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The influence of modernization of a diesel engine for LPG  

supplying (with the use of spark ignition) on engine performances  

and exhaust emissions – a preliminary study 
 

The authors have attempted to evaluate the impact of diesel engine modernization to supply LPG with the use 

of spark ignition on the basic operational parameters and the combustion process in such a modified engine. The 

paper presents a concept of modernization resulted mainly from the necessity to change the engine compression 

ratio. The optimum value of the engine compression ratio was established in previous studies. The present paper 

contains a comparision of performances and exhaust emissions of the modified engine with correspondent pa-

rameters of a standard ignition engine. 
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Wpływ modyfikacji silnika o zapłonie samoczynnym w celu zasilania paliwem LPG  

(z zastosowaniem zapłonu iskrowego) na jego osiągi oraz zawartość składników  

w spalinach – badania wstępne 
 

Autorzy podjęli próbę oceny wpływu modernizacji silnika o ZS w celu zasilania paliwem LPG  

z zastosowaniem zapłonu iskrowego na podstawowe paramtry pracy i procesu spalania tak zmodyfikowanego 

silnika. W artykule została przedstawiona koncepcja modernizacji, głównie ze względu na konieczność zmiany 

stopnia sprężania silnika. W wyniku wczesniejszych badań dobrana była korzystna wartość stopnia sprężania 

silnika zaś prezentowany artykuł zawiera porównanie osiągów oraz zawartości składników w spalinach  

z odpowiednimi parametrami silnika standardowego o zapłonie samoczynnym. 

Słowa kluczowe: modyfikacja silnika o ZS, zasilanie, LPG, sprawność ogólna, emisja, parametry pracy 

 

1. Wstęp 

Wobec obserwowanych prób modyfikacji silni-

ków o ZS starszej generacji w celu zasilania pali-

wem LPG (poprzez zastosowanie zapłonu iskrowe-

go) w Zakładzie Pojazdów i Silników Spalinowych 

Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego 

im. K. Pułaskiego w Radomiu podjęto próbę oceny 

wpływu tego typu przeróbki silnika na podstawowe 

parametry jego pracy w tym, w szczególności na 

osiąganą moc, uzyskiwaną sprawność ogólną  

a także zawartość składników w spalinach. 

W pracach [1] i [2] przedstawiono zakres mody-

fikacji oraz wyniki badań wstępnych dotyczących 

doboru właściwego stopnia sprężania dla zmodyfi-

kowanego silnika o zapłonie iskrowym. 

W niniejszym artykule przedstawiono zestawie-

nie wyników badań realizowanych dla wybranego 

wcześniej stopnia sprężania, ε = 9 w zakresie po-

równania osiąganego momentu obrotowego, 

sprawności ogólnej oraz zawartości podstawowych 

składników w spalinach dla silnika zmodyfikowa-

nego i porównano je z odpowiednimi wynikami dla 

standardowego silnika o zapłonie samoczynnym 

1HC102 WSW Andrychów. 

 

 

 

2. Zakres modyfikacji silnika 

Modyfikacja silnika polegała na: 

a) zmniejszeniu stopnia sprężania,  

b) zmianie kształtu komory spalania, 

c) zastosowaniu układu zapłonowego, 

d) wprowadzeniu regulacji kąta wyprzedzenia 

zapłonu, typowego dla silników o ZI, 

e) zmianie w układzie zasilania w powietrze, 

chłodzenia i wylotowym silnika, 

f) montażu układu zasilania LPG. 

Głównymi zespołami podlegającymi modyfika-

cji były: 

- głowica silnika w celu wprowadzenia świecy 

zapłonowej w miejsce wtryskiwacza, 

- tłok ze względu na konieczność zmniejszenia 

stopnia sprężania. 

Zmianę tego ostatniego parametru uzyskano  

w wyniku roztoczenia komory spalania w tłoku  

i zastosowaniu wkładek o różnej grubości. Pozwoli-

ło to na uzyskanie dla potrzeb badań czterech roż-

nych wartości stopnia sprężania: ε = 9; 10; 11 i 12. 

Widok tłoka po modyfikacji przedstawiono na 

rysunku 1. 
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Fig. 1. Piston modification aimed to decrease the compression 
ratio [1] 

Rys. 1. Modyfikacja tłoka w celu zmniejszenia stopnia sprężania 

[1] 

3. Opis stanowiska badawczego  

– metodyka badań 

Stanowisko badawcze wyposażone było  

w jednocylindrowy silnik badawczy 1HC102  

i hamulec elektrowirowy Wibrometer. Niezbędny 

zestaw przyrządów pomiarowych przedstawiono na 

rysunku 2, zaś pulpit sterowni wraz z niezbędnymi 

miernikami przedstawiono na rysunku 3. 

