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Proekologiczny rozwój technologii silników 
o zapłonie samoczynnym

W artykule przedstawiono informacje dotyczące rozwoju proekologicznej technologii silników o za-
płonie samoczynnym. Podkreślono, że dla spełnienia wymogów ochrony środowiska przez silniki o ZS 
nie wystarczają już pojedyncze środki, lecz niezbędne są kompleksowe działania. 
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Wstęp
Silniki o zapłonie samoczynnym (ZS) są po-

wszechnie stosowane w pojazdach samochodo-
wych dzięki wielu zaletom, jakie posiadają, wśród 
których należy wymienić: dużą niezawodność, 
dużą sprawność ogólną oraz wiele innych. Uzy-
skanie jak najlepszych wskaźników pracy silników 
spalinowych skupiało uwagę konstruktorów i bada-
czy od pierwszych lat ich powstania. Postęp tech-
nologiczny w dziedzinie silników o zapłonie samo-
czynnym (ZS) doprowadził do znaczącego wzrostu 
zainteresowania tym rodzajem jednostek napędo-
wych. W przeszłości silniki spalinowe były konstru-
owane pod kątem uzyskania wysokich osiągów.

Ostatnie lata w zakresie rozwoju konstrukcji sil-
ników o ZS jako jednostki napędowej w różnych 
zastosowaniach charakteryzują się intensywnym 
poszukiwaniem takich rozwiązań, które będą po-
siadały wysoką sprawność energetyczną oraz ko-
rzystnie oddziaływały na środowisko. Nowoczesne 
silniki o zapłonie samoczynnym osiągnęły moc jed-
nostkową i charakterystykę momentu obrotowego 
zbliżoną do silników o zapłonie iskrowym. Moc jed-
nostkowa, doskonalenie procesu wtrysku i spala-
nia paliwa poprawiły właściwości trakcyjne i ekono-
miczne pojazdów samochodowych wyposażonych 
w silniki o ZS. Skażenie środowiska naturalnego, 
wywołane eksploatacją środków transportowych, 
stanowi część globalnej problematyki ekologicz-
nej i jest przedmiotem wielu działań organizacji 
rządowych i pozarządowych zwłaszcza w sferze 
legislacyjnej. To w sposób oczywisty wymusza na 
producentach silników o ZS tworzenie nowych ge-
neracji pojazdów pod względem konstrukcyjnym, 
technologicznym i funkcjonalnym.

1. Prace nad obniżeniem emisji 
toksycznych składników spalin 
silnika ZS

Dla spełnienia wymagań ekologicznych przez 
silniki o ZS nie wystarczają już pojedyncze środ-
ki – niezbędne są rozwiązania kompleksowe, co 
zmusiło konstruktorów do modyfi kacji konstrukcji 
silnika i rozbudowy układów oczyszczania spalin 
(EGAS – Exhaust gas aftertreatment system) [1-5].

W nowych konstrukcjach silników o zapłonie 
samoczynnym zwiększenie mocy jednostkowej 
i równoczesne zmniejszanie toksyczności spalin 
uzyskano przez wprowadzenie:
 – ulepszonego kształtu układu dolotowego powie-
trza do cylindrów zapewniającego silne zawiro-
wanie ładunku w komorze spalania lekko obcią-
żonych silników;

 – zwiększenie współczynnika nadmiaru powietrza;
 – zwiększenie liczby zaworów na cylinder;
 – doładowanie silnika (turbodoładowania, elek-
trycznie wspomaganego turbodoładowania, 
dwustopniowego turbodoładowania ze zmienną 
geometrią turbiny);

 – chłodzenia powietrza doładowania;
 – bezwirowych komór spalania w wysokoobciążo-
nych silnikach;

 – wysokociśnieniowego wtrysku paliwa (pompow-
tryskiwacze, wysokociśnieniowe wtryskiwacze 
elektromagnetyczne i piezoelektryczne);

 – elektronicznej regulacji parametrów wtrysku 
w funkcji wielu zmiennych;

 – zmianę geometrii komór spalania umieszczo-
nych w tłoku;

