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WPŁYW KATALIZATORA WEWNĘTRZNEGO NA EMISJĘ ZWIĄZKÓW  

SZKODLIWYCH PODCZAS ROZRUCHU SILNIKA SPALINOWEGO 

 

W artykule omówiono zastosowanie katalizatora wewnętrznego, pozwalającego na zmniejszenie emisji związków szkodli-

wych podczas rozruchu silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Jest to rodzaj systemu oczyszczania spalin – jednakże 

jego umieszczenie w komorze spalania – a więc najbliżej procesu spalania, pozwala na zmniejszenie zanieczyszczeń u źródła 

(katalizator został napylony na świece żarowe). Takie postępowanie jest niezbędne, gdyż zmniejszenie zanieczyszczeń z pojaz-

dów jest kluczowym aspektem ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Zaprezentowane 

wyniki badań podczas rozruchu są częścią prac badawczych nad oceną katalizatora wewnętrznego w różnych warunkach 

pracy silnika – począwszy od badań statycznych (na hamowni silnikowej), poprzez badania na hamowni dynamicznej, a koń-

cząc na badaniach pojazdów w testach drogowych. Zastosowanie katalizatora wewnętrznego podczas rozruchu silnika, dla 

którego zmieniano czas grzania świec żarowych, skutkuje kilkuprocentowym zmniejszeniem masy tlenku węgla, węglowodo-

rów, dwutlenku węgla oraz liczby cząstek stałych w rozpatrywanym okresie pomiarowym. Zastosowanie takiego rozwiązania, 

technicznie możliwego do wprowadzenia w większości pojazdów z silnikami ZS, skutkowałoby mniejszą emisją zanieczyszczeń. 

 

WSTĘP 

Tłokowe silniki spalinowe są obecnie powszechnym źródłem 
napędu pojazdów, maszyn i urządzeń. Początkowo stosowano je 
jako stacjonarne, następnie, dzięki wielu zaletom, jakie posiadają, 
zaczęto je stosować również w pojazdach trakcyjnych. Dążenie do 
uzyskania coraz większych mocy jednostkowych z silników, popra-
wienie wskaźników pracy, zmniejszenie masy jednostkowej i szko-
dliwego ich oddziaływania na środowisko naturalne to tylko niektóre 
z wymagań, jakie obserwuje się obecnie, a które istotnie wpływają 
na proces doskonalenia konstrukcji silnika spalinowego, w tym jego 
poszczególnych elementów i podzespołów. Powyższe wymagania 
są też przyczyną ciągłych zmian w zakresie poprawności pracy 
silnika spalinowego, zmierzających do uzyskania powyższych ko-
rzyści przy zachowaniu małej uciążliwości dla środowiska natural-
nego. Charakter pracy silnika spalinowego determinuje powstawa-
nie szkodliwych składników spalin, których źródła należy w pierw-
szej kolejności szukać w prawidłowości procesu spalania. Coraz 
większy nacisk na ograniczanie negatywnego oddziaływania pojaz-
dów spalinowych na środowisko naturalne, zarówno ze strony insty-
tucji prawodawczych poszczególnych krajów, jak i ich społeczności, 
wymusza poszukiwanie coraz bardziej wysublimowanych rozwiązań 
technicznych dla silnika spalinowego, które zapewnią ograniczenie 
powyższego oddziaływania i spełnienie aktualnych norm emisji. 
Wśród takich działań – z jednej strony – niezwykle istotne są te, 
które wpływają na ograniczenie emisji spalin po ich opuszczeniu z 
silnika spalinowego, tzn. w zaawansowanych układach oczyszcza-
nia spalin. Z uwagi na specyfikę pracy takich systemów (uzyskiwa-
nie wysokiej temperatury ich pracy wymaga umieszczania tych 
układów w coraz mniejszej odległości od silnika). Są to jednak 
działania, które mają za zadanie zmniejszenie już powstałych (wy-
tworzonych) zanieczyszczeń w silniku spalinowym. Z drugiej strony 
należałoby się dokładnie przyjrzeć działaniom, które są technicznie 
dostępne, a które wpływałyby na zmniejszenie po-wstawania zanie-
czyszczeń u źródła – czyli w komorze spalania – umieszczenia 
katalizatorów, jak najbliżej procesu spalania. 

1. MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA KATALIZATORÓW  
WEWNĘTRZNYCH  

Proces spalania i wywiązywania się ciepła w silnikach spalino-
wych wywołuje skutki o fizycznym i chemicznym charakterze, które 
określają w bardzo dużym stopniu właściwości ruchowe silnika. 
Istotne dla silnika fizyczne skutki przebiegu spalania, to przede 
wszystkim jakość (wywiązywania się energii zawartej w paliwie) 
oraz ekonomiczność jej wykorzystania, wielkość dynamicznych 
obciążeń mechanizmu korbowego oraz głośność pracy. Chemiczne 
skutki odnoszą się głównie do składu spalin, szczególnie do zawar-
tości toksycznych substancji. Obecnie ze względu na wymogi 
ochrony środowiska naturalnego stanowią one główne wymagania 
konstrukcji silników spalinowych.  

Warunki, w jakich przebiega spalanie, powinny przede wszyst-
kim zapewnić możliwie pełne wywiązanie się energii paliwa (zupeł-
ne i całkowite spalanie) przy jak największym wykorzystaniu powie-
trza i zachowaniu czystości spalin. Z termodynamicznej analizy 
obiegu cieplnego silnika wynika, że o sprawności wykorzystania 
ciepła wywiązywanego podczas spalania w danym silniku decyduje 
jego lokalizacja w czasie. Warunki pełnego wywiązywania się cie-
pła, a następnie jego wykorzystanie oraz uzyskanie niskich obcią-
żeń dynamicznych mechanizmu korbowego przy możliwie dużej 
cichobieżności są więc przeciwstawne i każde techniczne rozwiąza-
nie tego problemu musi być sprawą kompromisu. Dodatkowym 
czynnikiem utrudniającym ten kompromis jest skład spalin, który 
musi obecnie odpowiadać określonym wymaganiom [1].  

W pierwszym okresie (opóźnienia samozapłonu) strumień roz-
pylonego paliwa podlega re-akcjom przygotowawczym, w wyniku 
których w różnych miejscach na otoczce strumienia pojawiają się 
ogniska samozapłonu. Utlenianie w tym okresie można przedstawić 
jako proces powolnego spalania bez widocznego wykazania pło-
mienia lub zwiększenia ciśnienia. Proces ten jest egzotermiczny, a 
więc wydziela się ciepło, którego jedna część nagrzewa mieszankę 
paliwowo-powietrzną, a druga odprowadzana jest do ścianki komory 
spalania. Nagrzewanie mieszanki przyspiesza reakcje, co doprowa-
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dza do dalszego wydzielenia ciepła i utleniania. W określonych 
warunkach ilość wydzielonego ciepła staje się równa ilości ciepła 
odprowadzanego, następuje równowaga cieplna, która odpowiada 
temperaturze samozapłonu mieszanki. Taka równowaga cieplna 
szybko znika podczas dalszego nagrzewania mieszanki w wyniku 
zwiększenia ciśnienia i temperatury, co w końcu doprowadza do 
samozapłonu i spalaniu paliwa [2]. 

Aby reakcja mogła się rozpocząć, konieczne jest zderzenie ze 
sobą reagujących cząstek. W rzeczywistości nie wszystkie zderze-
nia powodują zajście reakcji między zderzającymi się cząsteczkami. 
Reakcje mają skończone prędkości, co świadczy o tym, że tylko 
pewna ich liczba powoduje zajście reakcji. Zderzeniami efektywnymi 
określano tylko te zderzenia, których energia w chwili zderzenia jest 
większa od energii średniej, określonej dla danej temperatury. 
Energia aktywacji jest tą nadwyżką energii, którą powinny posiadać 
cząsteczki w chwili zderzenia, aby mogły one wejść w reakcję che-
miczną i jest podstawowym czynnikiem określającym przebieg 
reakcji chemicznej. Im mniejsza energia aktywacji, tym stała pręd-
kości reakcji jest większa i tym szybciej zachodzi reakcja [3]. Aby 
ułatwić pokonanie bariery energetycznej związanej z energią akty-
wacji można albo dostarczyć do środowiska reakcji więcej energii 
(np. ogrzewanie) albo zastosować substancję (katalizator), która 
łatwo reaguje z substratem (mała energia aktywacji), a powstały 
związek łatwo przechodzi w produkt końcowy (także niska energia 
aktywacji). Po przejściu substratów w produkty katalizator całkowi-
cie się odtwarza, stąd niekiedy można spotkać się ze sformułowa-
niem, że katalizator jest to substancja nie biorąca udziału w reakcji 
a jedynie ułatwiająca jej przebieg. 

