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Ryszard WOŁOSZYN PTNSS–2011–SC–158 

 

Spark ignition engine for truck fueled with natural gas 
 
Abstract: Fuelling of trucks’ engines with natural gas is a solution to meet the demanding standards limiting IC 

engines’ emission. Possible savings which appear because of the use of a cheaper fuel come from proper align-

ment of the drive unit to the specific work of a truck. The operating costs of the truck equipped with an engine 

fueled with natural gas depends on the scope of maintenance work which is required by this type of the engine.  

To meet the expectations associated with the reduction of emission and economical operation of the vehicle a 

number of modifications of standard IC engine are required. The shape of the pistons and the engine head as well 

as a change of the fuel system and application of the high energy ignition system are necessary.  Additionally the 

catalyst and special fuel tanks are required. Application of natural gas as a fuel for trucks’ engines must follow 

the new requirements associated with the introduction of Euro 6 standards in December 2013. A lot of existing 

diesel engines which drive heavy vehicles will not be able to meet these standards. Both manufacturers of new 

engines as well as users of many older vehicles will be able to take some advantage of natural gas application 

which in turn may lead to an increase of the number of new and adopted heavy vehicles fuelled with this fuel. 

The paper describes the compression ignition engine converted into spark ignition engine for fuelling with natu-

ral gas. The engine is applied for driving of SCANIA 124L truck. 

Key words: fuel system, LNG, CNG, NGV 

 

Silnik o zapłonie iskrowym zasilany gazem ziemnym przeznaczony do napędu pojazdu 

ciężarowego 
 

Streszczenie: Zasilanie gazem ziemnym silników przeznaczonych do napędu pojazdów ciężarowych jest 

rozwiązaniem pozwalającym na spełnienie wymagających norm ograniczających emisję spalin. Możliwe 

oszczędności wynikające z zastosowania tańszego paliwa do zasilania silnika pojazdu ciężarowego wynikają 

przede wszystkim z właściwego dostosowania jednostki napędowej do charakteru pracy. Na koszty eksploatacji 

pojazdu wyposażonego w silnik zasilany gazem ziemnym ma duży wpływ zakres prac serwisowych jakich wy-

maga tego typu zasilanie silnika. Aby spełnić oczekiwania związane z ograniczeniem emisji spalin i tanią eks-

ploatacją pojazdu należy dokonać szeregu modyfikacji konstrukcji adaptowanego silnika obejmujących zmianę 

kształtu tłoka i adaptację głowicy, dostosowanie układu zasilania i układu zapłonowego, dobór katalizatora oraz 

zbiorników paliwowych. Perspektywy zastosowania gazu ziemnego do zasilania silników pojazdów ciężarowych 

muszą uwzględniać nowe wymagania związane z wprowadzeniem norm Euro 6 w grudniu 2013 roku. Wiele 

dotychczasowych rozwiązań konstrukcyjnych silników o zapłonie samoczynnym stosowanych w pojazdach 

ciężarowych nie będzie w stanie spełnić tych standardów. Zarówno producenci nowych silników jak również 

użytkownicy starszych pojazdów będą mogli wykorzystać zalety zasilania gazem ziemnym, co w efekcie może 

prowadzić do zwiększenia liczby pojazdów ciężarowych napędzanych nowymi lub adoptowanymi jednostkami 

zasilanymi gazem. W artykule zostanie opisany silnik adoptowany z wersji fabrycznej silnika o zapłonie samo-

czynnym zasilanej olejem napędowym do wersji silnika o zapłonie iskrowym zasilanej gazem ziemnym. Silnik 

zastosowano do napędu samochodu ciężarowego SCANIA 124L. 