 – zmniejszenie objętości skokowej jednostki na-
pędowej (downsizing);

 – zwiększenie stopnia sprężania przy małych 
prędkościach obrotowych i zmniejszenie przy 
dużych prędkościach obrotowych; 
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 – zmiany czasu otwarcia i zamknięcia zaworów;
 – recyrkulacji gazów spalinowych (EGR – Exhaust 
gas recirculation);

 – fi ltrów cząstek stałych (DPF – Diesel particulate 
fi lter);

 – katalizatorów utleniających (DOC – Diesel oxi-
dation catalyst);

 – selektywnej redukcji katalitycznej (SCR – Selec-
tive catalystic reduction);

 – pułapek tlenków azotu (LNT – Lean NOx trap);
diagnostyki pokładowej OBD- II.

2. Wybrane zagadnienia zmian 
proekologicznych konstrukcji 
i technologii silników o zapłonie 
samoczynnym

Ciągły nacisk legislacyjny w kierunku obniżenia 
emisji przez pojazdy z silnikiem o zapłonie samo-
czynnym doprowadził obok innych zmian, wdro-
żeniem zaawansowanych układów wtrysku paliwa 
i oczyszczania spalin, w tym fi ltrów cząstek stałych. 
Szerokie zastosowanie systemów Common Rail w 
silnikach o ZS umożliwiło uzyskanie mocy efektyw-
nej, przewyższającej moc silników benzynowych. 
Wysiłki konstruktorów ukierunkowane były przede 
wszystkim na kompletny silnik, z uwzględnieniem 
komory spalania, technologii materiałów i syste-
mu wtrysku paliwa. W przypadku wtrysku popra-
wa polegała na zastosowaniu wtryskiwaczy paliwa 
sterowanych elektronicznie przez cewki elektro-
magnesów lub piezo-systemy; ciśnienie wtrysku 
zwiększono z 35 do 200 MPa, a liczbę wtrysków 
na jeden obieg spalania zwiększono do pięciu, co 
stało się przyczyną znaczącego zwiększenia tem-
peratury końcówki rozpylacza. Wszystkie te zmia-
ny spowodowały ogromny wzrost energii kinetycz-
nej rozpylonego paliwa, prowadząc do mniejszych 
wymiarów kropel w komorze spalania, co poprawia 
atomizację paliwa i daje w rezultacie sprawniejszy 
i pełniejszy proces spalania [6].

W tabeli 1 zamieszczono zmiany parametrów, 
związanych z rozwojem układów wtrysku paliwa 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Należy podkreślić, że wysokie ciśnienie wtry-
sku przy małych otworkach rozpylacza umożliwia 
lepsze rozpylenie paliwa w komorze spalania, ge-
nerując o mniejszej średnicy krople, które łatwiej 
mieszają się z powietrzem i efektywniej ulegają 
spaleniu. Jednym z najpoważniejszych wyzwań 
naszej cywilizacji jest walka z globalnym ocie-

pleniem przez obniżenie emisji gazów cieplarnia-
nych do atmosfery, a szczególnie dwutlenku wę-
gla (CO2) o 20% do roku 2020 i 50% do 2050 r. 
oraz emisji cząstek stałych (PM) [8].

Ograniczenie emisji toksycznych składników 
spalin osiągnięto dzięki wyposażeniu silnika o ZS 
w zaawansowane układy oczyszczania spalin lub 
przez kontrolowanie procesu spalania paliwa za-
chodzącego w cylindrze tłokowego silnika spa-
linowego. Według [9] fi ltr cząstek stałych (DPF) 
jest bardzo skutecznym narzędziem do usuwa-
nia ze spalin cząstek stałych (PM) i nanocząstek 
(NP < 1 μm), jakkolwiek jego zastosowanie powo-
duje wzrost kosztów eksploatacji pojazdu, w tym 
trudności w regeneracji fi ltra. Bardzo ważna rolę 
w ocenie eksploatacyjnej fi ltrów cząstek stałych 
DPF w pojazdach samochodowych odgrywają 
następujące czynniki: informacja użytkowników, 
systemy sterowania i kontroli fi ltrów DPF, dostęp-
ność obsługi i części zamiennych oraz odpowie-
dzialność producentów fi ltrów DPF.

