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Streszczenie. W zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej wykonano badania 
trwałościowe dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego LPG. Wynik badań elementów układu 
tłokowo – korbowego porównano z przypadkiem zasilania standardowego olejem napędowym. Stwierdzono 
większe wartości zużyć elementów układu tłokowo – korbowego silnika zasilanego dwupaliwowo. Ponadto 
zaobserwowano awarię silnika polegającą na uszkodzeniu tłoka. Autorzy podjęli próbę wyjaśnienia przyczyny 
powstałej awarii oraz przyspieszonego zużywania elementów silnika dwupaliwowego. Przeprowadzono szereg 
prób jakości oleju silnikowego w aspekcie wpływu stosowanego paliwa na podstawowe własności 
fizykochemiczne. Wobec braku istotnych różnic wyników badań oleju silnikowego stosowanego w obu badanych 
przypadkach zdecydowano się na przeprowadzenie badań procesu spalania. Zaobserwowano występowanie 
spalania stukowego w silniku dwupaliwowym. Zaproponowano zmianę regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku na 
późniejszą w silniku dwupaliwowym w porównaniu do stosowanej fabrycznie w silniku zasilanym standardowo. 
W ten sposób wyeliminowano efekt spalania stukowego. Zaobserwowano także zmniejszenie intensywności 
zużywania elementów układu tłokowo – korbowego.  
 
1. Wprowadzenie 
 

W ostatnich latach obserwuje się zainteresowanie alternatywnymi paliwami 
silnikowymi – głównie gazowymi. Przyczyną tego są przede wszystkim malejące zasoby 
światowe paliw ciekłych oraz potrzeba ograniczenia emisji do atmosfery toksycznych 
składników spalin samochodowych. Mieszanina skroplonych gazów propan – butan (LPG) 
jest powszechnie stosowana do zasilania silników o zapłonie iskrowym. Wykorzystanie LPG 
oraz innych paliw gazowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym wymaga 
zastosowania zasilania dwupaliwowego. Paliwa gazowe mają zbyt małą liczbę cetanową 
i w mieszaninie gazowo – powietrznej niemożliwe jest wywołanie kontrolowanego 
samozapłonu. Jest on inicjowany dawką oleju napędowego wtryskiwaną do cylindra 
w końcowej fazie suwu sprężania. Silniki zasilane gazem z dwupaliwowym systemem 
spalania, w porównaniu z silnikami zasilanymi standardowo charakteryzują się między 
innymi [1]: 

• większą sprawnością ogólną, obniżoną emisją CO, mniejszym zadymieniem spalin 
i zwiększoną emisją NOx podczas pracy w zakresie wyższych obciążeń, 

• większą szybkością spalania homogenicznych mieszanin paliwowo – 
powietrznych powstających wskutek łatwości mieszania jej składników 
co wywołuje większe ciśnienie maksymalne obiegu, wyższą temperaturę 
w cylindrze i większą szybkość narastania ciśnienia (∆p/∆α)śr, (dp/dα)max. 



Zmienione warunki pracy silnika wynikające z rodzaju zastosowanego paliwa mają 
wpływ na trwałość elementów układu korbowo-tłokowego. 

 
2. Test trwałościowy silnika dwupaliwowego 
 

W Zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej 
przeprowadzono porównawczy test trwałościowy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego 
klasycznie  olejem napędowym (ON) oraz dwupaliwowo – mieszaniną gazów LPG i dawką 
inicjującą oleju napędowego (LPG+ON) [2]. Badania wykonano na stanowisku 
hamownianym z jednocylindrowym silnikiem stacjonarnym 1HC102, którego parametry 
techniczne zamieszczono w tabeli 1. Silnik wyposażono w dodatkowy układ zasilania 
paliwem gazowym przyjmując założenie, że ingerencja w budowę, regulację i wyposażenie 
silnika będzie minimalna. Wybrano rozwiązanie typowe dla silników o zapłonie iskrowym, 
którego schemat pokazano na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Schemat układu zasilania dwupaliwowego silnika o ZS. 

 
Tabela 1. Charakterystyka techniczna silnika 1HC102 

Producent WSW „ANDORIA” Andrychów 

Liczba cylindrów 1 

Pojemność skokowa 980 cm3 

Średnica cylindra  102 mm 

Skok tłoka 120 mm 

Stopień sprężania 17 

System tworzenia mieszanki Wtrysk bezpośredni do komory spalania 

Maksymalny moment obrotowy 55 Nm przy 1500 obr/min 

Moc znamionowa 11 kW przy 2200 obr/min 
 
Układ taki składa się ze zbiornika skroplonego paliwa LPG, w którym utrzymuje się 

naturalne nadciśnienie równe około 0,8 MPa. Poprzez elektrozawór odcinający ciekłe paliwo 
dopływa do reduktora – odparowywacza, w którym następuje jego odparowanie i i obniżenie 
ciśnienia. Paliwo w stanie gazowym dostarczane jest do mieszalnika umieszczonego w kanale 



dolotowym, gdzie miesza się z zasysanym powietrzem, tworząc ubogą, homogeniczną 
mieszaninę paliwowo – powietrzną. Zawór dławiący służy do regulacji wydatku paliwa. Olej 
napędowy w postaci małej dawki inicjującej samozapłon ładunku w cylindrze jest 
dostarczany w sposób standardowy przez układ wtryskowy silnika. 