Słowa kluczowe: układ zasilania, LNG, CNG, NGV 

 

1. Wstęp 

Dotychczasowe poszukiwania alternatywnych 

sposobów zasilania silników pojazdów ciężaro-

wych, które wymuszają wzrastające ceny oleju 

napędowego oraz wymagania związane z ograni-

czeniem emisji składników toksycznych spalin, w 

praktyce ograniczają się do zasilania silników pali-

wami pochodzenia roślinnego. Paliwa pochodzenia 

roślinnego, które stanowią pewną alternatywę w 

stosunku do oleju napędowego i nie wymagają 

znaczących zmian w układzie zasilania, sprawiają 

wciąż wiele problemów eksploatacyjnych związa-

nych z wcześniejszym zużyciem elementów układu 

napędowego oraz zwiększeniem jego awaryjności 

w przypadku stosowania paliw o nieodpowiedniej 

jakości. Mankamentem są również ograniczone 

możliwości wytwarzania oleju pochodzenia roślin-

nego. W unijnej koncepcji zrównoważonego roz-

woju i dywersyfikacji źródeł energii obok paliw 

pochodzenia roślinnego bardzo ważne miejsce 

zajmują paliwa gazowe, w tym gaz ziemny. Jego 

zasoby są wciąż znaczne, a perspektywy wydoby-

cia, np. gazu łupkowego dają nadzieje na możli-

wość perspektywicznego spojrzenia na to paliwo w 

obliczu spadającego wydobycia ropy naftowej i 

gwałtownie rosnących światowych cen tego nośni-

ka energii.  
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Transport ciężarowy wymaga stabilnego i tanie-

go źródła energii. Gaz ziemny, choć nie pozbawio-

ny wad jakimi są koszty budowy specjalnej infra-

struktury do magazynowania i tankowania oraz 

potrzeba stosowania nowych układów zasilania w 

pojazdach jest coraz bardziej atrakcyjną alternatywą 

dla transportu ciężkiego. Firmy, takie jak VOLVO, 

MAN oraz inne prowadzą prace nad możliwościami 

zasilania pojazdów ciężarowych dwupaliwowo. 

Samochód ciężarowy FH12 jest pojazdem obecnie 

testowanym i badanym przez producenta w warun-

kach trakcyjnych. I choć paliwem w testowym 

ciągniku FM12 jest biometan to również dobrze 

może być nim gaz ziemny. Duże firmy, takie jak 

MAN, Mercedes, IVECO, Renault, VOLVO oraz 

Scania posiadają już w swojej ofercie jednopali-

wowe silniki gazowe o oznaczeniu OG4 i OG5. 

Silniki te przeznaczone są dla pojazdów miejskich, 

ale gaz ziemny może również stanowić paliwo dla 

pojazdów typu ciągnik siodłowy. W artykule zapre-

zentowano ciągnik siodłowy Scania przystosowany 

do zasilania gazem ziemnym, którego adaptację 

wykonano na podstawowej jednostce napędowej 

wykorzystywanej w tych pojazdach i zasilanej 

olejem napędowym. 

2. Adaptacja silnika 

Adaptacja ciągnika siodłowego Scania 124L, w 

wersji podstawowej zasilanego olejem napędowym, 

polegała na zmianie układu zasilania silnika oraz 

zamontowania układu zbiorników dla tego paliwa. 

Po adaptacji silnik może być zasilany jednopali-

wowo skroplonym gazem ziemnym LNG lub sprę-

żonym gazem ziemnym CNG. 

Wykonana modernizacja silnika i zastosowany 

jednopaliwowy układ zasilania umożliwia pracę 

silnika jedynie na gazie ziemnym. 

Adaptacja silnika DSC12 zasilanego w wersji 

podstawowej olejem napędowym do zasilnia gazem 

ziemnym obejmowała: 

• obniżenie stopnia sprężania do wartości 11,5 

przez wymianę tłoków (fot. 1),  

• modyfikację kolektora dolotowego (fot. 2), 

• demontaż układu zasilania olejem napędowym 

i zastąpieniu go układem wdmuchu gazu ziem-

nego do układu dolotowego (fot. 3a i 3b), 

• zamontowanie układu zapłonowego wraz ze 

świecami zapłonowymi przy wykorzystaniu 

istniejących otworów na wtryskiwacze ON 

(fot. 4a i 4b), 

• modyfikację sterownia pracą turbosprężarki, 

• montaż dodatkowego osprzętu i czujników 

niezbędnych w jednopaliwowym układzie zasi-

lania gazem ziemnym. 

