrostem 

stopnia dławienia w zakresie do 35%  (rys. 7c). Dalszy wzrost dławienia Dl>35% po-

woduje zmniejszenie maksymalnych temperatur czynnika, co zwi�zane jest z pogor-

szeniem warunków spalania paliw i przedłu�aniem si� procesu spalania. Charakter 

zmian temperatury Tmax jest podobny dla wszystkich badanych obci��e� silnika. 

Zmiany temperatur Tmax zwi�zane z dławieniem s� stosunkowo wysokie i wynosz� od 

330 K dla minimalnego obci��enia silnika do około 530 K dla obci��enia 0,4 MPa.  

Maksymalna szybko�� wydzielania ciepła w czasie spalania (dQ/dα)max w wi�k-

szo�ci badanych punktach pomiarowych ro�nie wraz ze wzrostem stopnia dławienia 

(rys. 7d). Dla obci��e� silnika z przedziału 0,10÷0,32 MPa wzrost dławienia do 35% 

powoduje wyra�ny wzrost warto�ci (dQ/dα)max. Dopiero dalsze zwi�kszanie dławienia 

powoduje zmniejszenie szybko�ci wydzielania ciepła (dQ/dα)max, co zwi�zane jest  

z omawianym wcze�niej pogorszeniem si� warunków spalania paliw. Przy wi�kszym 

obci��eniu silnika wynosz�cym około 0,4 MPa w całym zakresie zmian dławienia 

obserwowano wzrost warto�ci (dQ/dα)max. 

Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono porównanie zmian ci�nienia czynnika w cza-

sie spalania w silniku przy ró�nym stopniu dławienia powietrza. Z analizy krzywych 

pokazanych na rysunku 8 wynika, �e przy minimalnym obci��eniu silnika, kiedy mie-

szanina gaz-powietrze jest skrajnie uboga, niewielkie dławienie (do 15%) poprawia 

przebieg spalania w pocz�tkowej jego fazie. Obserwuje si� wtedy wy�sze ci�nienia 

spalania a narastanie ci�nienia wyst�puje wcze�niej mimo porównywalnego pocz�tku 

spalania. Dopiero wi�ksze stopnie dławienia (linia przerywana z podwójn� i potrójn�
kropk� oraz linia dolna) powoduj� niekorzystne przebiegi ci�nienia prowadz�ce do 

pogorszenia parametrów zewn�trznych silnika. 

Przy wi�kszym obci��eniu silnika około 0,4 MPa niewielkie dławienie do 10% 

nie zmienia przebiegu ci�nienia w czasie spalania, linie ci�gła i dwie pierwsze prze-

rywane praktycznie si� pokrywaj� (rys. 9). Dopiero dławienie powy�ej 10% powoduje 

stopniowe zmiany w przebiegu ci�nienia (linia przerywana z jedn� kropk� dla dławie-

nia 13%). Wy�sze stopnie dławienia (linie przerywane z jedn� i dwoma kropkami oraz 

przerywana dolna) powoduj� wyra�ne zmniejszenie ci�nie� w czasie spr��ania, opó�-
nienie pocz�tku spalania i w efekcie zmniejszenie ci�nie� w cylindrze całym procesie 

spalania. Nie powoduj� jednak tak wyra�nych zakłóce� spalania, jakie obserwowano 

dla minimalnego obci��enia (rys. 8, linia przerywana dolna). 



Z. Stelmasiak, J. Larisch, T. Gilowski, M. Matyjasik 54

0 40 80 12020 60 100 140-20

K�t obrotu wału korbowego α [oOWK]

0

2

4

6

1

3

5

C
i�

n
ie

n
ie

w
cy

li
n

d
rz

e
p

[M
P

a]

n = 1400 obr/min
Dawka inicjuj�ca q = 20,3 mm3/cykl

Wyprzedzenie wtrysku:  22oOWK
pe = 0,10 - 0,18  MPa

0
5%
10%
15%
20%
30%
40%

Stopie� dławienia  Dl   [%] 

Rys. 8. Porównanie zmian ci�nienia w czasie spalania przy ró�nym stopniu dławienia. 

Fig. 8. Comparison of pressure changes during combustion for various air choke degrees. 
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Rys. 9. Porównanie zmian ci�nienia w czasie spalania przy ró�nym stopniu dławienia. 

Fig. 9. Comparison of pressure changes during combustion for various air choke degrees. 