W wyniku testu polegającego na 800 godzinnej pracy dla każdego rodzaju zasilania 
stwierdzono 3÷5 krotnie większe zużycie pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej w silniku 
zasilanym dwupaliwowo w porównaniu z silnikiem zasilanym klasycznie. Ponadto w silniku 
dwupaliwowym wystąpiło wyłamanie półek pierścieni uszczelniających tłoka.  
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Rys. 2. Wyniki pomiarów zużycia wewnętrznej powierzchni tulei cylindrowej. Na wykresach dotyczących testu 
dwupaliwowego widoczne są dwa etapy zużycia: kolorem jaśniejszym przy fabrycznej regulacji kąta 
wyprzedzenia wtrysku - 30ş OWK przed GMP, a ciemniejszym ze zmniejszonym kątem wyprzedzenia wtrysku - 
20ş OWK przed GMP. 
 

 
Rys. 3. Uszkodzenia tłoków silnika zasilanego dwupaliwowo. 

 
W celu wyjaśnienia przyczyn tak znacznej różnicy trwałości badanych silników  

wykonano porównawcze badania przebiegu starzenia oleju silnikowego podczas testów 



trwałościowych oraz szczegółową analizę  procesu spalania w silniku zasilanym 
dwupaliwowo. 

 
3. Badania starzenia oleju silnikowego 
 

Podczas badań trwałościowych z badanego silnika pobierano okresowo próbkę oleju 
o objętości około 100 ml. Przeprowadzono analizy właściwości fizyko – chemicznych 
pobranych próbek oraz porównawczo oleju świeżego. Na podstawie wyników analiz 
oceniono wpływ sposobu zasilania na przebieg starzenia oleju oraz na zmiany własności 
użytkowych mających wpływ na trwałość silnika [3]. 

Analizie poddano następujące własności fizyko – chemiczne badanych próbek olejów 
silnikowych: 

• lepkość charakteryzującą zdolność do tworzenia hydrodynamicznego filmu 
smarowego zapewniającego tarcie płynne pomiędzy współpracującymi 
powierzchniami – oznaczono lepkość kinematyczną w 40şC i w 100şC 
oraz lepkość dynamiczną metodą Brookfielda w 18şC, 

• temperaturę zapłonu oleju, której obniżenie może świadczyć o rozpuszczaniu się 
w nim lekkich węglowodorów pochodzących z paliwa, 

• zmiany chemiczne w oleju na podstawie analizy widm absorpcyjnych 
w podczerwieni, 

• liczba zasadowa i liczba kwasowa mówiące o zdolności oleju do neutralizacji 
agresywnych, kwaśnych produktów starzenia wywołujących korozję części 
metalowych silnika oraz zawartość w oleju wolnych kwasów powstałych 
w procesie utleniania, 

• działanie korodujące oleju świadczące o jego korozyjnym oddziaływaniu na stopy 
miedzi (panewki łożysk ślizgowych), 

• koncentracja cynku i wapnia, które są składnikami dodatków uszlachetniających 
przeciwzużyciowych, przeciwutleniających, przeciwkorozyjnych i detergentów.  

• własności smarne olejów mówiące o zdolności do tworzenia warstw granicznych 
na powierzchniach współpracujących ciernie elementów węzłów tarcia, 
zapobiegających ich zużywaniu się i zacieraniu. 

Otrzymane wyniki analiz wymienionych właściwości fizyko – chemicznych oleju 
przepracowanego w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym klasycznie ON 
i dwupaliwowo LPG+ON oraz przebiegu zmian tych właściwości podczas eksploatacji 
wykazały, że sposób zasilania nie wpływa znacząco na przebieg starzenia oleju silnikowego. 
Oleje przepracowane przy obu sposobach zasilania nie różnią się istotnie między sobą 
w zakresie własności użytkowych. Tak więc przyczyną znacznej różnicy trwałości badanych 
silników nie jest wpływ sposobu zasilania na przebieg starzenia oleju silnikowego.  

