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KONSTRUKCJA 
NOWEJ ŚWIECY ZAPŁONOWEJ TWG100RS 

DO SILNIKÓW ZASILANYCH GAZEM ZIEMNYM 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono parametry świecy zapłonowej stosowanej do zapłonu mieszanki powie-

trza z gazem ziemnym. Uwzględniając specyfikę spalania gazu ziemnego, zaproponowano nowe roz-
wiązanie świecy dla zainicjowania zapłonu mieszanki powietrza z gazem ziemnym (CNG). Zaprojek-
towano i wykonano prototyp takiej świecy we współpracy z firmą Iskra Zakłady Precyzyjne sp. z o.o. 
w Kielcach. Świeca po badaniach laboratoryjnych i trakcyjnych została wdrożona do produkcji oraz 
oferty handlowej Firmy.  

WSTĘP 

Wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych wymogów Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony środowiska powoduje większe wykorzystanie paliw gazowych (LPG, CNG i LNG) 
w zasilaniu silników samochodowych. Szczególnie w transporcie publicznym widoczne staje 
się powszechniejsze stosowanie gazu ziemnego, jako paliwa alternatywnego. Ich stosowanie 
wymusza rozwój instalacji układów zasilania samochodów.  

CNG (ang. Compressed Natural Gas) jest sprężonym gazem ziemnym pochodzenia or-
ganicznego. Skład i proporcje gazu ziemnego są zmienne i zależą od miejsca wydobycia, 
jednakże ponad 90% stanowi metan. Mogą występować także pewne ilości etanu, propanu, 
butanu, para wodna oraz inne związki mineralne i organiczne. Istotnymi właściwościami 
CNG są wysoka wartość energetyczna oraz liczba oktanowa (120-130).  

Prace badawcze nad wykorzystaniem gazu ziemnego w zasilaniu silników spalinowych są 
stymulowane m.in. rosnącymi wymaganiami ekologicznymi wprowadzającymi stopniowe 
zmniejszanie poziomu emisji poszczególnych substancji szkodliwych emitowanych przez 
silnik. Niezależnie od zastosowanych układów zasilania i generacji instalacji gazowej, najniż-
szą emisję zanieczyszczeń w spalinach uzyskuje się przy wykorzystaniu, jako paliwa silniko-
wego gazu ziemnego. Stosowanie tego paliwa w największym stopniu pozwala osiągać coraz 
bardziej restrykcyjne normy czystości spalin. Dlatego jeszcze ważniejszym powodem stoso-
wania paliw CNG w silnikach jest spełnienie wymogów ograniczenia emisji szkodliwych 
związków w procesie spalania paliwa w silnikach, co w wielkich obszarach zurbanizowanych 
(duże miasta, tereny przemysłowe) staje się znaczącym już problemem. Rozwój układów za-
silania zapewnia, że stosowanie tego paliwa w postaci sprężonej CNG, jak i ciekłej LNG (dla 
układów bezpośredniego wtrysku do cylindra silnika) daje pewność spełnienia norm czystości 
emisji spalin. Mimo to w związku z rosnącymi wymogami norm emisji wymusza szersze 
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spojrzenie na te układy, także przez pryzmat stosowanych układów zapłonowych i ich ele-
mentów wykonawczych (inicjujących zapłon), tj. świec zapłonowych.  

1. CHARAKETRYSTYKA WYŁADOWANIA ZAPŁONOWEGO 
W MIESZANCE POWIETRZA I GAZU ZIEMNEGO 

Parametry świec zapłonowych stosowanych do zapłonu mieszanki w komorze silnika 
związane są z rodzajem paliwa oraz konstrukcją samego silnika. Świeca zapłonowa rozpoczy-
na zapłon mieszanki w cylindrze poprzez przeskok iskry elektrycznej między jej elektrodami. 

