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WSPÓŁCZESNY SILNIK AUTOBUSOWY – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

 

 W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne podstawowych zespołów współczesnego silnika spalinowego stosowa-

nego w autobusach. Przybliżono rozwiązanie szczególnie tych zespołów, które pojawiły się w ostatnich latach głównie z tytułu 

potrzeby spełnienia norm dotyczących zawartości składników w spalinach, ale także tych, które decydują o osiągach silnika 

(jego mocy zużyciu paliwa). Artykuł zawiera zatem opisy takich zespołów i układów jak: 

tłokowo-korbowego, zasilania paliwem, zasilania powietrzem, doładowania silnika, recyrkulacji spalin, chłodzenia, hamulca 

silnikowego długotrwałego działania 

 

WSTĘP 

Konstrukcja tłokowego silnika spalinowego determinowana była 
w początkowym okresie jego rozwoju głownie chęcią poprawienia 
jego sprawności co wiązało się bezpośrednio z kosztami eksploata-
cji. Znaczący wpływ wywierało także przeznaczenie tego silnika. 
Innymi cechami charakteryzuje się silnik stacjonarny, innymi zaś 
silnik stosowany do napędu pojazdów. To ostatnie zastosowanie 
wymusza uzyskiwanie coraz większych mocy z jednostki pojemno-
ści skokowej co sprzyja zmniejszeniu masy całkowitej silnika. 

Od kilku dekad na konstrukcję silnika bardzo silnie wpływają 
wymagania wynikające z coraz  ostrzejszych norm dotyczących 
zawartości składników szkodliwych w spalinach. Wszystkie wymie-
nione wyżej uwarunkowania dotyczą także tłokowych silników spali-
nowych stosowanych do napędu autobusów. Obecnie podstawo-
wym, powszechnie stosowanym do tego typu pojazdów silnikiem 
jest silnik turbodoładowany o zapłonie samoczynnym z bezpośred-
nim wtryskiem paliwa. Dla spełnienia coraz ostrzejszych norm silnik 
tego typu wyposażony jest w skomplikowany i rozbudowany 
osprzęt. Wymagania z zakresu ochrony środowiska przed skutkami 
emisji związków szkodliwych obrazuje poniższy diagram pokazujący 
jak silna jest tendencja obniżania zawartości głównych niebezpiecz-
nych związków w spalinach. 

 

 
Rys.1. Zmiany wymagań zawartości PM i NOx w spalinach silnika 
autobusowego w kolejnych obowiązujących normach  EURO [6] 

 
Istotnym wymogiem stawianym tłokowym silnikom spalinowym 

stosowanym do napędu pojazdów o większej masie całkowitej (w 
tym autobusów) jest zapewnienie odpowiedniego przebiegu zmien-

ności momentu obrotowego silnika (oraz jego mocy) w funkcji pręd-
kości obrotowej. 

 
Przykładową charakterystykę współczesnego silnika przedsta-

wia rys. 2. 
 

 
Rys. 2. Charakterystyka prędkościowa zewnętrzna współczesnego 
autobusowego silnika tłokowego [3] 
 

Istotną wymaganą cechą jest zapewnienie płaskiego przebiegu 
wymaganej wartości momentu obrotowego w dużym zakresie pręd-
kości obrotowych silnika, tak by już przy niewielkiej jego prędkości 
obrotowej silnik uzyskał dużą wartość tego parametru. Ta cecha 
sprzyja dobrej dynamice pojazdu. Bardzo istotną cechą jest mini-
malna wartość jednostkowego zużycia paliwa, bowiem im mniejsza 
jest jego wartość tym mniejsza jest sumaryczna masa produktów 
spalania. Oczywistą korzyścią jest również aspekt ekonomiczny. 

