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Development trends of heavy duty Diesels used  

in commercial vehicles with regard to the future  

emissions regulations and fuel economy 

 
Abstract: European policy regarding sustainable growth of transport systems imposes certain obligations on 

the development of heavy duty Diesels and powertrain used in commercial vehicles. Key factors influencing 

future trends are new emission legislations Euro VI and fuel economy. Some other factors are: availability of 

conventional fossil fuels and their price, transition to the alternative fuels and gradual introduction of hybrid 

propulsion systems in trucks. The paper summarizes the most important tendencies in the development of present 

and future powertrains and engines used in the heavy commercial vehicles. Above issues were illustrated using 

products from the main European OEM’s 
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Kierunki rozwoju silników Diesla pojazdów użytkowych  

z uwzglednieniem przyszłych norm toksyczności spalin i ekonomiki paliwowej 
 

Streszczenie: Polityka europejska dotycząca zrównoważonego rozwoju systemów transportowych nakłada pewne 

ograniczenia związane z rozwojem silników spalinowych i układów napędowych stosowanych w pojazdach 

użytkowych. Najważniejsze czynniki wpływające na przyszłe konstrukcje to normy ograniczające toksyczność spalin 

Euro VI oraz konieczność obniżania zużycia paliwa. Pod uwagę należy brać również dostępność i cenę 

konwencjonalnych paliw ropopochodnych, możłiwości stooswnaia paliw alternatywnych i stopniowe wprowadzania 

napędów hybrydowych w samochodach cieżarowych. Artykuł jest próbą podsumowania aktualnych tenencji 

związanych z rozwojem obecnych i przyszłych układów napędowych oraz silników spalinowych wykorzsytywanych 

w pojazdach użytkowych. Zwrócono szczególną uwagę na takie zagadnienia jak optymalizacja wtrysku i spalania 

paliwa, zaawansowane sterowanie elektroniczne oraz rozwój układów oczyszczania spalin. Powyższe zagadnienia 

zilustrowano przykładami produktów najważniejszych europejskich producentów z sektora pojazdów użytkowych. 

Słowa kluczowe: pojazdy użytkowe, układy napędowe, silniki Diesla, układy oczyszczania spalin, 

zrównoważony rozwój 

 

1. Wprowadzenie  

Opracowywanie wydajnych energetycznie pojaz-

dów użytkowych nie jest niczym nowym. Producen-

ci finalni (OEM) i dostawcy komponentów współ-

pracują udanie pod tym względem od wielu lat 

z prostego względu: pojazdy spalające zbyt dużo 

paliwa i mające niekorzystny bilans emisji CO2 nie 

byłyby po prostu konkurencyjne. Postęp daje się 
bardzo łatwo zaobserwować: od końca lat 60. zuży-

cie paliwa zestawu drogowego o ciężarze 40 ton 

zostało zmniejszone o ok. 30% i to pomimo stale 

zaostrzanych norm ograniczających emisję toksycz-

nych składników spalin. Na rysunku 1 porównano 

średnią emisję CO2 (a więc i zużycia paliwa) dla 

rożnych grup pojazdów, odpowiadającą wartościom 

dla roku 1995 i 2008 [3]. Dla samochodów ciężaro-

wych emisja dwutlenku węgla spadła z poziomu ok. 

121 g/tkm do poziomu ok. 106 g/tkm. Jest to zmiana 

o ok. 12%. 

Spełnienie wymagań w zakresie ekologii jest je-

dynie częścią znacznie bardziej złożonego zagadnie-

nia. W drodze do neutralnego ekologicznie i ekono-

micznego środka transportu, producenci pojazdów 

oraz silników muszą rozwiązać szereg problemów 

cząstkowych, wśród których można by wymienić 
chociażby olbrzymie koszty prac badawczo-rozwojo-

wych, zróżnicowane warunki eksploatacji silników 

stosowanych w transporcie drogowym, olbrzymią 
różnorodność zastosowań silników przemysłowych, 

czy wreszcie wymagania w zakresie trwałości i sta-

bilności wprowadzanych rozwiązań. 
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Rys 1. Porównanie poziomu emisji CO2 przez różne 

środki transportu kołowego 1995 – 2008 [3] 

Fig. 1. Comparison of CO2 emission levels by differ-

ent transport means in the period 1995–2008 [3] 
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2. Cele działania  

Od początku lat 90. obniżanie dopuszczalnych 

limitów zawartości toksycznych składników w spali-

nach stało się czynnikiem o decydującym wpływie 

na rozwój pojazdów użytkowych. Przeciętny spadek 

wyniósł ok. 85%. Po wprowadzeniu norm Euro VI, 

które przewidziane jest na 2013 r. emisja tlenków 

azotu NOx zostanie zredukowana o 97% w porów-

naniu do wartości wymaganej w roku 1990.  