W silnikach podczas typowego wyładowania iskrowego różnica potencjału elektrycznego 
pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej narasta, aż do osiągnięcia odpowiednio wysokiej 
wartości. Na wartość tą w istotny sposób wpływa: 
– kształt elektrod, 
– wielkość przerwy między elektrodami,  
– ciśnienie oraz obecność promieniowania jonizującego, niezbędnego do rozpoczęcia proce-

su jonizacji w obszarze późniejszego wyładowania iskrowego.  
Powstające pole elektryczne między elektrodami świecy zapłonowej powoduje, że jony 

dodatnie gazu zaczynają przemieszczać się w kierunku elektrody ujemnej, a jony ujemne 
i swobodne elektrony – w kierunku elektrody dodatniej. Dalsze podwyższanie napięcia na 
elektrodach wymusza intensywniejszy ruch jonów oraz ich zderzenia doprowadzając do po-
wstania nowych jonów. Następuje jonizacja lawinowa cząstek gazu na całej drodze pomiędzy 
elektrodami, która przyjmuje formę gwałtownego wyładowania iskrowego. Wskutek tego gaz 
traci własności izolacyjne, impedancja przerwy między elektrodami drastycznie maleje, 
a natężenie prądu gwałtownie rośnie. Gaz otaczający drogę jonizacji lawinowej nagrzewa się 
do tego stopnia, że zaczyna świecić co jest widoczne w postaci iskry. Ta część wyładowania 
nosi nazwę wyładowania pojemnościowego i stanowi tzw. czoło iskry. 

Następnie po zmniejszeniu się oporności gazu gwałtownie obniża się napięcie pomiędzy 
elektrodami – do takiej wartości, która pozwala na kontynuację rozpoczętego wyładowania 
w postaci łuku elektrycznego. W tym czasie następuje przekazanie energii zgromadzonej 
głównie w indukcyjności układu zapłonowego do obwodu wyładowania iskrowego. Faza ta 
charakteryzuje się znikomo małym stopniem jonizacji, jak również największymi stratami 
energii. Ta część wyładowania stanowi tzw. ogon iskry. Gdy natężenie prądu odpowiednio się 
zmniejszy, wówczas łuk zostanie zerwany i iskra zgaśnie.  

Świeca zapłonowa pracuje w bardzo trudnych warunkach. W celu bezawaryjnego działa-
nia musi posiadać dobre właściwości wytrzymałościowe i mechaniczne w podwyższonej 
temperaturze, odporność na procesy chemiczne zachodzące w komorze spalania i ich agre-
sywne produkty uboczne oraz zdolność do odprowadzania nadmiaru ciepła.  

Podstawowym parametrem charakteryzującym świece zapłonowe jest wartość cieplna 
dobrana do konkretnego silnika (jego stopnia wysilenia). Określa ona za pomocą wskaźnika 
liczbowego zdolność świecy zapłonowej do odprowadzania i rozpraszania ciepła, które jest 
przejmowane z komory spalania. Każdy z producentów silników określa ten parametr, poda-
jąc konkretne oznaczenia świec nadających się do użycia w danej jednostce napędowej. 
Większa wartość cieplna określa większą zdolność do odprowadzania ciepła co oznacza, że 
świeca może być stosowana w bardziej wysilonym silniku bez niebezpieczeństwa powodo-
wania samozapłonu. Takie świece (potocznie określane jako zimne) trudniej się rozgrzewają 
mają jednak mniejszą zdolność samooczyszczania (łatwiej osadza się na nich nagar). Mniej-
sza wartość cieplna świecy oznacza mniejszą zdolność do odprowadzania ciepła (szybciej się 
nagrzewa), mając jednocześnie większą zdolność do samooczyszczania. Świece tego typu 
(potocznie zwane gorącymi) stosowane są do silników o mniejszych stopniach sprężania, niż-
szej mocy, w których występują niższe temperatury spalania. 
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Odpowiednio dobrana wartość cieplna świecy powoduje, że pracuje ona w zakresie tem-
peratur od 500 do 850oC. Pierwsza wartość temperatury daje gwarancję samooczyszczania 
świecy, czyli wypalania się osadzających się na powierzchni izolatora zanieczyszczeń w po-
staci węglowodorów i sadzy. Jej spadek powoduje osadzanie się zanieczyszczeń na izolatorze, 
wskutek czego spada jego rezystancja powierzchniowa i tworzy się, tzw. mostek przewodzą-
cy. Z kolei przekroczenie temperatury 850oC przez wysunięte do komory spalania elektrody 
powoduje samozapłony i niekontrolowane spalanie mieszanki. Oba zjawiska w kontekście 
stosowanych we współczesnych samochodach systemów EOBD są niedopuszczalne. Dlatego 
też dobór odpowiednich do konkretnego pojazdu świec zapłonowych oraz ich okresowa, 
zgodna z zaleceniami producenta wymiana ma kluczowe znaczenie dla poprawnej eksploata-
cji silnika, szczególnie zaś jeśli jest on adaptowany do zasilania gazem. 