Jednym z możliwych rozwiązań ograniczają-
cych emisję toksycznych składników spalin jest 
recyrkulacja spalin, gdzie część spalin jest zawra-
cana do układu dolotowego silnika w celu kontroli 
emisji NOx [10].

Metoda ta jest nazywana recyrkulacją spalin 
(EGR), gdzie recyrkulowane gazy wylotowe osią-
gają temperaturę w cylindrze oraz ograniczają 
spalanie stukowe. W praktyce są wykorzystane 
dwie metody recyrkulacji spalin, jedna jest nazy-
wana gorącym EGR – gdy do układu dolotowe-
go kierowane są gorące spaliny, natomiast druga 
nazywana zimnym EGR gdzie w systemie recyr-
kulacji jest stosowana chłodnica spalin (spaliny 
w układzie dolotowym są schłodzone) [11].

Istotnym zagadnieniem jest optymalizacja kąta 
wyprzedzenia zapłonu w silniku w celu uzyskania 
możliwie największej sprawności jednostki napę-
dowej. Przyśpieszenie kąta wyprzedzenia zapło-
nu powoduje wcześniejsze inicjowanie procesu 
spalania w cyklu pracy silnika, co przekłada się na 
zwiększenie maksymalnego ciśnienia w komorze 
spalania i temperatury. (większości paliwa prze-
dostaje się przed GMP).

Technologiczne rozwiązania konstrukcyjne 
wprowadzone w kolejnych generacjach silników 
o zapłonie samoczynnym, przeznaczonych do na-
pędu samochodów osobowych i lekkich pojazdów 
użytkowych oraz w ciężarówkach spełniające nor-
my emisji Euro 4, Euro 5 i Euro 6 przedstawiono 
w tabelach 2 i 3 [12].

Tab. 1. Rozwój układów wtrysku paliwa [7]
Parametry techniczne Do 1995 Do 2000 2005-2010

Maksymalne ciśnienie wtrysku [MPa] 35 100+ 200+
Liczba wtrysków na minutę przy n = 3000 min-1 1500 1500 4500-7500+
Temperatura paliwa w końcówce rozpylacza [°C] < 230 <250 > 250
Liczba otworków rozpylacza 1 1-4 4-8 +
Średnica otworu rozpylacza [mm] < 0,5 0,25 < 0,1
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Wprowadzone zmiany technologiczne we wspo-
mnianych konstrukcjach silników o zapłonie samo-
czynnym oraz udoskonalenia w procesie spalania 
i obróbki gazów spalinowych miały istotny wpływ 
na zużycie paliwa i obniżenie emisji tlenków azotu 
(NOx) oraz cząstek stałych. Strzałkami skierowa-
nymi do dołu zaznaczono oddziaływania pozytyw-
ne takie jak obniżenie emisji tlenków azotu (NOx), 
cząstek stałych (PM) i dwutlenku węgla( CO2)

Tendencje rozwojowe technologii silników o za-
płonie samoczynnym spełniające przyszłe normy 
zużycia paliwa i emisji CO2 w okresie do 2030 r. 
dla jednostek napędowych przeznaczonych do 

samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów 
użytkowych przedstawiono w tabeli 4, natomiast 
dla samochodów ciężarowych zamieszczono 
w tabeli 5.

Początkowe strzałki koloru szarego przedsta-
wiają wprowadzenie technologii na rynek, nato-
miast końcowe strzałki koloru szarego przedsta-
wiają malejące znaczenie technologii na rynku. 
Ciągłe strzałki koloru niebieskiego wskazują pełny 
rozwój technologii na rynku (przyjęcie przez kilku 
producentów (OEM) co najmniej dwóch modeli). 
Końcowe niebieskie strzałki, przedstawiają konty-
nuację technologii na rynku.