Na podstawie tak przeprowadzonej analizy można stwierdzić, 
iż poprawa ekologicznych i ekonomicznych parametrów pracy silni-
ków spalinowych zależy przede wszystkim od po-prawnej organiza-
cji procesu spalania, które to w istotnym stopniu zależą od energii 
aktywacji oraz od obecności katalizatora zwiększającego szybkość 
reakcji chemicznych. W związku z tym proponuje się aby taki wła-
śnie „wewnętrzny” katalizator zastosować jako pokrycie wybranych 
elementów komory spalania. 

2. CEL I ZAKRES BADAŃ 

Celem badań było określenie wpływu katalizatora wewnętrzne-
go na emisję związków szkodliwych podczas rozruchu silnika spali-
nowego. Zakres badań obejmował analizę rozruchu i kilkunastomi-
nutowego nagrzewania się silnika o zapłonie samoczynnym z za-
stosowaniem pokrycie katalitycznego świec żarowych. 

3. METODYKA BADAŃ 

Aktualny rozwój i udoskonalanie technik pomiarowych umożli-
wia prowadzenie prac rozwojowych oraz koncepcyjnych redukując 
przy tym czas oraz nakłady finansowe. Jedną z nowoczesnych 
metod pozwalających na określenie parametrów znamionowych jak 
i również wskaźników ekologicznych jednostek napędowych jest 
wykorzystywanie hamowni silnikowych pozwalających na wygene-
rowanie warunków pracy w stanach nieustalonych.  

Przeprowadzone badania wykonano na stanowisku DYNO-
ROAD 120 kW firmy AVL umożliwiającym rejestrację parametrów w 
szerokim zakresie rozdzielczości pomiarowej przy zachowaniu 
wysokiej częstotliwości próbkowania. Jedną z podstawowych funkcji 
urządzenia jest możliwość zaimplementowania w oprogramowaniu 
algorytmu symulacji odzwierciedlających eksploatację jednostki 
spalinowej w warunkach RDE uwzględniając przy tym wpływ ele-
mentów układu napędowego, parametrów konstrukcji zamodelowa-
nego pojazdu takich jak zastosowane przełożenia skrzyni biegów, 
opory układu przeniesienia napędu, masa konstrukcji, współczynnik 

oporów powietrza związany z gabarytem pojazdu, charakterystykę 
pracy sprzęgła, bezwładność i generowane opory osi napędowej. 
Dodatkową cechą jest możliwość kondycjonowania płynów eksploa-
tacyjnych oraz układu zasilania paliwa. Stanowisko w pełnej kom-
pletacji pozwala na archiwizację znacznej liczby parametrów zwią-
zanych z pracą silnika, a także jego osprzętu. Metoda akwizycji 
danych, zakres oraz częstotliwość próbkowania definiowana jest 
przez operatora. Stanowisko w czasie badań może być uzupełniane 
o dodatkowe sygnały pochodzące m.in. z czujników umożliwiają-
cych pomiary wielkości fizycznych i sygnałów elektrycznych, ale 
przede wszystkim w aparaturę umożliwiającą analizę spalin. Takie 
ujęcie zdefiniowanego problemu umożliwia wykonywanie badań w 
szerokim spektrum warunków eksploatacji. 