 

Tabela 1. Europejskie limity emisji dla silników 

HDD w samochodach ciężarowych (test ETC) [1] 

Table 1. European emission limits for the HDD 

engines in commercial vehicles (ETC test) [1] 
 CO NMHC1) CH4

2) NOx PM 

[g/kWh] 

Euro IV 4,0 0,55 1,10 3,5 0,03 

Euro V 4,0 0,55 1,10 2,0 0,03 

EEV 3,0 0,40 0,65 2,0 0,02 

Euro VI 4,0 0,16 0,5 0,4 0,01 
1) NMHC – węglowodory bez udziału metanu 
2) tylko dla silników zasilanych gazem 

Wprowadzanie kolejnych norm – czego przykła-

dem może być sekwencja Euro IV – Euro V – Euro VI 

– za każdym razem oznacza olbrzymie wyzwanie 

w zakresie rozwoju technologicznego silników (tabe-

la 1). Dodatkowo mamy do czynienia z rosnącą presją 
na obniżenie zużycia paliwa, wynikająca nie tylko 

z przesłanek ekologicznych (emisja gazu cieplarnia-

nego CO2), ale również ekonomicznych: ceny paliw 

konwencjonalnych będą coraz wyższe. Logiczną 
konsekwencją było pojawienie się również prawnych 

wytycznych dotyczących redukcji emisji CO2 i za-

chowania zasobów naturalnych.  
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Rys 2. Emisja CO2 w transporcie kołowym UE 

z rozbiciem na rodzaje paliwa [5]  

Fig. 2. CO2 emission in the EU road transport with 

regard to different fuel types [5] 

 

Emisja CO2 generowana przez kołowe środki 

transportu to w UE drugie co do wielkości źródło 

zanieczyszczeń – w 2007 r. było to aż 20% całko-

witej emisji gazów cieplarnianych. W okresie 

1990–2007 emisja CO2 generowana przez transport 

drogowy wzrosła o 25% (EU-15) [5]. Głównym 

źródłem dwutlenku węgla jest oczywiście spalanie 

paliw kopalnych. Rysunek 2 przedstawia tendencje 

związane z emisją CO2 w krajach Unii Europejskiej 

powodowaną przez różne typy paliw. Dominuje tu 

emisja wynikająca ze spalania oleju napędowego 

i benzyny, przy czym w tym drugim przypadku 

zauważalna jest lekka tendencja spadkowa wynika-

jąca z rosnącego udziału na rynku europejskim 

pojazdów napędzanych silnikami Diesla. W 2007 r. 

emisja CO2 generowana przez silniki wysokoprężne 

stanowiła ok. 64% całości emisji generowanej 

przez drogowe środki transportu .  

W tabeli 2 zestawiono jednostkowe wskaźniki 

ekologiczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych 

GHG, tlenków azotu NOx oraz cząstek stałych PM 

wyznaczone dla kołowych środków transportu – 

zestawów drogowych o dmc. 40 t z silnikami Eu-

ro V i Euro VI.  

 

Tabela 2. Bazowe wskaźniki ekologiczne dotyczące 

transportu kołowego w UE [4] 

Table 2. Basic ecological indicators for the road 

transport in EU [4] 
 Emisja 

GHG 

Emisja NOx Emisja PM  

Euro V 800 g CO2e 

/pojazd x km 

2,64 g NOx 

/pojazd x km 

0,03 g PM 

/pojazd x km 

Euro VI 816 g CO2e 

/pojazd x km 

0,58 g NOx 

/pojazd x km 

0,016 g PM 

/pojazd x km 

 

Rozwiązania wprowadzane do dużych silników 

trakcyjnych HDD stosowanych w samochodach 

ciężarowych muszą pozwalać na spełnienie przy-

szłych (i oczywiście obecnych) norm toksyczności 

spalin Euro V, EPA 2010. Założenie wielkoseryjnej 

produkcji tych silników w wielu przypadkach deter-

minuje ostateczny wybór rozwiązań. Jednocześnie w 

odniesieniu do silnika jako całości oraz jego po-

szczególnych komponentów i układów funkcjonal-

nych spełnione być musza inne kryteria, takie jak 

niskie zużycie paliwa, niezawodne działanie, niski 

koszt wytworzenia i eksploatacji, zadowalające osią-
gi oraz wygoda użytkowania [6].  