4. Podsumowanie 

Niewielkie dławienie powietrza w zakresie małych i �rednich obci��e� silnika je-

dynie nieznacznie wpływa na jego parametry zewn�trzne. Dopiero wzrost dławienia 

powoduj�cy zmniejszenie ilo�ci zasysanego powietrza powy�ej 40% powoduje 

zmniejszenie momentu obrotowego silnika i pogorszenie jego parametrów pracy. Do 

podstawowych zmian zwi�zanych z zastosowaniem dławienia nale�y zaliczy�: 
• Istotny wzrost sprawno�ci ogólnej przy małych obci��eniach silnika. Przy obci�-

�eniach w zakresie 0,10÷0,20 MPa dławienie do 30% powoduje wzrost sprawno-

�ci ogólnej o 2,5% warto�ci bezwzgl�dnej, co stanowi zwi�kszenie wzgl�dne 

sprawno�ci o około 10%. Przy �rednich obci��eniach silnika z zakresu 0,30÷0,40 

MPa i dławieniu do 35% widoczna jest tendencja do niewielkiego wzrostu spraw-
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no�ci ogólnej silnika o bezwzgl�dn� warto�� 1,0÷1,5%, co stanowi wzrost 

wzgl�dny sprawno�ci o 3,0÷4,5%.  

• Zmniejszenie st��enia CO i THC w spalinach. Zmniejszenie st��enia CO wynosi-

ło 35÷37%, a zmniejszenie st��enia THC o 20÷30% w stosunku do st��e� reje-

strowanych w silniku bez dławienia. 

• Dławienie powietrza powoduje wzrost st��enia NOx w spalinach silnika dwupali-

wowego. Zmiany st��enia zale�ne s� istotnie od obci��enia, przy którym pracuje 

silnik. Najwi�ksze zmiany st��enia wyst�powały dla minimalnego obci��enia, 

gdzie obserwowano około 8,6 krotny wzrost st��enia w stosunku do st��e� reje-

strowanych w czasie pracy silnika bez dławienia. Przy �rednich obci��eniach za-

notowano wzrost st��e� 2,6 krotny, ale ze wzgl�du na wy�szy poziom st��e�
wzrost ten nale�y uzna� za bardzo istotny. Z analizy zmian w st��eniach tlenków 

azotu wynika wniosek, �e wprowadzenie dławienia powietrza przy cz��ciowych 

obci��eniach silnika dwupaliwowego wymagałoby zastosowania recyrkulacji spa-

lin, co ograniczyłoby negatywny wzrost st��enia tego składnika. 

• Dławienie powietrza przy małych obci��eniach nie wpływa na zmiany zadymienia 

spalin. 

• Korzystny wpływ dławienia na sprawno�� silnika i st��enia CO oraz THC wynika 

z wzbogacenia mieszaniny gazowej, o czym �wiadczy obserwowane zmniejszenie 

współczynnika nadmiaru powietrza λo mieszaniny zasysanej przez silnik. Szcze-

gólnie du�e zmiany współczynnika λo wyst�puj� dla najmniejszych obci��e� sil-

nika, gdzie dławienie powoduje zmian� współczynnika λo o ponad cztery jednost-

ki. W miar� wzrostu obci��enia zmiany współczynnika λo wywołane dławieniem 

malej� i dla �rednich obci��e� dławienie wywołuje zmian� współczynnika λo tyl-

ko o 1,8 jednostki. Na podstawie analizy współczynnika nadmiaru powietrza λo

mo�na s�dzi�, �e pogorszenie parametrów pracy silnika przy dławieniach wi�k-

szych od 30% nie było zwi�zane z istotnymi zmianami składu mieszaniny gazo-

wej a wynikało z pogorszenia parametrów termodynamicznych czynnika przed 

wtryskiem oleju nap�dowego. 

• Dławienie powietrza powoduje wzrost temperatury spalin w całym zakresie zmian 

obci��enia silnika. W zakresie małych obci��e� silnika wzrost ten nie jest du�y  

i nie powinien zmniejszy� trwało�ci silnika natomiast mo�e przyczyni� si� do 

wzrostu jego sprawno�ci ogólnej. W zakresie �rednich obci��e� dławienie wi�k-

sze od 30% powoduje jednak niebezpieczny wzrost temperatur spalin. Przy dła-

wieniu powietrza 40% temperatury spalin osi�gaj� warto�ci 540÷580
o
C podobnie 

jak przy maksymalnych obci��eniach i wysokich pr�dko�ciach obrotowych silnika 

pracuj�cego bez dławienia. Tak znaczny wzrost temperatur spalin mo�e wpływa�
na pogorszenie trwało�ci silnika dwupaliwowego. 
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The possibility of quality  improvement of gas-air mixture  

at part load of dual fuel engine

S u m m a r y 

With one of fundamental problems of dual fuel diesel engines fed with diesel and natural gas there is 

a efficiency deteriorating at partial loads of the engine. This disadvantageous phenomenon is connected 

with combustion excessive lean air-gas mixtures. In the paper some results concerning the possibility of 

the improvement of quality combustion at low loads and lean mixtures, by inlet air throttling have been 

shown Experiments were made on single-cylinder direct injection research engine equipped with the 

arrangement of Common Rail system and the sequential injection of compressed gas to the inlet collector. 

A profitable influence of moderate throttling on the engine efficiency and CO and THC concentration has 

been demonstrated. However, the improvement in combustion quality lead NOx concentrations to the 

height at the partial load what is causing the necessity of simultaneous practicing the recirculation of the 

exhaust gas. 