Podstawowym elementem wykonawczym realizującego zada-
nia na stanowisku badawczym (rys. 1) jest trójfazowa, asynchro-
niczna maszyna elektryczna o konstrukcji klatkowej (tab. 1). Pozwa-
la na odbiór mocy maksymalnej o wartości mniejszej niż 120 kW. 
Podczas pracy zastosowany silnik spalinowy generuje pracę me-
chaniczną zamienianą w hamulcu na energię elektryczną, która po 
przekształceniu napięciowo-częstotliwościowym przekazywana jest 
do sieci zewnętrznej. Zainstalowany na stanowisku interfejs softwa-
re ISAC 400 umożliwia zdefiniowanie cyklu badawczego obejmują-
cego testy podwoziowe typu NEDC oraz silnikowe takie jak ESC, 
ale przede wszystkim dostosowanie indywidualnego algorytmu 
wykorzystującego funkcję zmiany prędkości pojazdu w czasie  
f = V(t) oraz zmiany kąta nachylenia drogi w czasie f = α(t). Okre-
ślenie właściwości fizycznych symulowanego pojazdu, z uwzględ-
nieniem parametrów przeniesienia napędu oraz elementów składo-
wych konstrukcji pojazdu, wymaga zaimplementowanie do systemu 
danych wyznaczonych doświadczalnie na modelu rzeczywistym lub 
udostępnionych przez producenta pojazdu (tab. 2). 

 

 
Rys. 1. Widok stanowiska badawczego 

 
Tab. 1. Dane techniczne hamulca dynamicznego [1] 

Napięcie 3 × 500 V 

Częstotliwość 267 Hz 

Prąd maksymalny 159 A 

Moc 120 kW 

Liczba biegunów 4 

Moment maksymalny 509 N·m 

Zakres prędkości obrotowej 0–8000 obr/min 

Pobór mocy 6400 W 

Sprawność 94,6 % 
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Tab. 2. Parametry operacyjne zespołu napędowego  
w symulowanym pojeździe 

Rodzaj zapłonu ZS 

Objętość skokowa 1248 cm3 

Liczba cylindrów 4 

Moc maksymalna 66 kW przy 4000 obr/min 

Maksymalny moment obrotowy 200 Nm przy 1750 obr/min 

Stopień sprężania 18,0 

 
Nakładanie ceramiki (wykonano w Pratt & Witney Rzeszów SA) 

odbywało się według następującego schematu: 
1. Element natryskiwany poddano obróbce strumieniowo-ściernej 

elektrokorundem o ziarnie około 0,6 μm. Czas między piasko-
waniem a nakładaniem powłoki wynosił mniej niż 2-4 h, po-
wierzchnie umyto rozpuszczalnikiem. 

2. Proces natryskiwania był dwuetapowy: 
a) nakładanie warstwy podkładowej o grubości około 0,1 mm, 

zastosowano proszek na osnowie niklu, dla którego ziarno 
było mniejsze niż 100 μm, twardość w stanie stopionym wy-
nosiła około 20 HRC;  

b) nakładanie ceramiki o grubości około 0,1 mm, zastosowano 
proszek ZrO2, stabilizowany itrem (20% itru), o wielkości 
ziarna z zakresu 40–60 μm; z odległości około 100 mm, na 
element o temperaturze około 200ºC. 

3. Proces natryskiwania prowadzono z wykorzystaniem palnika 
plazmowego; moc plazmy około 15 kW dla podkładu i 30 kW dla 
ceramiki. 

4. Nie prowadzono szlifowania powierzchni warstw. 
Uzyskane warstwy na świecach żarowych przedstawiono na 

rysunku 2. 
 

 
Rys. 2. Świece żarowe z naniesioną warstwą ceramiczną  

 
Prezentowane wyniki badań emisji zanieczyszczeń w niniej-

szym artykule są wycinkiem prac badawczych nad oceną katalizato-
ra wewnętrznego w różnych warunkach pracy silnika: 
a) zimnego rozruchu silnika (pomiar przed i za reaktorem katali-

tycznym), 
b) gorącego rozruchu silnika (pomiar przed i za reaktorem katali-

tycznym), 
c) testów dynamicznych, 
d) testów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. 

Przedstawiony zakres badań emisji zanieczyszczeń wykonano 
podczas zimnego rozruchu silnika. Pomiar stężenia zanieczyszczeń 
(CO, HC, NOx, PN oraz CO2) był wykonywany przez okres 1800 s 
z jednoczesnym pomiarem natężenia przepływu spalin. Pozwoliło to 
na wyznaczenie masy zanieczyszczeń w rozpatrywanym okresie 
czasu. 