Mówiąc o doskonaleniu samego silnika należy 

zatem rozważyć rozwiązania prowadzące do lepsze-

go – czyli mniej toksycznego – przebiegu spalania 

(wysokie ciśnienie wtrysku, recyrkulacja spalin 

EGR, doładowanie, zaawansowane chłodzenie itp.). 

W trakcie wdrażania poszczególnych rozwiązań 
w silnikach produkowanych seryjnie pojawiają się 
liczne dodatkowe problemy związane chociażby ze 

sposobem montażu w pojeździe, możliwością jedno-

czesnego zastosowania na kilku różnych rynkach 

(np. w USA i UE) czy potencjałem dalszego wyko-

rzystania pod kątem spełnienia kolejnych, przyszłych 

norm. Należy również brać pod uwagę istotne różni-

ce istniejące pomiędzy stosowanymi procedurami 

testowymi a rzeczywistymi warunkami eksploatacji. 

To, jak silnik jest użytkowany ma również wpływ na 

niezawodność niektórych komponentów takich jak 

np. systemy DPF, EGR czy układy chłodzenia. Speł-

nienie norm emisji i jednoczesne obniżenie zużycia 
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paliwa wymaga zastosowania komponentów i pod-

systemów najnowszych generacji, co z kolei podnosi 

koszt całego układu napędowego.  

Połączenie różnorodnych rozwiązań technicz-

nych stwarza jednak pewne możliwości wykorzysta-

nia efektów synergetycznych i w efekcie zapropo-

nowanie użytkownikom innowacyjnych i ekono-

micznie atrakcyjnych pakietów, pozwalających rów-

nież na obniżenie emisji CO2. 

 

3. Systemy oczyszczania spalin  

Śledząc aktualne kierunki rozwoju silników 

HDD zauważamy różne podejścia związane z ogra-

niczaniem emisji. Większość producentów stara się 
łączyć dwie strategie. Pierwszą z nich reprezentują 
działania „wewnątrzsilnikowe” prowadzące do uzy-

skania mniej toksycznych tzw. spalin surowych czyli 

tych, które bezpośrednio opuszczają komorę spala-

nia. Druga strategia polega na wprowadzaniu coraz 

bardziej zaawansowanych technicznie zewnętrznych 

systemów oczyszczania spalin pozwalających na 

wysokowydajną eliminację zarówno cząstek stałych 

(filtry DPF/CRT) jak i tlenków azotu (selektywna 

redukcja katalityczna – SCR z wtryskiem AdBlue).  

Układy SCR wykorzystują selektywną redukcję 
katalityczną do eliminacji ze spalin toksycznych 

tlenków azotu. Do strumienia spalin wtryskiwany 

jest wodny roztwór mocznika czyli AdBlue, który 

ulegając hydrolizie zamienia się w amoniak – ten zaś 
jest silnym reduktorem. SCR może zredukować od 

75% do 90% NOx, HC od 50% do 90% oraz PM od 

30% do 50%. Przykładem kompleksowego podejścia 

do problemu oczyszczania spalin może być rozwią-
zanie przedstawione na rysunku 3.  
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Rys. 3. Strategie prowadzące do spełnienia najnow-

szych norm toksyczności spalin na przykładzie US 

EPA 2010 (© Detroit Diesel) 

Fig. 3. Strategies leading to fulfillment of exhaust 

emission limits EPA 2010 (© Detroit Diesel) 

 

Spotykamy jednak rozwiązania, w których zdecy-

dowano się na wykorzystanie przede wszystkim 

pierwszej ze wspomnianych strategii, czyli uzyskanie 

jak najniższej toksyczności spalin surowych. Tak 

konstruowane silniki o udoskonalonym przebiegu 

procesu spalania spełniają limity norm toksyczności 

bez konieczności stosowania zewnętrznych systemów 

oczyszczania równocześnie obniżających zawartość 
NOx i PM w spalinach, lub przy wykorzystaniu tylko 

jednej z metod (tj. DPF lub SCR).  

