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Silnik Mercedesa OM 407 zasilanv gazem ziemnvm 
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczctce wykonanej w Jnstytucie Eksploatacji Pojazd6w i Maszyn 
Politechniki Radomskiej adaptacji silnika Mercedesa OM 407 z zaplonem samoczynnym do jednopaliwowego 
zasilania gazem ziemnym. Tal< wykonywane adaptacje sct realizowane przez czolowych producent6w auto
bus6w (Volvo, Scania, Solaris) wykorzystywanych w komunikacji miejskiej. W ramach prowadzonych prac 
wykonano dwa niezaletne uklady zasilania gazem ziemnym, gdzie gaz jest wprowadzany do ukladu zasilania 
za pomocct miksera lub indywidua/nych wtryskiwaczy umieszczonych nad zaworami ssctcvmi. 

wst~p 
Gaz ziemny do zasi lania pojazd6w to paliwo naturalne niewy

magajqce do zastosowania w silnikach zadnej obr6bki technolo
gicznej opr6cz osuszania i sprt?zania. Jest duzo lzejszy od powie
trza i doskonale sit? z nim miesza. 

Gaz ziemny to kopaln iane paliwo naturalne. Jest on miesza
ninq prostych Wt?Qiowodor6w. Gl6wnym skladnikiem palnym gazu 
ziemnego jest metan CH4, kt6rego zawartos6 waha sit? w grani
cach 90-99%. Przykladowy sklad gazu ziemnego ze stacji tanko
wania jest nastt?p ujqcy: 
~ CH4 - 96,6 % objt?tosci ; 
~ C2H6 - 1,1 % objt?tosci; 
~ 0 2 - o, 1 % objt?tosci ; 
~ C02 - o, 1 % objt?tosci; 
~ N2 - 2,1 % objt?tosci; 
~ H2S - 0,08 mgfm3. 

Por6wnanie wlasciwosci energetycznych i eksploatacyjnych 
gazu ziemnego z paliwami konwencjonalnymi zaprezentowano 
w tabeli 1. 

W Polsce zainteresowanie paliwami gazowymi w ostatnich trzy
dziestu latach (gl6wnie propanem i butanem oraz w mniejszym 
stopniu gazem ziemnym) bylo nastt?pstwem okresowo duzych 
niedobor6w w zakresie benzyny i oleju napt?dowego oraz proble
mami i lawinowo rosnqcymi cenami ropopochodnych paliw. Klu
czowe znaczenie dla renesansu paliw gazowych mial jednak kry
zys paliwowy w latach 70., malejqce zapasy ropy naftowej (roz
mieszczone dodatkowo gl6wnie w krajach niestabilnych politycz
nie) i ruchy ekologiczne. W rezultacie zmienilo to nastawienie po
lityk6w i srodowisk gospodarczych do gaz6w jako paliw alterna
tywnych. R6wnie istotne dla dalszego rozwoju transportu z wyko
rzystaniem paliw gazowych mialo opanowanie technologii wyko
rzystania propanu, a nastt?pnie metanu w si lnikach spal inowych. 
W Polsce wykorzystanie i stosownie pojazd6w zasilanych gazem 
ziemnym ma obecnie racjonalne uzasadnienie tylko dla pojazd6w 

Tab. 1. 
Wlasnosci konwencjonalnych paliw i gazu ziemnego 

Benzvna CNG (metana!) Olej nap~dowy 

Wartosc opalowa [MJ/kg) 43,3 . 44,0 45,97 42,0 -44,0 
Wartosc opalowa mieszaniny 
stechiometrycznej [MJ[ nm;j 3.756 . 3,818 3.473 3.745 . 3,922 
Zapotrzebowanie powietrza 
na kg oaliwa [k9Lkg) 14.9 17,2 14,5 
Liczba oktanowa LOM; 
cetanowa LC 92 · 100 120 . 130 50.85 
G~stosc [kg[ m;[ 720 . 760 0.75 800 . 860 
Temperatura samozaplonu [KJ 753 . 823 910 . 923 603 . 623 