Kolejną wymaganą cechą jest zapewnienie możliwie dużego 
komfortu dla pasażerów i obsługi pojazdu głównie przenoszonych 
drgań oraz emitowanego hałasu wynikającego z pracy silnika. Bar-
dzo często stosowanym rozwiązaniem jest rzędowy silnik sześcio-
cylindrowy tzw. ,,leżący”(o osiach cylindrów leżących w płaszczyź-
nie poziomej). Rozwiązanie takie, stosowane często w autobusach 
sprzyja lepszemu wykorzystaniu miejsca w tylnej części autobusu. 
Nad komorą silnikową mieścić się bowiem może ostatni rząd sie-
dzeń. Widok takiego rozwiązania przedstawia poniższa fotografia. 
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Fot.1. Widok sześciocylindrowego, rzędowego ,,leżącego” silnika 
współczesnego autobusu 

1. ROZWIĄZANIA PODSTAWOWYCH ZESPOŁÓW 
SILNIKA AUTOBUSOWEGO 

1.1. Blok cylindrowy i głowica. 

Blok cylindrowy (rys.3) to element odlewany przeważnie      z 
żeliwa stopowego. Jest to podstawowy element nośny konstrukcji 
silnika. Osadzone są w nim najczęściej mokre tuleje cylindrowe, zaś 
w gniazdach łożysk głównych wał korbowy. Blok cylindrowy za-
mknięty jest ,,suchą” miską olejową z jej pokrywą.  Zastosowanie, 
„suchej” miski olejowej pozwala na zmniejszenie wymiaru. wysoko-
ści ,,leżącego” silnika. Głowica sześciocylindrowego silnika może 
być jednolita(obejmująca wszystkie sześć cylindrów).Takie rozwią-
zanie umożliwia umieszczenie wału rozrządu na górnej płycie głowi-
cy (rys.3) co jest coraz częściej spotykanym korzystnym miejscem 
umieszczenia wału rozrządu, podpartego w siedmiu łożyskach.  
 

 
Rys. 3.  Blok cylindrowy i głowica silnika: 1) głowica silnika, 2) 
kadłub, 3) miska olejowa sucha, 4)pokrywa miski olejowej, 5) miska 
olejowa mokra, 6) filtry oleju, 7) bagnet poziomu oleju [2] 

1.2. Układ tłokowo-korbowy 

Rozwiązanie tego układu przedstawione jest na rys.4. 

 

 
Rys. 4. Elementy układu tłokowo-korbowego: 1) tłok, 2) tuleja cylin-
dra, 3) płaszcz wodny,4)wał korbowy [2] 
 

Tłok silnika składa się zazwyczaj z dwu części – górnej zwanej 
koroną tłoka w której zagłębiona jest komora spalania i ta część jest 
wykonana ze stali stopowej- odpornej na działanie wysokich tempe-
ratur, oraz z części dolnej – prowadzącej tłok zwanej płaszczem 
tłoka wykonanym ze stopu aluminiowego. Obie te części połączone 
są ze sobą sworzniem tłokowym. Takie rozwiązanie pozwala na 
zapewnienie dużej wytrzymałości i trwałości części gorącej (zawie-
rającej komorę spalania) a także ograniczenie masy poprzez zasto-
sowanie lżejszego materiału na płaszcz tłoka. Spełnione są w ten 
sposób dwa przeciwstawne często wymagania dużej odporności na 
obciążenia termiczne i jednocześnie małej masy elementu biorące-
go udział w ruchu posuwisto zwrotnym wyzwalającym duże obcią-
żenie mechaniczne wynikające z działania sił bezwładności. Wał 
korbowy silnika sześciocylindrowego jest konstrukcją przestrzenną, 
poszczególne czopy muszą być rozstawione co 120˚ względem 
siebie. Takie rozwiązanie sześciocylindrowego, rzędowego układu 
cylindrów sprzyja dobremu wyrównoważeniu silnika (szczególnie od 
sił wynikających z ruchu posuwisto-zwrotnego tłoków) [1]. 