 

 

Fig. 2. Test stand [1]: 1 – 1HC102 engine, 2 – electrorotational 

brake, 3 – inlet manifold, 4 – air reservoir, 5 - laminar air flow 
meter Ø20, 6 – ignition system, 7 – catalytic converter,  

8 – cooling system of the cylinder pressure sensor, 9 – crank-

shaft position transducer, 10 – camshaft position sensor,  
11 – throttle, 12 – cooling fluid temperature sensor, 13 – engine 

oil temperature sensor 

Rys. 2. Stanowisko badawcze [1]: 1- silnik 1HC102, 2- hamulec 
elektrowirowy, 3- kolektor dolotowy, 4- zasobnik powietrza,  

5- przepływomierz laminarny Ø20, 6- układ zapłonowy,  

7- katalizator, 8- układ chłodzenia czujnika pomiaru ciśnienia  
w cylindrze, 9- nadajnik kąta obrotu wału korbowego,  

10- czujnik położenia wałka rozrządu, 11- zespół przepustnicy, 

12- czujnik temperatury płynu chłodzącego,  
13- czujnik temperatury oleju 

 

Fig. 3. Test stand for engine work controlling [1]: 1 – engine 
speed measurement system, 2 – engine torque measurement 

system, 3 – multichannel temperature recorders WRT-9, 4 –

engine start-up system, 5 - cylinder pressure and crankshaft 
position measurement systems, 6 – computer with the measure-

ment card, 7 –potentiometer controlling throttle opening, 8 – 

amplifier of signals from the cylinder pressure sensor and from 
the crankshaft position transducer, 9 – oscilloscope, 10 – stabi-

lized laboratory power supply unit 

Rys. 3. Stanowisko sterowania pracą silnika [1]: 1- układ pomiaru 
prędkości obrotowej, 2- układ pomiaru momentu obrotowego, 3- 

wielokanałowe rejestratory temperatury WRT- 9,  

4- układ rozruchu silnika, 5- układ pomiaru ciśnienia w cylindrze i 
sygnałów z nadajnika kąta obrotu wału korbowego,  

6- komputer z karta pomiarową, 7- potencjometr sterowania 

otwarciem przepustnicy, 8- wzmacniacz sygnału z czujnika pomia-
ru ciśnienia w cylindrze i nadajnika kąta obrotu wału korbowego, 

9- oscyloskop, 10- laboratoryjny zasilacz stabilizowany 

Badania porównawcze prowadzono dla silnika 

zmodyfikowanego, wyposażonego w tłok zapew-

niający stopień sprężania ε = 9 oraz dla silnika 

standardowego 1HC102. 

Każdorazowo sporządzono charakterystyki ob-

ciążeniowe dla różnych prędkości obrotowych: 

- n1 = 1200 obr./min., 

- n2 = 1700 obr./min., 

- n3 = 2200 obr./min.. 

Jak już wcześniej wspomniano wybór stopnia 

sprężania ε = 9 został uzasadniony w publikacji [1]. 

W niniejszym artykule zestawiono charaktery-

styki porównawcze: 

- osiąganego maksymalnego momentu obrotowe-

go M (charakterystyki prędkościowe zewnętrzne), 

- osiąganej sprawności ogólnej silników (cha-

rakterystyki obciążeniowe), 

- zawartości podstawowych składników w spa-

linach (charakterystyki obciążeniowe). 

Na prezentowanym etapie badań, na podstawie 

wcześniejszych wyników przyjęto stałą wartość 

kąta wyprzedzenia zapłonu dla silnika zmodyfiko-

wanego αkwz = 25
o
 OWK przed GMP oraz standar-

dowy kąt wyprzedzenia wtrysku αkww = 20
o
 OWK 

przed GMP dla silnika o ZS. 