4. WYNIKI BADAŃ 

Podczas badań emisji zanieczyszczeń w warunkach zimnego 
rozruchu silnika rejestrowano parametry operacyjne silnika (pręd-
kość obrotową i obciążenie) oraz parametry termodynamiczne 
(natężenie przepływu i temperatura spalin). Zbliżone wartości tych 

parametrów (rys. 3 i 4) pozwalają na porównanie wartości stężenia  
i wyznaczonej masy składników spalin przy stosowaniu świec żaro-
wych standardowych i świec pokrytych katalitycznie. 
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Rys. 3. Porównanie parametrów operacyjnych silnika: prędkości 
obrotowej i obciążenia silnika podczas zimnego rozruchu silnika ZS 
z wykorzystaniem świec standardowych i pokrytych katalitycznie 
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Rys. 4. Porównanie parametrów termodynamicznych silnika: natę-
żenia przepływu i temperatury spalin podczas zimnego rozruchu 
silnika ZS z wykorzystaniem świec standardowych i pokrytych kata-
litycznie 

 
Pomiary stężenia zanieczyszczeń prowadzono w celu wyzna-

czenia różnic masy tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu, 
liczby cząstek stałych oraz dwutlenku węgla wyemitowanych pod-
czas 30-minutowego cyklu badawczego z wykorzystaniem świec 
żarowych standardowych oraz pokrytych katalitycznie.  

Podczas pomiaru stężenia tlenku węgla obserwowano gwał-
towne jego zwiększenie bezpośrednio po rozruchu zimnego silnika 
(do wartości około 5000 ppm), a następnie powolne zmniejszanie 
od wartości 3000 ppm (kilka sekund pop rozruchu) do wartości 
500 ppm na końcu okresu pomiarowego. Różnice w wartościach 
stężenia były niewielkie, jednakże przeliczenie wartości stężenia na 
natężenie emisji a następnie zsumowanie narastająco tych wartości 
uwidacznia zmniejszenie masy tlenku węgla podczas rozruchu 
i nagrzewania silnika (rys. 5). 

Podobny charakter uzyskano dla podczas pomiarów stężenia 
węglowodorów. Jednakże w tym przypadku uzyskano większe 
różnice w wartościach stężenia, co skutkowało wyemitowaniem 
mniejszej masy węglowodorów podczas stosowania świec pokry-
tych katalitycznie (rys. 6). 
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Rys. 5. Porównanie wartości stężenia i masy tlenku węgla podczas 
zimnego rozruchu silnika ZS z wykorzystaniem świec standardo-
wych i pokrytych katalitycznie 
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Rys. 6. Porównanie wartości stężenia i masy tlenku węgla podczas 
zimnego rozruchu silnika ZS z wykorzystaniem świec standardo-
wych i pokrytych katalitycznie 
 

Końcowe wartości masy tych zanieczyszczeń, wyznaczone dla 
całego okresu badawczego (1800 s) uwidaczniają różnice w emisji 
zanieczyszczeń podczas zimnego rozruchu silnika z wykorzysta-
niem świec żarowych standardowych i pokrytych katalitycznie. 
W przypadku świec pokrytych katalitycznie, w stosunku do świec 
standardowych, uzyskano:  
– około 3-procentową mniejszą masę tlenku węgla, 
– około 4,5-procentową mniejszą masę węglowodorów  
w całym 30-minutowym okresie badań zimnego rozruchu i nagrze-
wania się silnika (rys. 7). 
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Rys. 7. Porównanie masy tlenku węgla (a) i węglowodorów (b) 
podczas zimnego rozruchu i nagrzewania silę silnika ZS z wykorzy-
staniem świec standardowych i pokrytych katalitycznie 