1.3. Układ rozrządu 

Coraz częściej spotykanym rozwiązaniem jest zastosowanie 
wału rozrządu ułożyskowanego w górnej płycie głowicy (rys.5). Jest 
to korzystne rozwiązanie z tytułu zmniejszenia ilości elementów 
przekazujących ruch od krzywek wału rozrządu do zaworów. Redu-
kuje masy układu rozrządu, biorące udział  w ruchu posuwisto-
zwrotnym, zmniejsza straty mechaniczne pochodzące od sił bez-
władności, zwiększa żywotność elementów układu rozrządu, pozwa-
la na stosunkowo łatwy napęd jeszcze, często stosowanych zelek-
tronizowanych pompowtryskiwaczy. Napęd wału rozrządu realizo-
wany jest przez zespół kół zębatych od wału korbowego silnika. W 
ten sposób osiągana jest bardzo duża trwałość elementów napędu 
układu rozrządu. 
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Rys. 5. Mechanizm rozrządu: 1) wałek rozrządu, 2) tłumik drgań,  
3) wieniec zębaty nadajnika impulsów, 4) krzywka, 5) garb podsta-
wowy, 6-7) garbiki systemu hamulca silnikowego, 8) rolka dźwigien-
ki, 9) dźwigienka zaworowa, 10) oś dźwigienek zaworowych z kana-
łem olejowym, 11) sprężyna blaszkowa, 12) tłoczek, 13) mostek 
zaworów, 14) zawory wylotowe [2] 
 

Charakterystyczną cechą jest stosowanie 4 zaworów na jeden 
cylinder. Głównym podstawowym efektem jest wyzwolenie skutecz-
nego  intensywnego zawirowania ładunku w cylindrze, co w silniku o 
wtrysku paliwa bezpośrednio do komory spalania jest niezbędne z 
punktu widzenia poprawnego przeprowadzenia procesu spalania. 

1.4. Układ zasilania paliwem 

Ogólny schemat układu zasilania przedstawia rys.6. 

 
Rys. 6. Ogólny schemat układu zasilania: 1) zbiornik paliwa, 2)filtr 
wstępny, 3) zawór jednokierunkowy, 4) jednostka EMS, 5) zawór 
kierunkowy, 6) pompa zasilająca, 7) filtr dokładnego oczyszczania, 
8) ręczna pompa, 9) pompowtryskiwacze [2] 
 

Paliwo, ze zbiorników zasysane jest poprzez układ wstępnego 
filtrowania ssącą pompą i dalej poprzez układ filtrów dokładnego 
oczyszczenia podawane jest do pompowtryskiwaczy sterowanych 
elektronicznie. Ten typ układu wtryskowego spotykany jest jeszcze 
dosyć powszechnie w silnikach autobusowych (i samochodów 
ciężarowych) ze względu na mniejsze prędkości obrotowe tych 
silników (rzędu 2000obr/min). Układ wtryskowy wykorzystujący 
zelektronizowany pompowtryskiwacz przedstawiony jest na rys 7. 

 
Rys. 7. Pompowtryskiwacz: 1) zawór przelewowy, 2) tłoczek,  
3) kanał paliwowy, 4) iglica rozpylacza [2] 

 
Układ taki zapewnia możliwość uzyskania dużych ciśnień wtry-

sku paliwa (ok.200 MPa) co sprzyja dobremu rozpyleniu paliwa, 
dobrej penetracji strugi i w efekcie dobrego wymieszania drobin 
paliwa z powietrzem co skutkuje poprawnym przebiegiem procesu 
spalania. Coraz częściej spotykanym rozwiązaniem w silnikach 
autobusowych jest system wtrysku paliwa tym Comon Rail przed-
stawiony na rys.8. 

 
Rys. 8. Schemat układu wtryskowego tym common rail: 
1) pompa zasilająca (niskociśnieniowa), 2) filtry paliwa z separato-
rem wody, 3) zawór dozujący, 4) pompa wysokiego ciśnienia  
5) magistrala paliwowa (zasobnik), 6) czujnik ciśnienia w magistrali 
paliwowej, 7) mechaniczny zawór przelewowy, 8) magistrala po-
wrotna, 9) wtryskiwacz [4] 
 