obslugujqcych przewozy lokalne. Wynika to z braku rozbudowa
nej infrastruktury pozwalajqcej na zatankowanie pojazdu w dowol
nym miejscu w kraju. Wysoka cena stacji tankowania przy ograni
czonym zapotrzebowaniu nato paliwo jest istotnym bodzcem ogra
niczajqcym rozw6j i wprowadzanie pojazd6w zasilanych tym pali
wem. Najwit?kszq gamt? pojazd6w zasilanych gazem ziemnym 
w Polsce stanowiq gl6wnie autobusy komunikacji miejskiej i po
jazdy techniczne wykorzystywane przez gazownie. Generalnie 
wszystkie siln iki o zaplonie iskrowym mogq bye dostosowane do 
jego spalania. 

Adaptacja silnika Mercedesa OM 407 do 
zasilania gazem ziemnym 

W lnstytucie Eksploatacji Pojazd6w i Maszyn wykonano ada
ptacjt? silnika Mercedesa OM407 zasilanego w wersji podstawo
wej olejem nap~dowym do zasilania gazem ziemnym. Wykonana 
modernizacja silnika i zastosowany jednopaliwowy uklad zasila
nia umozliwia pract? silnika jedynie na gazie ziemnym. 

Adaptacja silnika OM 407 zasilanego w wersji podstawowej ole
jem napt?dowym do zasi lania gazem ziemnym polegala m. in. na: 
0 obnizeniu stopnia sprt?zania do wartosci 11 ,5 (mozna to bylo 

uzyska6 m.in. przez wymiant? tlok6w), 
0 demontazu ukladu zasilania olejem napt?dowym i zastqpieniu 

go ukladem wdmuchu gazu ziemnego do ukladu zasilania (zre
alizowano dwie koncepcje), 

0 zamontowaniu ukladu zaplonowego wraz ze swiecami zaplo
nowymi, wykorzystujqc istniejqce otwory na wtryskiwacze ON, 

0 wymint? kolektora dolotowego, 
0 montaiu dodatkowego osprzt?tU i czujnik6w niezbt?dnych w jed

nopaliwowym ukladzie zasilania gazem ziemnym. 
W ramach prowadzonych prac przygotowano silnik do zasila

nia gazem ziemnym, pozwalajqcym na realizacjt? dwu koncepcji 
zasilania uwzglt?dniajqcych miejsce i spos6b dozowania pal iwa 
gazowego do siln ika: 
ii przed przepustnict? za pomocq miksera, 
ii nad zaw6r ssqcy za pomocq indywidualnych wtryskiwaczy. 

Mikser gazu zostal zamontowany w ukladzie dolotowym przed 
przepustnicq od strony filtra powietrza, blisko przepustnicy. W re
zultacie takie umiejscowienie miksera pozwala na uzyskanie jed
norodnej mieszanki gazowo-powietrznej dostarczanej do poszcze
g61nych cylindr6w. 

Parametry gazu w ukladzie zasilania sq monitorowane przez 
czujniki cisnienia i temperatury zainstalowane bezposrednio przed 
mieszalnikiem. Parametry te Sq przetwarzane w elektronice steru
jqcej m.in. silnikiem krokowym w celu obliczenia i dostarczenia 



Przekr6j silnika ze swiecq zaplonowq. po adaptacji do zasilania 
gazem ziemnym oraz wersja podstawowa z wtryskiwaczem oleju 
napt:;dowego 

Elementy .1 ., ~z obciazama . _ • 1 . ~ -sttuowaniapal~m gaz~m ~-·~"""""!-, ~- . przy puscy s1nt a - _ .._ 

Elementy skladowe uk/adu zasilania gazem ziemnym w moder
nizowanym silniku z zastosowaniem miksera przed przepustnicq 
powietrza 

odpowiedniej ilosci paliwa gazowego. W ukladzie sterowania znaj
duje takze sif! zaw6r biegu jalowego odpowiedzialny za dozowa
nie paliwa gazowego przy pracy silnika bez obcia,zenia. 