Rozpowszechnione jest również podejście pole-

gające na minimalnej ingerencji w przebieg spala-

nia w silniku – rozumianej jako działania obniżają-
ce ilość powstających składników toksycznych. 

Znacznie ważniejsza jest optymalizacja przebiegu 

spalania prowadząca do zmniejszenia zużycia pali-

wa czy podniesienia osiągów silnika. W takim 

przypadku konieczne jest zastosowanie komplek-

sowego systemu oczyszczania spalin o dużej sku-

teczności działania (rysunek 4).  

 

 
Rys. 4. Zastosowanie katalizatora utleniającego, fil-

trów cząstek stałych i selektywnej redukcja katalitycz-

nej pozwala na spełnienie wymagań Euro VI (© HJS 

Fahrzeugtechnik) 

Fig. 4. Oxidation catalyst, diesel particulate filter  and 

selective catalytic reduction as aftertreatment means 

leading to compliance with Euro VI VI (© HJS Fahr-

zeugtechnik)  

 

Doświadczenia zdobyte podczas wprowadzania 

norm Euro IV (2005/2006) oraz Euro V (2008/2009) 

wyraźnie wskazują na fakt, że wymagania Euro VI 

nie mogą być spełnione wyłącznie poprzez udosko-

nalenia konstrukcji silników pozwalające na obniże-

nie emisji cząstek stałych i/lub tlenków azotu. Biorąc 

pod uwagę perspektywę norm Euro VI, w komplet-

nym układzie oczyszczania spalin będą musiały się 
znaleźć takie komponenty jak katalizator utleniający, 

filtr cząstek stałych, układ dozujący AdBlue, katali-

zator SCR oraz katalizator neutralizujący ewentualny 

nadmiar amoniaku. Jest to więc niewielka fabryka 

chemiczna. Do tego trzeba jeszcze dołączyć zamon-

towany w pojeździe dodatkowy zbiornik na AdBlue 

wraz z układem zasilającym, moduł dozujący roz-

twór mocznika bezpośrednio do rury wydechowej, 

szereg czujników i dedykowany komputer sterujący.  

Rozwiązaniem na przyszłość jest połączenie 

konwertera utleniającego, filtra cząstek stałych oraz 

konwertera SCR wykorzystującego jako reduktor 

AdBlue, w jednym układzie oczyszczania spalin – 

koncepcję takaprzedstawiono na rysunku 5. Tym 

samym możliwe staje się wyeliminowanie ze spalin 

ponad 90% cząstek stałych i tlenków azotu. Komer-

cyjny sukces takiego rozwiązania w dużej mierze 

zależy jednak od możliwości integracji całego ukła-

du, natomiast finalna skuteczność oczyszczania 

spalin uwarunkowana jest od zastosowania indywi-
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dualnych komponentów konstrukcyjnych, idealnie 

wręcz dopracowanych pod względem ich charakte-

rystyk chemicznych, termicznych, mechanicznych i 

elektronicznych. 

 

 
Rys. 5. Kompletny system oczyszczania spalin zinte-

growany w tłumiku samochodu ciężarowego (© Ebe-

rspächer) 

Fig. 5. Complete aftertreatment system integrated 

within the truck silencer (© Eberspächer) 

 

4. Stabilność emisyjna silnika  

Aby zoptymalizować konfigurację kompletnego 

silnika, na etapie jego projektowania stosowane są 
złożone metody symulacyjne i laboratoryjne proce-

dury badawcze. Podstawowym krokiem jest określe-

nie tzw. „stabilności emisyjnej” procesu spalania. 

Ważne jest to, aby spalanie miało przebieg pozwala-

jący na uzyskanie emisji toksycznych składników 

spalin na stabilnym poziomie, niezależnie od nie-

wielkich zmian parametrów sterujących. Przykładem 

jest tu współzależność emisji NOx i PM (rys. 6). 