 

 
Fot. 1. Silnik DSC12: 1 – nowy tłok w bloku silnika  

 

 
Fot. 2. Silnik DSC12: 1 – dodatkowe zmiany w 

kolektorze dolotowym, polegające na rozbudowie 

układu do stabilizacji prędkości obrotowej silnika 

 

 
Fot. 3a. Elementy układu zasilania paliwem gazo-

wym silnika DSC12: 1 – reduktor, 2 – elektrozawór 

z filtrem) 

 

 
Fot. 3b. Silnik DSC12: 1 – układ dozujący paliwo 

gazowe do kolektora dolotowego 
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Fot. 4a. Silnik DSC12: 1 –świeca zapłonowa za-

montowana w głowicy silnika 

 

 
Fot. 4b. Silnik DSC12: 1 – indywidualne cewki 

zapłonowe, 2 – przewody, 3 – świece  w układzie 

zapłonowym 

 

Przy zastosowaniu gazu ziemnego jako paliwa do 

napędu adaptowanego jednopaliwowego silnika 

samochodowego zalecane i konieczne jest wykona-

nie w nim układu zapłonowego (dla zapewnienia 

prawidłowego spalania tej mieszanki), a w szcze-

gólności układu sterowania, cewek zapłonowych, 

przewodów wysokiego napięcia i świec zapłono-

wych.  

 

 
 

Fot. 5. Elementy składowe wykonanego układu 

zapłonowego do silnika SCANIA, gdzie: 1 – cewka 

zapłonowa, 2 i 3 – wałki rozrządu, 4 – wał korbo-

wy, 5 – czujnik położenia wału korbowego, 6 – 

sterownik układu, 7 – wiązka przewodów  

 

W ciągniku zamontowano dwa zbiorniki LNG o 

pojemności 390 litrów każdy (fot. 6) w miejscu 

mocowania zbiorników na olej napędowy. Zasto-

sowane zbiorniki pozwalają na utrzymanie tempe-

ratury minimalnej nawet na poziomie -196
°
C. Ci-

śnienie robocze zbiornika to 1,6 MPa.  

 

 
Fot. 6. Sposób zabudowy zbiornika LNG o pojem-

ności 390 litrów oraz zawór tankowania skroplone-

go gazu ziemnego 

 

 
Fot. 7. Silnik DSC12: 1 – zawór tankowania skro-

plonego gazu ziemnego 

 

Zbiorniki pozwoliły na zmagazynowanie gazu 

ziemnego wystarczającego do przejechania 1400 

km, co w porównaniu do standardowego zasilania 

silnika olejem napędowym stanowi ok. 35% prze-

biegu ciągnika wyposażonego w dwa zbiorniki po 

700 litrów paliwa. Taki pojazd, gdyby istniała od-

powiednia infrastruktura, mógłby być swobodnie 

używany do przewozów krajowych. Ppojazd wypo-

sażony w zbiorniki na CNG ze względu na ograni-

czone możliwości ich montażu na ciągniku siodło-

wym mógłby przejeżdżać do 350-400 km pomiędzy 

tankowaniami, co w praktyce oznacza możliwość 

eksploatacji w ruch miejskim i podmiejskim. Pro-

wadzone prace i próby związane z zasilaniem po-

jazdu skroplonym i sprężonym gazem ziemnym, 

miały na celu określenie własności trakcyjnych 

pojazdu weryfikowanych i ocenianych w czasie 

eksploatacji. 
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3. Koszty eksploatacyjne 

Biorąc pod uwagę obecne koszty oleju napędowego 

oraz koszty gazu ziemnego, można oszacować 

potencjalne korzyści płynące z nowego sposobu 

zasilania silnika. 