 
4. Analiza procesu spalania w silniku zasilanym dwupaliwowo LPG+ON 
 

Na silniku 1HC102 przystosowanym do zasilania dwupaliwowego wykonano szereg 
badań sprawdzających jego osiągi, parametry pracy oraz mających na celu optymalizację 
parametrów procesu spalania [4, 5, 6]. Badania obejmowały następujące zagadnienia: 

• wpływ sposobu zasilania i regulacji silnika na jego sprawność, 
• dobór kąta początku wtrysku i wielkości dawki pilotującej oleju napędowego, 



• badanie wpływu sposobu zasilania i regulacji silnika na wartość i położenie 
względem GMP maksymalnego ciśnienia w komorze spalania, szybkość 
narastania ciśnienia (∆p/∆α)śr, (dp/dα)max oraz zwłoke samozapłonu, 

• badanie wpływu sposobu zasilania i obciążenia silnika na emisję toksycznych 
składników spalin CO, CO2, NOX, CnHm. 

Badania te przeprowadzono na stanowisku hamownianym, którego schemat 
przedstawia rysunek 4. 

 
 

Rysunek.4. Schemat stanowiska badawczego. 
1 – zbiorniki wyrównawcze systemu pomiaru zużycia powietrza, 2 – przepustnica, 3 – mieszalnik, 4 – 

pompa wtryskowa, 5 – silnik, 6 – piezoelektryczny czujnik ciśnienia w komorze spalania, 7 – hamulec 
elektrowirowy, 8 – rura wylotowa spalin, 9 – sonda do pomiaru zadymienia spalin, 10 – zespół filtrów, 11 – 
analizator CO, CO2, CnHm AVL DiGas 465, 12 – analizator NOx Beckman 951, 13 – układ pomiarowo-
rejestrujący ciśnienie spalania, 14 – dawkomierz wagowy zużycia oleju napędowego PG80, 15 – zbiornik oleju 
napędowego, 16 – pompa układu chłodzenia silnika, 17 – reduktor-odparowywacz LOVATO, 18 – elektrozawór 
odcinający dopływ gazu do reduktora, 19 – zawór regulacyjny wydatku gazu propan – butan, 20 – zbiornik gazu 
LPG, 21 – waga do pomiaru zużycia LPG typu CT15B, 22 – przepływomierz laminarny typu DIGMAPP, 23 – 
manometr, 24 – lemniskata 

Ze względu na niepowtarzalność kolejnych cykli pracy silnika, w badaniach 
wykorzystywano przebiegi zmian ciśnienia w cylindrze w funkcji kąta obrotu wału 
korbowego otrzymywane  w wyniku uśredniania 200 kolejnych cykli. W wyniku badań 
stwierdzono między innymi, że proces spalania w silniku zasilanym dwupaliwowo 
w porównaniu z silnikiem zasilanym klasycznie charakteryzuje się większymi wartościami 
maksymalnego ciśnienia w cylindrze oraz zwiększoną średnią i maksymalną prędkością 
narastania ciśnienia. Wyniki tych badań przedstawia rysunek 5. 
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Rys. 5. Zależność maksymalnego ciśnienia w cylindrze pmax i średniej szybkości narastania ciśnienia (∆p/∆α)śr od 
obciążenia silnika: 1 – silnik zasilany standardowo, 2 – silnik zasilany dwupaliwowo z fabryczną regulacją kąta 
wtrysku, 3 – silnik zasilany dwupaliwowo z opóźnionym wtryskiem dawki pilotującej oleju napędowego. 

Z wykresów tych wynika, że maksymalne ciśnienie obiegu w silniku dwupaliwowym, 
w porównaniu do silnika zasilanego klasycznie, w zakresie wyższych obciążeń jest o około 
0,8 MPa większe niż w silniku zasilanym standardowo i osiąga wartość do 9 MPa, a średnia 
szybkość narastania ciśnienia (∆p/∆α)śr jest zwiększona o około 0,08 MPa/şOWK i wynosi 
przy największym osiąganym obciążeniu 0,4 MPa/şOWK. Wyższe wartości maksymalnych 
ciśnień oraz zwiększona prędkość narastania ciśnienia wywołują podwyższone obciążenie 
mechaniczne układu korbowo – tłokowego. Niemniej otrzymane wartości nie wykraczają 
ponad typowe spotykane w silnikach o zapłonie samoczynnym. Zgodnie z literaturą [7] 
średnia szybkość narastania ciśnienia w zakresie do 0,6 MPa/şOWK świadczy o miękkiej 
pracy silnika, a dopiero wartości 0,7 do 1 MPa/şOWK powodują twardą, głośną pracę. 
Wartość maksymalnego ciśnienia obiegu również mieści się w granicach ciśnień 
występujących w silnikach z wtryskiem bezpośrednim. Można więc wnioskować, że wzrost 
wartości parametrów obiegu związanych z obciążeniem układu korbowo – tłokowego nie jest 
przyczyną obniżonej trwałości silnika dwupaliwowego. 