W przypadku tlenków azotu otrzymano odwrotne zależności: 
większe stężenie tego związku obserwowano w początkowym 
okresie pomiaru dla świec zmodyfikowanych. Taki stan – wyrażony 
masą zanieczyszczenia – utrzymał się podczas całego okresu 
badań (rys. 8). W przypadku liczby cząstek stałych charakter zmian 
podobny był do wyników poprzednich związków – tlenku węgla i 
węglowodorów (rys. 9). Sumarycznie otrzymano zwiększenie masy 
tlenków azotu o 3% oraz zmniejszenie liczby cząstek stałych o 
około 7% (rys. 10). 
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Rys. 8. Porównanie wartości stężenia i masy tlenków azotu pod-
czas zimnego rozruchu silnika ZS z wykorzystaniem świec standar-
dowych i pokrytych katalitycznie 
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Rys. 9. Porównanie wartości stężenia liczbowego i liczby cząstek 
stałych podczas zimnego rozruchu silnika ZS z wykorzystaniem 
świec standardowych i pokrytych katalitycznie 
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Rys. 10. Porównanie masy tlenków azotu (a) i liczby cząstek stałych 
(b) podczas zimnego rozruchu i nagrzewania silę silnika ZS z wyko-
rzystaniem świec standardowych i pokrytych katalitycznie 
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Porównawczo, w celu oszacowania zmniejszenia zużycia pali-
wa, badano zmianę masy dwutlenku węgla w całym okresie pomia-
rowym. Z wykorzystaniem świec pokrytych katalitycznie uzyskano 
zmniejszenie stężenie dwutlenku węgla, co przy jednakowym natę-
żeniu przepływie spalin, skutkowało zmniejszeniem masy tego 
związku w okresie zimnego rozruchu i nagrzewania silę silnika (rys. 
11). Po 30 minutach od rozpoczęcia badań z wykorzystaniem zmo-
dyfikowanych świec żarowych masa wyemitowanego dwutlenku 
węgla była mniejsza o około 4% (rys. 12). 
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Rys. 11. Porównanie wartości stężenia i masy dwutlenku węgla 
podczas zimnego rozruchu silnika ZS z wykorzystaniem świec 
standardowych i pokrytych katalitycznie 
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Rys. 12. Porównanie masy dwutlenku węgla podczas zimnego 
rozruchu i nagrzewania silę silnika ZS z wykorzystaniem świec 
standardowych i pokrytych katalitycznie 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona analiza badań emisji zanieczyszczeń wskazu-
je, że umieszczenie w komorze spalania katalizatora wewnętrznego 
w warunkach zimnego rozruchu i nagrzewania się silnika ZS niesie 
za sobą pozytywne skutki ekologiczne. W trakcie badań porównaw-
czych tego etapu pracy silnika z zastosowaniem świec żarowych 
standardowych i pokrytych katalitycznie uzyskano następujące 
wyniki (rys. 13): 
– około 3-procentową mniejszą masę tlenku węgla, 
– około 4,5-procentową mniejszą masę węglowodorów, 
– około 3-procentową większą masę tlenków azotu, 
– około 7-pcrocentową mniejszą liczbę cząstek stałych, 
– około 4-procentową mniejszą masę dwutlenku węgla (co prze-

kłada się na 4-procentowe zmniejszenie zużycie paliwa). 
Uzyskane wartości zmniejszenia masy zanieczyszczeń dzięki 

wykorzystaniu modyfikowanych świec żarowych są miarodajnym 
wskaźnikiem możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń tuż po 
ich powstaniu, a więc w komorze spalania.  
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Rys. 13. Korzyści ekologiczne zastosowania świec pokrytych katali-
tycznie podczas zimnego rozruchu i nagrzewania silę silnika ZS 
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Effect of an in-cylinder catalyst  
on exhaust emission during an engine startup 

This article discusses the use of an in-cylinder catalyst to re-

duce exhaust emissions during a diesel engine startup. This is a type 

of harmful compounds reduction system – however, its placement 

inside the combustion chamber – and therefore as close as possible 

to where the combustion process takes place – reduces the creation 

of polluting compounds at their source (the catalyst is sprayed on 

the glow plugs). Such solutions are necessary as the reduction of 

vehicle pollution is a key aspect of reducing the negative environ-

mental impact of transport. The presented results of the engine 

startup research are a part of the research work on the effects of 

applying an internal catalytic converter in various engine operating 

conditions – from static tests (on an engine dynamometer) through 

dynamic dynamometer tests to vehicle road tests. The use of an 

internal catalytic converter during engine startup, for which the 

heating time of the glow plugs has been changed, results in a sever-

al percent reduction in the mass of emitted carbon monoxide, hy-

drocarbons, carbon dioxide and particle number in the measure-

ment period. The implementation of this solution is technically 

feasible for most vehicles with compression ignition engines, and 

would result in reduced vehicle emissions. 
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