4. Wyniki badań 

4.1. Wyniki badań osiąganego momentu ob-

rotowego M  

W trakcie sporządzania charakterystyk obciąże-

niowych rejestrowano dla obu wersji silników war-

tość maksymalnego momentu obrotowego. 
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Wyniki zestawiono na charakterystyce prędko-

ściowej zewnętrznej (składającej się z punktów dla 

trzech różnych prędkości obrotowych), rys. 4, przy 

których wyznaczane były charakterystyki obciąże-

niowe. Do sporządzenia charakterystyki prędko-

ściowej zewnętrznej wykorzystano, zatem wartości 

uzyskiwanego maksymalnego momentu obrotowe-

go jedynie dla tych trzech prędkości obrotowych. 
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Fig. 4. Comparison of external speed characteristics of the 

maximum torque of the modified engine (Momax = f(n)) fuelled 
with LPG with the application of spark ignition with the constant 

ignition advance angle αkwz 25 deg of CA BTDC and compres-

sion ratio ε = 9 with the conventionally operated engine fuelled 
with diesel oil, with the constant ignition advance angle αkwz  

20 deg of CA BTDC and compression ratio ε = 17 

Rys. 4. Porównanie zewnętrznych charakterystyk prędkościo-
wych maksymalnego momentu obrotowego zmodyfikowanego 

silnika Momax. = f(n): zasilanego LPG, z zastosowaniem zapło-

nu iskrowego o stałej wartości kąta wyprzedzenia zapłonu  

αkwz = 25o OWK przed GMP i przyjętej wartości stopnia sprę-

żania ε = 9 z silnikiem w wersji standardowej: zasilanym ON,  

o stałej wartości kąta wyprzedzenia wtrysku αkww = 20o OWK 

przed GMP i stopniu sprężania ε = 17 

Jak wykazuje analiza przedstawionych charak-

terystyk, dla przyjętych regulacji silnika zmodyfi-

kowanego ze stałym kątem wyprzedzenia zapłonu 

(αkwz = 25
o
 OWK przed GMP) uzyskuje się wzrost 

maksymalnego momentu obrotowego dla małych 

prędkości obrotowych silnika, jego zmniejszenie 

dla zakresu prędkości średnich i porównywalną 

wartość dla prędkości zbliżonych do maksymal-

nych. Można się spodziewać, że wprowadzenie 

zmiennej wartości kata wyprzedzenia zapłonu po-

zwoli na poprawę tego parametru. 

4.2. Wyniki badań sprawności ogólnej ηo 

Na podstawie zarejestrowanych w trakcie badań 

wartości maksymalnego momentu obrotowego, 

prędkości obrotowej oraz godzinowego zużycia 

stosowanych paliw wyliczono osiąganą w kolej-

nych punktach sprawność ogólną ηo obu wersji 

silników. Charakterystyki obciążeniowe tego para-

metru obu wersji silników dla trzech przyjętych 

prędkości obrotowych zestawiono na rys. 5. 
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Fig. 5. Comparison of load characteristics of the engine overall 

efficiency ηo = f(Mo) of the modified engine fuelled with LPG 

with the application of spark ignition with the constant ignition 
advance angle αkwz 25 deg of CA BTDC and compression ratio  

ε = 9 with the conventionally operated engine fuelled with diesel 

oil, with the constant ignition advance angle αkwz 20 deg of CA 
BTDC and compression ratio ε = 17 for: a) engine speed n1 = 

1200 rpm, b) engine speed n2 = 1700 rpm, c) engine speed n3 = 

2200 rpm 

Rys. 5. Porównanie charakterystyk obciążeniowych sprawności 

ogólnej ηo = f(Mo) silnika zmodyfikowanego: zasilanego LPG,  

z zastosowaniem zapłonu iskrowego o stałej wartości kąta 

wyprzedzenia zapłonu αkwz = 25o OWK przed GMP i przyjętej 

wartości stopnia sprężania ε = 9 z silnikiem w wersji standar-

dowej: zasilanym ON, o stałej wartości kąta wyprzedzenia 

wtrysku αkww = 20o OWK przed GMP i stopniu sprężania  

ε = 17, dla: a) - prędkość obrotowa n1 = 1200 obr./min.,  

b) - prędkość obrotowa n2 = 1700 obr./min., c) - prędkość 
obrotowa n3 = 2200 obr./min. 

Analiza przedstawionych charakterystyk wyka-

zuje, że sprawność ogólna silnika zmodyfikowane-

go: 

- dla zakresu mniejszych prędkości obrotowych 

(n1 = 1200 obr./min.) jest mniejsza w całym zakre-

sie obciążeń od sprawności ogólnej silnika standar-

dowego, 

- dla zakresu prędkości średnich (n2 = 1700 

obr./min.) jest w zasadzie porównywalna, 

- dla zakresu prędkości maksymalnych  

(n3 = 2200 obr./min.) wzrasta wyraźnie w obszarze 

obciążeń maksymalnych. 
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Wydaje się, że tak jak dla przypadku porównań 

osiąganego momentu obrotowego istnieje możli-

wość poprawy wartości tego parametru na drodze 

wprowadzenia regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu 

wraz ze zmianą prędkości obrotowej i obciążenia 

silnika. 