Wykonana i opracowana druga koncepcja zasilania silnika 
gazem ziemnym za pomoca, indywidualnych wtryskiwaczy pali
wa, pozwoli na precyzyjne dozowanie i dostarczanie paliwa ga
zowego tylko w suwie napelniania silnika. W rezultacie daje to 
kr6tki czas na dotarcie mieszanki do cylindr6w i dynamiczna, re
akcjf! silnika na zmiany obcia,zenia. Zasilanie silnika za pomoca, 
indywidualnych wtryskiwaczy eliminuje takze przedostawanie sif! 
paliwa gazowego do ukladu wydechowego w czasie przekrycia 
zawor6w. 

Wykonana adaptacja ukladu zasilania gazem ziemnym wyma
ga zastosowania zbiornik6w paliwa (butli), w kt6rych gaz ziemny 
przechowywany jest w postaci sprf!zonej (CNG) pod cisnieniem 
20 MPa. Jezeli cisnienie gazu w zbiornikach jest nizsze niz 8 MPa 
nie mozna uruchamiae silnika. Praca silnika przy zbyt niskim ci
snieniu w zbiornikach moze bye przyczyna, nier6wnomiernego do
prowadzania gazu i zakl6cen w pracy silnika. Moze to powodo
wae uszkodzenie silnika lub katalizatora. 

W ukladzie zasilania zamontowane sa, dwa reduktory cisnie
nia gazu. Poniewaz w czasie rozprf!zania gazu obniza sif! jego 
temperatura, reduktory sa, ogrzewane plynem z ukladu chlo
dzenia silnika. W ukladzie zasilania znajduja, sif! dwa rodzaje 

zawor6w odcinaja,cych. Po stronie wysokiego cisnienia montowa
ne sa, na zbiornikach gazu elektrozawory, kt6re sa, otwarte gdy 
wla,czony jest zaplon. Zaw6r po stronie niskiego cisnienia jest otwar
ty, gdy silnik obraca sif! z prf!dkoscia, wif!ksza, od wartosci okreslo
nej jako minimalna. 

Podsumowanie 
Realizowane i wykonywane w lnstytucie Eksploatacji Pojaz

d6w i Maszyn adaptacje maja, za zadanie opracowanie niezawod
nego, ekologicznego i ekonomicznego ukladu zasilania gazem 
ziemnym. Prowadzone prace realizowane sa, na hamowni silniko
wej oraz weryfikowane podczas eksploatacji w autobusie wypo
sazonym w silnik zasilany gazem ziemnym. Opracowanie techno
logii adaptacji popularnych silnik6w stosowanych w transporcie 
do zasilania gazem ziemnym moze bye alternatywa, dla moderni
zacji silnika zasilanego olejem napf!dowym, dostosowuja,cej go 
do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. . 

Przystosowanie np. uzywanego autobusu do zasilania gazem 
ziemnym jest ekonomicznie uzasadnione wraz z wykonaniem na
prawy gl6wnej silnika, co znacznie zmniejsza koszty calej operacji 
i ogranicza emisjf! substancji szkodliwych. Wykonywane prace do
tycza, sposob6w zasilania i doboru algorytm6w sterowania silni
kiem zasilanym gazem ziemnym. 
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Nowo zaprojektowany kolektor dolotowy wraz z gazowym ukladem 
zasilania w silniku OM 407 CNG, gdzie. 1 - kolektor dolotowy, 
2 - czujnik cisnienia i temperatury na listwie gazowej, 3 - listwa 
paliwowa, 4 - wtryskiwacze gazu ziemnego, 5 - reduktor CNG, 
6 - magazyn CNG, 7 - kr6ciec tankowania, 8 - zesp6/ przepustnicy 