Tab. 2. Rozwój technologii kolejnych generacji lekko obciążonych silników o ZS spełniających normy emisji Euro 4, 
Euro 5 i Euro 6 (2005-2013)

Euro 4 Euro 5 Euro 6

Układ napędu / silnik

 – silniki bazowe  – zmniejszenie objętości skokowej (↓CO2)
 – zwiększone szczytowe ciśnienie spalania
 – turbosprężarki o zmiennej geometrii VGT 

(↓CO2)
 – gospodarka ciepłem (↓CO2)
 – redukcja tarcia
 – hybrydyzacja (↓CO2)

 – dalsze zmniejszanie objętości skokowej 
(↓CO2)

 – zwiększone szczytowe ciśnienie spalania
 – turbosprężarki o zmiennej geometrii (VGT) + 

turbosprężarki dwustopniowa (↓CO2)
 – zaawansowana gospodarka ciepłem (↓CO2)
 – redukcja tarcia
 – konstrukcje o lekkiej masie (↓CO2)
 – rozszerzenie hybrydyzacji (↓CO2) 

Proces spalania

 – wysokociśnieniowa re-
cyrkulacja spalin HPEGR

 – wysokociśnieniowy 
wtrysk paliwa common 
rail (160-180 MPa)

 – HP chłodzona EGR (↓NOx)
 – zwiększona częstotliwość EGR (↓NOx)
 – zwiększone ciśnienie wtrysku (↓PM)
 – zwiększone ciśnienie w zasobniku ci-
śnienia (w common rail) (↓PM)

 – sterowanie spalaniem w zamkniętej pętli 
(↓CO2, PM i NOx)

 – niższy stopień sprężania

 – wysoko- i niskociśnieniowe systemy EGR 
(↓NOx)

 – zwiększony przepływ EGR (↓NOx)
 – zwiększone ciśnienie wtrysku
 – zwiększone ciśnienie w zasobniku ciśnienia 

(w common rail) (↓PM)
 – sterowanie spalaniem w zamkniętej pętli 

(↓CO2, PM i NOx)
 – niższy stopień sprężania

System obróbki 
gazów spalinowych

katalizator utleniający 
(DOC)
nieliczne fi ltry cząstek 
stałych w silniku (DPF)

DOC
DPF (↓PM)
ograniczone stosowanie LNT, SCR lub 
FWC (↓NOx)

DOC
DPF (↓PM)
LNT lub SCR (↓NOx)
(nieliczne FWC) (↓PM i NOx)

Tab. 3. Rozwój technologii kolejnych generacji wysokoobciążonych silników o ZS spełniających normy emisji Euro 
4, Euro 5 i Euro 6 (2006-2013)

Euro IV Euro V Euro VI

Układ napędu / silnik

 – silniki bazowe  – silniki bazowe  – potencjalna hybrydyzacja (↓CO2)
 – zaawansowana gospodarka ciepłem z potencjalnym 

odzyskiem ciepła ze spalin (↓CO2)
 – redukcja tarcia tarcie
 – zaawansowane konstrukcje urządzeń dodatkowych 

(↓CO2)
 – turbosprężarka o zmiennej geometrii (VGT) + turbosprę-
żarka dwu-stopniowa (↓CO2) 

 – konstrukcje o mniejszej masie (↓CO2) 

Proces spalania

 – wysoko- i niskociśnieniowe systemy EGR (↓NOx)
 – zwiększone ciśnienie wtrysku (↓PM)
 – zwiększone ciśnienie w zasobniku ciśnienia (w szynie 

common rail) (↓PM)
 – wtrysk wielofazowy (↓NOx)

System obróbki 
gazów spalinowych

 – selektywna redukcja kata-
lityczna (SCR)

 – (ograniczona liczba z EGR 
+ kontrola emisji PM)

 – selektywna redukcja kata-
lityczna  (SCR)

 – (ograniczona liczba z EGR 
+ kontrola emisji PM)

 – katalizator utleniający (DOC)
 – fi ltr cząstek stałych DPF (↓PM)
 – selektywna redukcja katalityczna (SCR) / pułapki tlen-

ków azotu LNT (↓NOx)
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Tab. 4. Tendencje rozwojowe lekko obciążonych silników o ZS (2005-2030)

Tab. 5. Tendencje rozwojowe wysoko obciążonych silników o ZS (2005-2030)
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3. Proekologiczne projektowanie 
silników spalinowych

Produkcja środków transportu jest przede 
wszystkim związana z przemysłem motoryza-
cyjnym, jedną z największych gałęzi przemysłu 
na świecie. Jest więc niewątpliwe, że związane 
z nim są także ważne zagadnienia ochrony śro-
dowiska, w skład którego wchodzą różne proce-
sy i surowce emitujące duże ilości bardzo róż-
nych zanieczyszczeń [13].