Linia G oznacza granicę obniżenia zawartości skład-

ników toksycznych wyłącznie na drodze modyfikacji 

silnika, punkt S to umowny punkt kompromisu po-

między emisją PM a NOx w przyjętym silniku 

o danej konstrukcji i będący punktem wyjścia do 

zastosowania systemu oczyszczania spalin [7]. 
100
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Rys 6. Wzajemna zależność emisji NOx i PM (linia 

G) na tle wymagań kolejnych norm europejskich; 

punkt kompromisowy oznaczono jako (S) (© Emitec) 

Fig. 5. Possibilities for pollutant reduction in accor-

dance with Euro limit values and dependence of 

NOx and PM emissions within the engine; S – point 

reached for pollutant reduction by means of engine 

modifications only (proportion of particles and nitro-

gen oxides shifts on the limit line) (© Emitec) 

Emisyjna stabilność procesu spalania umożliwia 

również precyzyjny dobór zewnętrznego układu 

oczyszczania spalin i określenie jego podstawowych 

parametrów roboczych. Możliwe staje się też okre-

ślenie algorytmów kontrolnych działających w połą-
czeniu z zestawem wykorzystywanych czujników i 

układów wykonawczych. W efekcie dobrze zdefi-

niowany układ sterowania ma możliwość odpowied-

nio szybkiej regulacji i dostosowania parametrów 

pracy silnika do warunków zewnętrznych (zmienne-

go obciążenia).  

Ze względu na duży zakres zmian warunków pra-

cy silnika i systemu oczyszczania spalin, olbrzymią 
rolę odgrywa układ sterowania: jego elementy skła-

dowe oraz realizowane algorytmy sterujące. Spełnie-

nie norm toksyczności i niskie zużycie paliwa to ko-

nieczność dopasowania wartości wielu parametrów 

regulacyjnych i to w całym okresie eksploatacji silni-

ka. Naturalną konsekwencja są również wygórowane 

wymagania wobec czujników i układów wykonaw-

czych, ponieważ jakość procesu regulacji nie może 

być wyższa niż jakość przetwarzanych danych. 

 

5. Optymalizacja procesu spalania  

To, że spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej 

we współczesnych silnikach tłokowych (zarówno 

trakcyjnych, jak i przemysłowych) przebiega znacz-

nie bardziej efektywnie i ekologicznie niż zaledwie 

np. 10 lat temu, zawdzięczamy niemal całkowicie 

obecności norm ograniczających emisję toksycznych 

składników spalin, wprowadzanych na rynkach tria-

dy (USA, UE, Japonia) w różnych sekwencjach 

czasowych. Problem uzyskania osiągów (moc, mo-

ment obrotowy) na poziomie akceptowalnym przez 

użytkownika rozwiązano już wcześniej.  

Niestety z termodynamicznego punktu widzenia, 

poszukując możliwości obniżenia zużycia paliwa 

poprzez odpowiednie sterowanie przebiegiem procesu 

spalania natrafiamy na konflikt związany z ilością 
powstających tlenków azotu i cząstek stałych (rysu-

nek 6). Oczywiście stosowane są rozwiązania kom-

promisowe – jednak należy je dobierać niezwykle 

starannie mając na uwadze przyszłe normy i nowe 

koncepcje silników. Zatem, na etapie projektowania 

nowego silnika niezbędne jest wczesne i dokładne 

określenie jego architektury, obejmujące wszystkie 

systemy funkcjonalne. Zadanie to powinno uwzględ-

niać również proces spalania, rodzaj i układ zewnętrz-

nego systemu oczyszczania spalin, strukturę i funkcje 

realizowane przez sterowniki elektroniczne oraz wy-

maganą normatywnie warstwę diagnostyczną.  
Dzięki optymalizacji przebiegu procesu spalania 

w silniku Diesla można pogodzić przeciwstawne 

tendencje związane z minimalizacją zużycia paliwa 

i niską emisją toksycznych składników spalin. Mak-

symalne wykorzystanie wtryśniętego paliwa najczę-
ściej wiąże się z zastosowaniem spalania mieszanek 

ubogich. Z kolei wykorzystanie recyrkulacji spalin 

do obniżania ilości powstających NOx wymusza 

zastosowanie mieszanek bogatych. Wysoki stopień 
recyrkulacji i jednocześnie spalanie mieszanek ubo-
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gich wymuszają zastosowanie tzw. doładowania 

wysokiego. Wspomniane zastosowanie mieszanek 

ubogich gwarantujące niskie zużycie paliwa musi 

być uzyskane w całym zakresie warunków pracy, ze 

względu na zależność wiążącą poziom emisji cząstek 

sadzy z możliwym lokalnym niedomiarem tlenu 

w komorze spalania.  