4.3. Wyniki badań w zakresie zawartości 

składników w spalinach 

W trakcie sporządzania charakterystyk obciąże-

niowych rejestrowano także zawartość składników 

w spalinach, tj.: CO, HC, NOx oraz dla silnika 

standardowego także zadymienie D. 

Wyniki zestawiono na rysunkach 6, 7, 8 i 9. 
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Fig. 6. Comparison of load characteristics of CO emissions from 

the modified engine fuelled with LPG with the application of 

spark ignition with the constant ignition advance angle αkwz 25 

deg of CA BTDC and compression ratio ε = 9 with the conven-
tionally operated engine fuelled with diesel oil, with the constant 

ignition advance angle αkwz 20 deg of CA BTDC and compres-

sion ratio ε = 17 for: a) engine speed n1 = 1200 rpm, b) engine 
speed n2 = 1700 rpm, c) engine speed n3 = 2200 rpm 

Rys. 6. Porównanie charakterystyk obciążeniowych zmian 

zawartości CO w spalinach silnika zmodyfikowanego: zasilane-
go LPG, z zastosowaniem zapłonu iskrowego o stałej wartości 

kąta wyprzedzenia zapłonu αkwz = 25o OWK przed GMP  

i przyjętej wartości stopnia sprężania ε = 9 z silnikiem w wersji 

standardowej: zasilanym ON, o stałej wartości kąta wyprzedze-

nia wtrysku αkww = 20o OWK przed GMP i stopniu sprężania  

ε = 17, dla: a) - prędkość obrotowa n1 = 1200 obr./min.,  

b) - prędkość obrotowa n2 = 1700 obr./min.; c) - prędkość 
obrotowa n3 = 2200 obr./min. 
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Fig. 7. Comparison of load characteristics of HC emissions from 

the modified engine fuelled with LPG with the application of 

spark ignition with the constant ignition advance angle αkwz 25 

deg of CA BTDC and compression ratio ε = 9 with the conven-
tionally operated engine fuelled with diesel oil, with the constant 

ignition advance angle αkwz 20 deg of CA BTDC and compres-

sion ratio ε = 17 for: a) engine speed n1 = 1200 rpm, b) engine 
speed n2 = 1700 rpm, c) engine speed n3 = 2200 rpm 

Rys. 7. Porównanie charakterystyk obciążeniowych zmian 

zawartości HC w spalinach silnika zmodyfikowanego: zasilane-
go LPG, z zastosowaniem zapłonu iskrowego o stałej wartości 

kąta wyprzedzenia zapłonu αkwz = 25o OWK przed GMP 

 i przyjętej wartości stopnia sprężania ε = 9 z silnikiem w wersji 
standardowej: zasilanym ON, o stałej wartości kąta wyprzedze-

nia wtrysku αkww = 20o OWK przed GMP i stopniu sprężania  

ε = 17, dla: a) - prędkość obrotowa n1 = 1200 obr./min.;  
b) - prędkość obrotowa n2 = 1700 obr./min.; c) - prędkość 

obrotowan3 = 2200 obr./min. 
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Fig. 8. Comparison of load characteristics of NOx emissions 

from the modified engine fuelled with LPG with the application 
of spark ignition with the constant ignition advance angle αkwz 25 

deg of CA BTDC and compression ratio ε = 9 with the conven-

tionally operated engine: fuelled with diesel oil, with the con-
stant ignition advance angle αkwz 20 deg of CA BTDC and 

compression ratio ε = 17 for: a) engine speed n1 = 1200 rpm,  

b) engine speed n2 = 1700 rpm, c) engine speed n3 = 2200 rpm 

Rys. 8. Porównanie charakterystyk obciążeniowych zmian 

zawartości NOx w spalinach silnika zmodyfikowanego: zasila-

nego LPG, z zastosowaniem zapłonu iskrowego o stałej wartości 

kąta wyprzedzenia zapłonu αkwz = 25o OWK przed GMP  

i przyjętej wartości stopnia sprężania ε = 9 z silnikiem w wersji 

standardowej: zasilanym ON, o stałej wartości kąta wyprzedze-

nia wtrysku αkww = 20o OWK przed GMP i stopniu sprężania  

ε = 17, dla: a) - prędkość obrotowa n1 = 1200 obr./min.;  

b) - prędkość obrotowa n2 = 1700 obr./min.; c) - prędkość 

obrotowa n3 = 2200 obr./min. 