Charakterystyki sporządzane drogą uśredniania 200 kolejnych cykli pracy silnika 
nie ujawniają zmian ciśnienia w cylindrze podczas pojedynczych obiegów, które mogą 
znacznie odbiegać od przebiegu uśrednionego i powodować znacznie większe obciążenia 
mechanizmu korbowo – tłokowego. 

W celu precyzyjnego zbadania przebiegów zmian ciśnienia w cylindrze w funkcji kąta 
obrotu wału korbowego zwiększono maksymalnie częstotliwość próbkowania toru 
pomiarowego ciśnienia i zarejestrowano pojedyncze przebiegi dla różnych obciążeń silnika 
zasilanego dwupaliwowo, które zamieszczono na rysunku 6. 
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Rysunek 6. Wykresy indykatorowe pojedynczych obiegów silnika zasilanego dwupaliwowo z fabryczną regulacją 
kąta początku wtrysku dawki pilotującej oleju napędowego dla różnych obciążeń 

 
Jak wynika z analizy otrzymanych wykresów indykatorowych przy obciążeniu silnika 

równym 40 Nm pojawia się przebieg zmian ciśnienia charakterystyczny dla spalania stukowego. 
Spalanie stukowe charakteryzuje się następującymi parametrami: 

• prędkość rozchodzenia się płomienia – 2000 ÷ 3000 m/s, 
• maksymalna prędkość wzrostu ciśnienia (dp/dα)max  do 30 MPa/şOWK, 
• skokowe zmiany ciśnienia o częstotliwości 3 do 10 kHz, 
• przegrzanie oraz działanie erozyjne na koronę i dno tłoka. 

Występowanie spalania stukowego podczas pracy silnika prowadzi do jego uszkodzenia 
lub całkowitego zniszczenia. Charakterystyczne rodzaje uszkodzeń wywołanych przez spalanie 
stukowe to wyłamanie półek pierścieni uszczelniających i zużycie erozyjne cylindra, głowicy 
i dna tłoka [8]. Uszkodzenia jakie wystąpiły w badanym silniku zasilanym dwupaliwowo 
widoczne na rysunku 3 potwierdzają występowanie tego rodzaju spalania. Jedną z metod 
zabezpieczenia silnika przed występowaniem spalania stukowego jest zmniejszenie kąta 
wyprzedzenia zapłonu. Podczas testu trwałościowego silnika dwupaliwowego, na skutek 
dwukrotnego pojawienia się awarii tłoka, zmieniono kąt początku wtrysku dawki pilotującej 
oleju napędowego z regulacji fabrycznej - 30ş na 20ş OWK przed GMP. Rysunek 7 przedstawia 
wykresy indykatorowe silnika dwupaliwowego po zmianie regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku. 
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Rysunek 7. Wykresy indykatorowe pojedynczych obiegów silnika zasilanego dwupaliwowo ze zmniejszonym kątem 
wyprzedzenia początku wtrysku dawki pilotującej oleju napędowego dla różnych obciążeń. 
 

Z otrzymanych wykresów indykatorowych wynika, że po zmniejszeniu kąta 
wyprzedzenia wtrysku dawki oleju napędowego spalanie stukowe w silniku pojawia się przy 
znacznie wyższym obciążeniu – 55 Nm.   

 
5. Podsumowanie i wnioski 
 

Niezmiernie ważnym z punktu widzenia trwałości silnika dwupaliwowego jest regulacja 
kąta wyprzedzenia wtrysku inicjującej zapłon dawki oleju napędowego. Stosowany system 
spalania jest podatny na występowanie spalania stukowego w obszarze mieszaniny 
LPG-powietrze sprężonej do znacznych ciśnień – charakterystycznych dla silnika o zapłonie 
samoczynnym. Konieczna staje się kontrola maksymalnych ciśnień i temperatur obiegu, które 
mogą wywoływać opisany niepożądany efekt spalania stukowego, prowadzący do zużycia 
awaryjnego. Skutecznym sposobem prowadzącym do poprawy trwałości silnika dwupaliwowego 
jest przeregulowanie kąta wyprzedzenia wtrysku na późniejszy. W tym przypadku proces 
spalania stukowego pojawia się przy znacznie wyższym obciążeniu (dla badanego silnika przy 
obciążeniu M = 55Nm). 
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	Tabela 1. Charakterystyka techniczna silnika 1HC102
	Producent
	WSW „ANDORIA” Andrychów
	Liczba cylindrów
	1
	Pojemność skokowa
	980 cm3
	Średnica cylindra
	102 mm
	Skok tłoka
	120 mm
	Stopień sprężania
	17
	System tworzenia mieszanki
	Wtrysk bezpośredni do komory spalania
	Maksymalny moment obrotowy
	55 Nm przy 1500 obr/min
	Moc znamionowa
	11 kW przy 2200 obr/min
	
	
	
	
	Literatura