Przyjmując średnie zużycie oleju napędowego 

przez ciągnik siodłowy na poziomie 30 litrów na 

100 km oraz jego cenę ok. 5 zł za litr otrzymujemy 

koszt 150 zł za każde przejechane 100 km. 

Obliczając koszt energii zawartej w gazie ziemnym, 

która odpowiada 30 litrom oleju napędowego oraz 

uwzględniając niższą sprawność silnika iskrowego 

o nawet ok. 8%, koszt gazu ziemnego potrzebnego 

do przejechania 100 km wyniesie ok. 110 zł 

(przyjmując cenę 2,7 zł/ Nm
3
). 

Przy typowym rocznym przebiegu w ruchu mię-

dzymiastowym lub międzynarodowym (tu przebie-

gi mogą być znacząco wyższe) takiego pojazdu na 

poziomie ok. 120 tys. km daje to oszczędność na 

kosztach paliwa w kwocie ok. 50 tys. zł. 

Trzeba tu zaznaczyć, że oszczędności na kosztach 

paliwa należy pomniejszyć o koszty eksploatacyjne 

wynikające z częstszych przeglądów oraz koniecz-

ności wymiany, takich elementów jak świece za-

płonowe i przewody wysokiego napięcia. 

Obecnie produkowane najnowsze świece zapłono-

we firmy Iskra przystosowane do zapłonu gazu 

ziemnego są w stanie pracować bezawaryjnie w 

tego typu pojeździe przez 30 tys. km. 

 

  
Rys. 1. Zaprojektowana, wyprodukowana oraz 

sprawdzona własna konstrukcja świecy w ramach 

realizowanego projektu badawczego przez Iskra 

Zakłady Precyzyjne sp. z o.o. w Kielcach, która 

weszła do produkcji i jest przystosowana do ukła-

dów zasilania gazem ziemnym, (wg dokumentacji i 

oznaczeń firmy): 01 – korpus, 02 – elektroda bocz-

na, 04 – kołek kontaktowy, 05 – izolator, 06 – 

uszczelka wewnętrzna, 07 – nakrętka kontaktowa, 

08 – uszczelka zewnętrzna, 09 – szklanohermetyk 

przewodzący, 11 – szklanohermetyk rezystancyjny, 

40 – elektroda środkowa. [1] 

Właściwy dobór świec zapłonowych jest bardzo 

ważnym czynnikiem zapewniającym prawidłową 

pracę silnika z zachowaniem czystości spalin i 

oszczędnego zużycia paliwa. Konstrukcja świecy 

zapłonowej stosowanej w silniku zasilanym gazem 

ziemnym musi zapewnić zapłon mieszanki w sze-

rokim zakresie nadmiaru powietrza w cylindrze.  

Ponadto świeca powinna charakteryzować się: 

� wysoką trwałością, 

� niezawodnością i skutecznością zapłonu, 

� dostępną ceną. 

 

Korzyści dla środowiska 
Ochrona środowiska naturalnego wymaga stosowa-

nia i promowania pojazdów ekologicznych, które 

oceniane są poprzez pryzmat limitów i wymagań 

ujętych w normach Euro. Firma Sanfierden wyko-

nała badania emisji dla tego pojazdu i podała że 

SCANIA z adaptowanym silnikiem zasilanym 

gazem ziemnym skroplonym LNG spełnia normy 

Euro5 EEV. 

 

 
Rys. 2. Możliwa poprawa emisji silnika wynikająca 

z zastosowania paliwa gazowego (Scania 124L 

przystosowana do zasilania LNG ) 

 
Trzeba zaznaczyć że adaptowany pojazd został 

wyprodukowany w 2004 roku i w wersji z konwen-

cjonalnym silnikiem o zapłonie samoczynnym 

spełniał normy EURO 3. 