 

6. Doskonalenie komponentów  

Poza doskonaleniem podstawowej konstrukcji 

silnika i optymalizacją procesu spalania, podniesie-

nie czystości „surowych” spalin opuszczających 

silnik jest także możliwe dzięki wprowadzeniu wtry-

sku paliwa pod bardzo wysokim ciśnieniem, dwu-

stopniowego turbodoładowania oraz sterowanej 

elektronicznie i chłodzonej recyrkulacji EGR na 

poziomie dochodzącym do 30%.  

Sprawdzonym rozwiązaniem pozwalającym na 

zminimalizowanie ilości powstających cząstek sta-

łych jest zastosowanie wysokociśnieniowego wtry-

sku paliwa w połączeniu z minimalnie krótkimi 

czasami przełączania (zamknięcie – otwarcie). Waż-
ne jest, aby jednocześnie uzyskać optymalny rozkład 

i odparowanie wtryskiwanej strugi paliwa we wnę-
trzu komory spalania. Zależy to od konstrukcji roz-

pylacza: układu, liczby i średnicy otworków. Innymi 

istotnymi parametrami są: ciśnienie wtrysku i cza-

sowy przebieg dawkowania paliwa (kąt wyprzedze-

nia, podział dawki, intensywność narastania itp.). 

Ocenia się, że w przyszłości wykorzystywane będą 
maksymalne ciśnienia wtrysku nawet do 3000 bar, 

pozwalające na uzyskanie kompromisu pomiędzy 

emisją NOx a PM.  

Wysokie poziomy chłodzonego EGR generują 
dodatkowe koszty ponieważ stosowane dotychczas 

układy chłodzenia silników mają zazwyczaj zbyt 

niską pojemność cieplną – konieczna jest rozbudowa 

układu chłodzenia pojazdu (rysunek 7). Wymagania 

związane z jakością sterowania przebiegiem recyrku-

lacji także rosną wraz z ilością i temperaturą spalin. 

Każde pogorszenie wydajności układu chłodzenia 

obsługującego EGR w pierwszym rzędzie odbije się 
niekorzystnie na poziomie „surowej” emisji NOx. 

Prowadzenie recyrkulacji spalin powyżej pewnego 

poziomu uważane jest za krytyczne z uwagi na pod-

wyższone zużycie paliwa. Jednakże ten niekorzystny 

efekt można zrekompensować zwiększając ciśnienie 

doładowania – najnowocześniejsze silniki HDD, 

w których zastosowano EGR są nawet bardziej 

oszczędne niż te, w których EGR nie występuje. 

Skuteczność tych rozwiązań zależy w dużej mie-

rze od tego w jaki sposób realizowane jest doładowa-

nie silnika. Utrzymanie dynamiki jazdy na akcepto-

walnym poziomie wymaga obecnie zastosowania 

doładowania dwustopniowego, współdziałającego ze 

skutecznym układem chłodzenia powietrza. Okazuje 

się, że to właśnie odpowiednio zaprojektowane chło-

dzenie silnika, powietrza doładowującego (interco-

oler) oraz recyrkulowanych spalin i właściwie dobra-

ny układ doładowania są kluczowymi elementami, od 

których zależy to, czy w efekcie uzyskamy oszczędny 

silnik o niskiej emisji składników toksycznych.  

 

7. Podsumowanie  

W silnikach wyposażonych w chłodzone układy 

recyrkulacji spalin, jednostopniowe doładowanie 

oraz wtrysk paliwa pod ciśnieniem do 1800 barów 

możliwe jest bez trudu uzyskanie spalin „surowych” 

z emisją NOx na poziomie 1,6 g/kWh i zawartością 
PM na poziomie 0,1 g/kWh. Odbywa się to jednak 

kosztem podwyższenia zużycia paliwa i emisji CO2. 