2. WARUNKI PRACY ŚWIECY ZAPŁONOWEJ PODCZAS ZAPŁONU 
I SPALNIA GAZU ZIEMNEGO W SILNIKU 

Świece zapłonowe do mieszanki gaz-powietrze muszą mieć kilka istotnych zmian konstruk-
cyjnych, które ograniczają do minimum szereg szkodliwych zjawisk i gwarantują efektywne 
ich działanie:  
– dobór właściwej wielkości szczeliny międzyelektrodowej – ograniczenie skłonności do 

„gubienia” iskier i poprawienie pewności zapłonu, 
– zastosowanie świec o wystającym stożku w kierunku komory spalania – likwidacja skut-

ków wydłużenia oddziaływania płomienia na izolator i elektrodę środkową – ograniczenie 
zużycia cieplnego i elektroerozyjnego elektrod – wydłużenie żywotności świec, 

– dostosowanie wartości cieplnej świec do odpowiednich typów silników – zwiększenie sku-
teczności procesu spalania. 
Cechy charakterystyczne tego typu świec: 

– wysoka trwałość (zastosowanie materiałów wysokiej jakości oraz wprowadzenie rozwią-
zań konstrukcyjnych np. świeca dwuelektrodowa), 

– niezawodność (wysoka elastyczność termiczna, czyli odporność na „zarzucanie” i obciąże-
nia cieplne), 

– wysoka skuteczność zapłonu oraz wysoka czystość spalin (optymalny dobór wartości 
cieplnej do danego silnika), 

– bezpieczeństwo (stosowanie świec z rezystorem wewnętrznym ograniczającym zakłócanie 
radioelektryczne umożliwia prawidłową pracę elektronicznych systemów bezpieczeństwa). 
Mieszanka gazowo-powietrzna w przeciwieństwie do benzynowo-powietrznej spala się 

w silniku z mniejszymi prędkościami. Jest to jeden z kilku powodów, dla których silnik zasi-
lany gazem ma nieznacznie niższą moc (mniejszy przyrost ciśnienia w dłuższym czasie). Ko-
lejne generacje systemów gazowych niwelują tę stratę w takim stopniu, że jest ona nieodczu-
walna dla użytkownika. Taki charakter spalania mieszanki gazowo-powietrznej powoduje, że 
jednostka napędowa jest znacznie bardziej elastyczna niż przy zasilaniu benzyną. Rozciągnię-
ty w czasie proces spalania powoduje jednak, że ścianki komory są w dłuższym okresie nara-
żone na kontakt z gorącymi gazami spalinowymi. Jest to jeden z czynników, któremu musi 
sprostać wkręcona w głowicę świeca zapłonowa. Kolejnym jest utrudniony zapłon, wynikają-
cy z większej o około 30% rezystancji mieszanki gazowo-powietrznej. Wymaga to większej 
energii wyładowania. 

Eksploatacja świec zapłonowych powoduje ich zużycie wskutek erozji iskrowej. Prowa-
dzi ona do stopniowego usuwania materiału z elektrod, a tym samym powiększania przerwy 
pomiędzy nimi. Zjawisko to występuje zawsze, lecz można mu przeciwdziałać, przez co 
przedłuża się żywotność świec zapłonowych. Jedną z metod jest stosowanie świec wieloelek-
trodowych, w których wyładowanie rozkłada się pomiędzy poszczególne elektrody boczne. 
Tego typu świece nie są jednak zalecane do silników zasilanych gazem z uwagi na mniejszą 
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energię zapłonu, która rozkłada się na większą liczbę elektrod. Silniki gazowe powinny być 
wyposażane w świece jednoelektrodowe, najlepiej z nieco zmniejszoną przerwą, co zapewnia 
większą energię wyładowania elektrycznego. Aby zapewnić ich odpowiednią trwałość, sto-
sowane są inne (lepsze) materiały. 