Pojazdy na gaz ziemny są znacznie mniej hałaśliwe 

(o 6 dB) w porównaniu do jednostek zasilanych 

olejem napędowym, powodują mniejsze drgania i 

mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Po spaleniu 

gazu ziemnego, w odróżnieniu od paliw ciekłych, 

nie występują aldehydy, wyższe węglowodory 

nasycone i aromatyczne, natomiast może w spali-

nach występować w niewielkich ilościach metan. 
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Odpowiednio dobrany, przygotowany oraz dosto-

sowany układ zasilania gazem ziemnym pozwala na 

spełnienie obowiązujących i przyszłych poziomów 

zanieczyszczeń zapisanych w kolejnych normach 

Euro zarówno w jednostkach adaptowanych jak i 

nowych przystosowanych do zasilania tym paliwem 

przez producenta pojazdu. 

 

Rozwój rynku pojazdów zasilanych gazem 

ziemnym 
Przykładem dynamicznego rozwoju rynku pojaz-

dów zasilanych gazowym ziemnym jest rynek nie-

miecki, gdzie obserwowany jest systematyczny 

wzrost liczby takich pojazdów.  

 

 
Rys. 3. Wzrost liczby pojazdów zasilanych gazem 

ziemnym na rynku niemieckim. [2] 

 

Dobrym przykładem silnika spełniającego wyma-

gania rynku i standardy Unii Europejskiej jest 

przygotowany przez firmę Scania silnik przystoso-

wany fabrycznie do zasilania gazem ziemnym. 

Najnowszym silnikiem firmy Scania przeznaczo-

nym do zasilania paliwem gazowym jest silnik OC9 

produkowany w wersji 270 KM (G04) i 305 KM 

(G05). Silnik ten zasilany jest mieszankami ubogi-

mi, dla których współczynnik nadmiaru powietrza 

λ osiąga wartości dochodzące do 1,6-1,7. Skład 

ten jest bliski granicy palności mieszanki gaz ziem-

ny-powietrze (λ = 2,1). Zasilanie silnika mieszan-

kami o takich składach umożliwił między innymi 

wysoki stopień sprężania silnika ε wynoszący 12, 

co także przyczynia się do wysokiej sprawności 

cieplnej silnika. Do silnika Scania OC9 G04 (G05) 

dobrany został utleniający katalizator spalin. Silnik 

spełnia normy emisji EURO 5 oraz EEV. Silnik 

Scania OC9 G04 (G05) cechuje przebieg momentu 

obrotowego o kształcie zbliżonym do przebiegu 

momentu obrotowego silników o zapłonie samo-

czynnym, co ma kluczowe znaczenie dla pracy 

silnika w pojeździe ciężarowym. 

 
Fot. 8. Silnik SCANIA OC9 G05 305 EEV przysto-

sowany do zasilania gazem ziemnym [3] 

 

   
Rys. 4. Moment w funkcji prędkości obrotowej dla 

silnika SCANIA OC9 G05 305 EEV zasilanego 

gazem ziemnym [3] 

 

    
Rys. 5. Moc w funkcji prędkości obrotowej dla 

silnika SCANIA OC9 G05 305 EEV zasilanego 

gazem ziemnym [3] 

 

Przykładem innego sposobu sterowania ukła-

dem zasilania jest zaawansowana technicznie kon-

strukcja, którą firma MAN Nutzfahrzeuge zapre-

zentowała na targach IAA 2010 w Hanowerze. To 

nowy silnik zasilany gazem ziemnym MAN E0836 

LOH 01 przystosowany do standardów OBD II. 

Nowy silnik spełnia normy Euro 5 EEV dzięki 

zastosowania trójdrożnego katalizatora spalin. 

Skład mieszanki paliwowo-powietrznej regulowany 

jest w okolicach składu stechiometrycznego 

(współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1). Dzięki 

temu emisja tlenków azotu jest szczególnie niska. 