Zastosowanie doładowania dwustopniowego, wtry-

sku paliwa pod ciśnieniem 2600 barów oraz zwięk-

szenie poziomu recyrkulacji wiąże się z wyższymi 

kosztami produkcji, jednakże konfiguracja ta daje 

możliwość obniżenia zużycia paliwa, czyli także 

emisji CO2 dzięki wyższym ciśnieniom doładowania 

oraz bardziej korzystnym wartościom współczynnika 

składu mieszanki. 

Rys. 7 Ewolucja układów oczyszczania spalin 

w zależności od norm toksyczności; [8] 

Fig. 7 Evolution of aftertreatment systems in accor-

dance to EU[8] 

O-Cat: : ammonia oxidation catalyst – ammonia trap/ 

katalizator utleniający amoniak (pułapka amoniaku); 

H-Cat: urea decomposition catalyst (hydrolysis)/ 

katalizator rozkładający mocznik w procesie hydrolizy; 

R-Cat: SCR catalyst/katalizator redukujący SCR; V-
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Cat: NO to NO2 oxidation catalyst/katalizator utlenia-

jący NO do NO2; R: particle filter/filtr cząstek stałych 

Na rysunku 7 przedstawiono techniczną ewolucję 
układów oczyszczania spalin związaną z wprowa-

dzaniem kolejnych norm toksyczności. Ostateczna 

ich konstrukcja, pozwalająca na spełnienie  norm 

Euro VI będzie zdeterminowana przez ogólne koszty 

produkcji, efektywność kosztową w odniesieniu do 

emisji CO2, niezawodność i trwałość oraz przez 

cechy ogólne pozwalające na uzyskanie maksymal-

nego poziomu zadowolenia klienta.  

Skuteczność działania tych układów zależeć bę-
dzie w dużej mierze od czystości spalin „surowych”, 

bezpośrednio opuszczających silnik. Konieczne 

będzie zatem zastosowanie dodatkowych rozwiązań 
w obrębie samego silnika, takich jak np. chłodzony 

układ recyrkulacji spalin EGR działający z dużymi 

poziomami recyrkulacji, dwustopniowe turbodoła-

dowanie czy wysokociśnieniowy wtrysk paliwa 

z maksymalnymi ciśnieniami dochodzącymi do 2600 

barów. W układzie oczyszczania spalin prowadzona 

będzie jednoczesna eliminacja cząstek stałych PM 

oraz tlenków azotu NOx. 

Europejscy producenci doskonale wiedzą, że eko-

nomika paliwowa jest obecnie kluczową sprawą w 

transporcie – zwłaszcza w ciężkich przewozach dale-

kobieżnych. Dlatego w silnikach Euro VI będzie ko-

nieczne połączenie obu systemów obniżających za-

wartość NOx w spalinach, tj. SCR i EGR. Pozwoli to 

na zoptymalizowanie sterowania pracą silnika – 

zwłaszcza w aspekcie kąta wyprzedzenia wtrysku – 

pod kątem minimalnego zużycia paliwa przy jedno-

czesnym zachowaniu warunku koniecznego jakim jest 

spełnienie limitów Euro VI. Co istotne, można to 

zrobić bez „kary” w postaci obniżenia osiągów: mocy 

czy momentu obrotowego. SCR pozwala na zastoso-

wanie wcześniejszych kątów wyprzedzenia wtrysku 

co daje nie tylko niższe jednostkowe zużycie paliwa 

ale również obniża ilość powstających w komorze 

spalania cząstek stałych PM – możliwe że nawet do 

poziomu przy którym można obejść się bez filtra DPF.   

W tej chwili żaden z europejskich producentów 

nie zaprezentował seryjnych samochodów spełniają-
cych wymagania normy Euro VI – jest na to jeszcze 

zdecydowanie za wcześnie.  

 

 
 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CO2e Carbon dioxide equivalent / ekwiwalent 

emisyjny dwutlenku węgla 

CRT Continously Regenerating Trap / filtr 

cząstek sałych o regenracji ciągłej 

DPF Diesel Particulate Filter / filtr cząstek stałych 

EGR Exhaust Gas Recirculaton / zewnętrzna 

recylkulacja spalin  

 

HDD Heavy Duty Diesels / silniki wysokorpężne 

o dużej pojemności skokowej SCR

 Selective Catalytic Reduction / selektywna 

redukcja kaltalityczna  

OEM Oryginal Equipment Manufacturer / 

producent finalny 

PM Particulate Matter / czastki stałe 
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