Obserwowane tendencje w zakresie wytwarza-
nia silników spalinowych o ZS przeznaczonych do 
napędu pojazdów samochodowych można zesta-
wić w następujących grupach [13]:
 – wprowadzenie nowych materiałów energoosz-
czędnych o mniejszej masie,

 – stosowanie nowoczesnych materiałów kompo-
zytowych, np. proszków metali (np. korbowody 
w silnikach BMW) oraz tworzyw sztucznych, np. 
poliamidów, które mogą być wzmacniane włók-
nem szklanym, polipropylenem itp.: wykonuje 
się układy dolotowe, pokrywy napędu rozrządu 
i napinacze łańcuchów,

 – wprowadzenie w niedalekiej przyszłości nano-
materiałów o lepszej wytrzymałości, dużej od-
porności na ścieranie, korozję i pełzanie,

 – stosowanie technologii przyjaznych środowi-
sku- ograniczanie technologii obróbki pozosta-
wiającej trudne do neutralizacji odpady,

 – stosowanie technologii i materiałów ułatwiających 
recykling dzięki odpowiednim uregulowaniom 
prawnym zmuszającym do tego producenta.
Ważnym stymulatorem poszukiwań nowych roz-

wiązań jest zmniejszenie masy silników, co ma 
znaczący udział w masie pojazdów samochodo-
wych. Do technologii silników spalinowych pojaz-
dów samochodowych, które mogą redukować emi-
sję toksycznych składników spalin należy wliczyć 
pojazdy hybrydowo-elektryczne, opony o małym 
oporze toczenia, a w dłuższej perspektywie nowe 
systemy napędu i technologię ogniw paliwowych. 
Rzeczywista redukcja emisji będzie zależna od 
szybkości wdrażania nowych technologii w istnie-
jących już samochodach, co według dotychczaso-
wych ocen zajmie, co najmniej dwie dekady.

Podsumowanie
Wymogi środowiskowe dotyczące limitów emisji 

normowanych składników spalin pojazdów samo-
chodowych wyposażonych w silniki wewnętrzne-
go spalania o ZS są siłą napędową zmian zarów-
no w zakresie konstrukcji i technologii jednostek 
napędowych oraz parametrów jakościowych pa-
liw. Postęp w tej dziedzinie wiąże się z rozwo-
jem zaawansowanych układów wtrysku paliwa 
m.in. typu common rail, wprowadzeniem nowo-

czesnych systemów oczyszczania spalin, w tym 
fi ltrów cząstek stałych oraz recyrkulacji spalin. 
Rozwój konstrukcji silników o ZS to jednoczesny 
wzrost wymagań odnośnie jakości paliwa i do-
datków do jego uszlachetniania, zapewniających 
utrzymanie właściwej pracy jednostki napędowej 
podczas długotrwałej eksploatacji . 

Modernizacja oraz wprowadzenie nowych roz-
wiązań konstrukcyjno-eksploatacyjnych silników 
spalinowych odbywa się bardzo często przy tych 
samych lub nieznacznie zmienionych rozwiąza-
niach konstrukcyjnych. Wiąże się to ze zwiększe-
niem obciążeń mechanicznych i cieplnych części 
otaczających komorę spalania silnika. Obciążenia 
cieplne są jednym z czynników, które wpływają na 
wytrzymałość elementów składowych silnika tło-
kowego oraz degradację fi lmu olejowego.
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Environmentally friendly development
of diesel (compression – ignition) engine technologies

This paper treats of various aspects of environmentally friendly development of diesel (compression-ignition) 
engines. It especially emphasizes the need for comprehensive approach to environmental protection factors and 
requirements.
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