W minionych latach w konstrukcji świec zapłonowych stosowano na elektrody srebro, 
które charakteryzowało się najlepszą przewodnością ciepła (szybko odprowadzało ciepło od 
elektrody). Obecnie jest rzadko stosowane i zostało wyparte przez platynę, iryd oraz inne me-
tale i stopy.  

Czyste metale przewodzą ciepło lepiej niż ich stopy, ale z kolei np. czysty nikiel jest bar-
dzo wrażliwy na oddziaływanie produktów spalania w komorze silnika. Natomiast dodatki do 
niklu, manganu i krzemu podwyższają chemiczną odporność szczególnie przeciw agresyw-
nemu oddziaływaniu gazów komory spalania. Z kolei dodatek aluminium i itru podwyższa 
odporność oksydacyjną stopu. 

Izolator musi być odporny na wysokie temperatury i mechaniczne obciążenia. Stopa izo-
latora leży wewnątrz komory spalania, gdzie po napełnieniu jest najpierw chłodzona, a na-
stępnie, przy spalaniu, poddawana wysokim temperaturom i ocieplana. Dzieje się to kilkana-
ście razy na sekundę. Dlatego izolatory są wykonywane ze specjalnej ceramiki. Składa się ona 
z trójtlenku aluminium (Al2O3) i minimalnych ilości składników dodatkowych w celu polep-
szenia właściwości izolatora. Ważne jest, aby materiał ceramiczny został zagęszczony i ujed-
nolicony zanim zostanie poddany wypalaniu w temperaturach wielokrotnie wyższych niż te 
panujące w komorze spalania. 

Ważną częścią świecy zapłonowej jest jej izolator. Widoczna jest tylko jego część ze-
wnętrzna. Reszta znajduje się w korpusie świecy, a końcówka wraz z elektrodą środkową 
wystaje do komory spalania silnika. Warunki panujące w silniku powodują, że izolator jest 
wykonywany z materiałów ceramicznych (główny składnik – tlenek glinu), odpornych na 
obciążenia mechaniczne (zmiany ciśnienia) i termiczne przy zachowaniu własności izolacyj-
nych. Część zewnętrzna izolatora jest glazurowana, co zapobiega osadzaniu zanieczyszczeń, 
które mogą chłonąć wilgoć i powodować niekontrolowane wyładowania pomiędzy elektrodą 
środkową a korpusem. Dodatkowym zabezpieczeniem są rowki na izolatorze, wydłużające 
drogę upływu prądu. Część izolatora wystająca do komory spalania jest polerowana, co 
zmniejsza skłonność do osiadania nagaru. 

Reasumując, aby przystąpić do projektowania świecy do silnika zasilanego mieszanką 
powietrza oraz gazu należy zwrócić uwagę na stosowane materiały na świece zapłonowe, 
które powinny charakteryzować się: 
– wysoką temperaturą topnienia elektrod, 
– odpornością na korozję ośrodka chemicznego komory spalania, 
– odpornością na zużycie i erozję elektrod, 
– odpornością na utlenianie. 

3. ŚWIECA TWG100RS DO AUTOBUSU ZASILANEGO GAZEM 
ZIEMNYM 

Po przeprowadzeniu badań wstępnych oraz analizie literaturowej zaprojektowano i wy-
konano we współpracy z firmą Iskra Zakłady Precyzyjne sp. z o.o. w Kielcach świecę zapło-
nową do zapłonu i spalania gazu ziemnego w silnikach. Wybrane cechy konstrukcyjne poka-
zano na rysunkach 2, 3 i 4. 
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Rys. 1. Konstrukcja świecy TWG100 w ramach realizowanego projektu badawczego wykonana przez 

Iskra Zakłady Precyzyjne sp. z o.o. w Kielcach (wg dokumentacji i oznaczeń firmy): 
01 – korpus, 02 – elektroda boczna, 04 – kołek kontaktowy, 05 – izolator, 06 – uszczelka we-
wnętrzna, 07 – nakrętka kontaktowa, 08 – uszczelka zewnętrzna, 09 – szklanohermetyk prze-
wodzący, 11 – szklanohermetyk rezystancyjny, 40 – elektroda środkowa 

Źródło: [6]. 