Przyczyną, dla której firma MAN położyła szcze-

gólny nacisk na obniżenie emisji tlenków azotu są 

nowe przepisy unijne, które po raz kolejny w 2010 

roku zmusiły władze lokalne do zmniejszenia war-

tości dopuszczalnych emisji tych związków przez 

środki transportu miejskiego. Zasilanie silnika re-

alizowane jest poprzez układ sześciu wtryskiwaczy 

gazu do zbiorczego kolektora, gdzie tworzona jest 

mieszanka paliwowo-powietrzna o składzie kontro-

lowanym przez jednostkę sterującą, dla której jed-

nym z najważniejszych sygnałów jest sygnał z 

sondy lambda. Dzięki konstrukcji przestrzeni spa-
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lania (układowi turbodoładowania) oraz bardzo 

starannemu doborowi parametrów składu mieszanki 

paliwowo-powietrznej i kąta zapłonu, silnik wyka-

zuje wysokie osiągi przy stosunkowo niewielkiej 

masie wynoszącej 590 kg i jest bardzo cichy. Przy 

pojemności skokowej wynoszącej 6,9 litra, silnik 

rozwija moc w zależności od wersji od 162 do 206 

kW, co w najmocniejszej wersji silnika daje prawie 

30 kW z litra pojemności skokowej.  

Firma MAN podaje, że minimalne jednostkowe 

zużycie paliwa wynosi 228 g/kWh. Trzeba pamię-

tać, że jest to silnik o zapłonie iskrowym ze stop-

niem sprężania ε = 11, a więc wynik jest całkiem 

dobry, choć w porównaniu z nowoczesnym silni-

kiem wysokoprężnym zasilanym olejem napędo-

wym różnica jest wciąż znaczna (dla tych silników 

minimalne jednostkowe zużycie paliwa waha się w 

granicach 190-195 g/kWh) [4].  

To co w pewien sposób łączy cechy silników 

MAN E0836 LOH z ciężkimi silnikami wysoko-

prężnymi to przebieg momentu na charakterystyce 

prędkościowej zewnętrznej, podobny do przebiegu 

jak w rozwiązaniu SCANIA.  

 

Zakończenie 

W ramach prowadzonych prac wykonana została 

adaptacja silnika zasilanego olejem napędowym w 

ciągniku siodłowym do wersji gazowej o zapłonie 

iskrowym, przystosowanej do spalania gazu ziem-

nego w wersji LNG i CNG. Realizacja tego zadania 

jest zgodna z pracami badawczo-rozwojowymi 

realizowanymi w dużych firmach produkujących 

pojazdy ciężarowe, przystosowane do zasilania 

paliwami alternatywnymi. Zbieranie doświadczeń i 

optymalizacja sposobu adaptacji dużych jednostek 

napędowych do zasilania gazem ziemnym, pozwoli 

na dysponowanie krajową technologią i sprawdzo-

nymi rozwiązaniami pozwalającymi na spełnienie 

wymogów unijnych, dotyczących stosowania paliw 

alternatywnych. 

Obecnie paliwo gazowe w postaci sprężonej CNG i 

wciąż mało popularny w Polsce skroplony gaz 

ziemny LNG, stają się coraz bardziej konkurencyj-

ną alternatywą dla pojazdów ciężarowych. Dotych-

czas gaz ziemny stosowany był głównie do zasila-

nia autobusów miejskich, ale może w niedalekiej 

przyszłości stać się paliwem stosowanym do zasila-

nia samochodów ciężarowych.  

Istotnym czynnikiem wzrostu wykorzystania CNG 

jako paliwa w pojazdach użytkowych, jest także 

poprawa efektywności finansowej wykorzystania 

tego paliwa. Konieczne jest także zapewnienie 

szerokiego dostępu do stacji tankowania. Powstanie 

takiej infrastruktury wiąże się z wysokimi nakła-

dami inwestycyjnymi. Obecnie w Polsce istnieją 

zaledwie 33 stacje tankowania CNG. Ich lokaliza-

cję oraz warunki dostępności nie należą do czynni-

ków stymulujących rozbudowę flot pojazdów ko-

rzystających z tego paliwa. Zatankowanie pojazdu 

gazem ziemnym skroplonym LNG w Polsce jest 

możliwe tylko w Odolanowie. 
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