 

Analiza przytoczonych charakterystyk wykazu-

je, że zawartość CO w spalinach silnika zmodyfi-

kowanego jest mniejsza niż dla silnika standardo-

wego, szczególnie w obszarze większych obciążeń  

i prędkości obrotowych. Podobnie obserwuje się 

mniejsze wartości zawartości HC w spalinach silni-

ka zmodyfikowanego, szczególnie w obszarze 

mniejszych obciążeń silnika. Wydaje się, że jest to 

efekt zmiany systemu spalania (na system iskrowy) 

oraz rodzaju paliwa. 
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Fig. 9. Comparison of load characteristics of smoke emissions 

from the conventionally operated engine fuelled with diesel oil, 

with the constant ignition advance angle αkwz 20 deg of CA 
BTDC and compression ratio ε = 17 for: a) engine speed  

n1 = 1200 rpm, b) engine speed n2 = 1700 rpm, c) engine speed 

n3 = 2200 rpm 

Rys. 9. Porównanie charakterystyk obciążeniowych zadymienia 

silnika w wersji standardowej, zasilanego ON, o stałej wartości 

kąta wyprzedzenia wtrysku αkww = 20o OWK przed GMP 

 i stopniu sprężania ε = 17, dla: prędkości obrotowych:  
n1 = 1200 obr./min., n2 = 1700 obr./min.,  

n3 = 2200 obr./min. 

Większe wartości CO i HC w obszarze obciążeń 

maksymalnych silnika o ZS wynikają bowiem  

z faktu zbliżania się do granicy dymienia. 

Porównanie uzyskanych charakterystyk NOx 

prowadzi do wyraźnego wniosku, iż zawartość tego 

składnika w spalinach silnika zmodyfikowanego 

zwiększa się. Jest to zgodne z regułą, iż maksymal-

na zawartość tego związku występuje przy współ-

czynniku nadmiaru powietrza λ = 1 (a tak był regu-

lowany silnik zasilany paliwem LPG). 

Ponadto wydaje się, że jest to efekt wzrostu 

temperatury w procesie spalania w silniku zasila-

nym LPG (świadczy o tym także temperatura 

splin). 

Przytoczone charakterystyki zadymienia spalin 

dotyczą jedynie silnika o ZS i wykazują, że w ob-

szarze obciążeń zbliżonych do maksymalnych za-

dymienie spalin wyraźnie wzrasta. Zjawisko takie 

ze względów oczywistych nie występuje w silniku 

o zapłonie iskrowym, a więc także w zmodyfiko-

wanym silniku zasilanym LPG.  

Podsumowanie 

Podsumowując prezentowaną część badań nale-

ży stwierdzić, że zmodyfikowany silnik zasilany 

paliwem LPG w porównaniu z silnikiem standar-

dowym zasilanym ON charakteryzuje się: 

 poprawą sprawności ogólnej ηo w obszarze 

większych prędkości obrotowych i obcią-

żeń, 

 zwiększeniem osiąganego maksymalnego 

momentu obrotowego M w obszarze ma-

łych prędkości obrotowych i zmniejsze-

niem tej wartości w obszarze prędkości 

średnich, 

 zmniejszeniem zawartości HC w spali-

nach, 

 zmniejszeniem zawartości CO w spali-

nach, 
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 zwiększeniem zawartości NOx w spali-

nach, 

 korzystnym efektem w postaci niewystę-

powania zadymienia. 

Dalsze badania powinny dotyczyć wpływu re-

gulacji kąta wyprzedzenia zapłonu na analizowane 

parametry. Wstępne analizy w tym zakresie wyka-

zują dalszą możliwość ich poprawy [2]. 

Ponadto przewiduje się także przeprowadzenie 

szczegółowych analiz podstawowych parametrów 

procesu spalania (maksymalnych ciśnień, maksy-

malnych szybkości narastania ciśnienia), w celu 

określenia wpływu modyfikacji silnika na obciąże-

nia cieplne i mechaniczne podstawowych elemen-

tów silnika. 

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

LPG Liquified Petrolum Gas/gaz skroplony  
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