 
Rys. 2. Konstrukcja elektrody środkowej: Iskra Zakłady Precyzyjne sp. z o.o. w Kielcach (wg doku-

mentacji i oznaczeń firmy): 04 – kołek kontaktowy, 05 – izolator, 09 – szklanohermetyk 
przewodzący,11 – szklanohermetyk rezystancyjny, 40 – elektroda środkowa 

Źródło: [6]. 
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Rys. 3. Konstrukcja korpusu i połączenia z elektrodą boczną poprzez zgrzewanie oporowe: (wg doku-
mentacji i oznaczeń firmy): 01 – korpus, 02 – elektroda boczna 

Źródło: [6]. 

Wykonana świeca ma następujące parametry: 
– odległość elektrod 0,5 mm, 
– elektroda boczna łączona przez zgrzewanie oporowe z korpusem świecy, 
– oporność zespołu elektrody środkowej 6±3 kΩ, 
– stosowany materiał: 

– elektroda środkowa – NiCr2MnSi + Cu, 
– elektroda boczna – NiCr2MnSi, 
– korpus – 11SMn30, 
– izolator – Al2O3. 
Tak wykonana świeca (zgodnie z polską normą PN-85/S-76035) dla jej weryfikacji za-

montowana została w autobusach zasilanych gazem ziemnym. Przeprowadzone badania po-
zwoliły na produkcję tej świecy, która obecnie stanowi asortyment handlowy firmy Iskra 
w Kielcach. 

PODSUMOWANIE 

Obecnie gaz ziemny jest ciekawą alternatywą dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, 
dlatego też będą prowadzone i rozwijane układy zasilania gazem ziemnym. Najnowocześniej-
sze rozwiązania technologiczne wykorzystujące odnawialne źródła energii (napęd wodorowy 
– ogniwa paliwowe i spalinowe silniki wodorowe) wciąż nie są jeszcze produkowane na skalę 
masową, a pojedyncze dostępne modele autobusów wyposażonych w taki napęd należą do 
prototypowych serii i są niezwykle drogie. Autobusy z silnikami zasilanymi CNG zaś są pro-
dukowane seryjnie już od wielu lat, a ich cena jest niewiele wyższa niż w przypadku modeli 
napędzanych olejem napędowym.  

Przy zastosowaniu gazu ziemnego jako paliwa do napędu silnika samochodowego zale-
cane i wymagane jest dostosowanie w nim układu zapłonowego dla zapewnienia prawidło-
wego spalania tej mieszanki, a w szczególności przewodów wysokiego napięcia i świec za-
płonowych. Właściwy dobór świec zapłonowych jest bardzo ważnym czynnikiem zapewnia-
jącym prawidłową pracę silnika z zachowaniem czystości spalin i oszczędnego zużycia pali-
wa. Konstrukcja świecy zapłonowej stosowanej w silniku zasilanym gazem ziemnym ma za-
pewnić zapłon mieszanki w szerokim zakresie nadmiaru powietrza w cylindrze. Ponadto 
świeca powinna charakteryzować się: 
– wysoką trwałością, 
– niezawodnością i skutecznością zapłonu, 
– dostępną ceną. 
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THE CONSTRUCTION 
OF A NEW TWG100RS SPARK-PLUG 

FOR NATURAL-GAS-FEEDED ENGINES 

Abstract 
In the article there were parameters presented of a spark-plug used for ignition of the natural 

gas-air mixture. Considering the specific character of natural gas combustion, new spark-plug con-
structions were proposed for initialization of ignition process of the natural gas (CNG) – air mixture. 
A prototype of such a spark-plug was developed and performed in cooperation with «Iskra Zaklady 
Precyzyjne» Sp. z o.o. Company, Kielce, Poland. After laboratory tests and traction researches, the 
spark-plug has been implemented into production and is offered for supplies by the Company. 
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