Zasobnikowy układ tego typu gwarantuje także utrzymanie wy-
sokiego ciśnienia wtrysku a jego główną zaletą jest utrzymanie 
stałej wartości ciśnienia w czasie trwania wtrysku a także zapew-
nienie możliwości regulacji podziału dawki wtryskowego paliwa. Ta 
ostatnia cecha jest szczególnie istotna z punktu widzenia możliwo-
ści kształtowania procesu wydzielania ciepła i w efekcie przebiegu 
ciśnienia spalania w funkcji kąta obrotu wału korbowego. 
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1.5. Układ zasilania powietrzem 

Tłokowe silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym także sto-
sowane w autobusach są silnikami turbodoładowanymi. Jest to 
ogólnie stosowany sposób pozwalający na zwiększenie mocy silnika 
w wyniku zwiększenia ładunku powietrza zawartego w cylindrze. 
Ogólny schemat tego układu przedstawiony jest na rys.9. 

 

 
Rys. 9. Ogólny schemat układu zasilania powietrzem: 1) kanały 
wlotowe 2) obudowa filtra, 3)zawór drenażowy, 4) wkład filtrujący,  
5) czujnik ciśnienia i temperatury, 6) sprężarka,7) chłodnica powie-
trza,8) elementy podgrzewacza powietrza,9) kolektor dolotowy [2] 
 

Podstawowym zespołem jest turbosprężarka odśrodkowa. Do 
napędu sprężarki wykorzystywana jest turbina wprowadzona w ruch 
obrotowy w wyniku odziaływania strumienia spalin na łopatki turbi-
ny. Budowa turbosprężarki przedstawiona jest na rys. 10. 

 
Rys. 10. Zespół turbosprężarki: 1) wlot powietrza do sprężarki  
2) wirnik sprężarki, 3) kanał wylotowy sprężonego powietrza, 4) 
kanały doprowadzające spaliny, 5) wirnik turbiny, 6) wylot spalin,  
7) kanał doprowadzający olej do łożysk, 8) kanał cieczy chłodzącej 
[2] 

 
Istotnym elementem układu zasilania powietrzem jest chłodnica 

powietrza doładowującego. Zmniejszenie temperatury powietrza 
dostarczonego do cylindra sprzyja poprawie napełniania cylindra a 
także zmniejszeniu emisji tlenków azotu. 

1.6. Układ chłodzenia 

Silniki autobusowe wyposażone są w cieczowy układ chłodze-
nia. System ten zapewnia odprowadzenie strumienia ciepła od 
gorących elementów silnika a także od systemu hamowania przy 
użyciu retardera. W silnikach autobusowych przepływ powietrza 

przez chłodnicę wymuszony jest głównie wentylatorem o napędzie 
elektrycznym, co zapewnia poprawną pracę układu w warunkach 
jazdy miejskiej – z częstymi postojami pojazdu (skrzyżowania, 
przystanki i tp). Ogólny schemat układu chłodzenia przedstawiony 
jest na rys. 11. 

 
Rys. 11. Układ chłodzenia 1) termostat, 2) pompa wody, 3) chłodni-
ca, 4) zbiornik wyrównawczy, 5) zawór ciśnieniowy, 6) czujnik po-
ziomu płynu, 7) filtr płynu, 8) ciśnieniowy zawór ustalający, 9) zasi-
lanie nagrzewnic, 10) termostat nagrzewnic, 11) złącze zasilające 
nagrzewnic, 12) złącze zasilające odmrażacza, 13) powrót z na-
grzewnic i odmrażacza, 14) zasilanie wymiennika ciepła retardera, 
15) powrót z wymiennika ciepła retardera [2] 

1.7. Układ smarowania 

Ciśnieniowy wymuszony działaniem pomp zębatych system 
smarowania zapewnia dostarczenie oleju smarującego pod odpo-
wiednim ciśnieniem do takich węzłów silnika jak: czopów głównych i 
korbowych wału korbowego, łożysk wału rozrządu, łożysk dźwigni 
zaworowych, łożyska turbosprężarki. Olej silnikowy wykorzystywany 
jest również do chłodzenia denka tłoka (poprzez natrysk od strony 
wału korbowego). System wyposażony jest w zespół filtrów, ale 
także w wymiennik ciepła pomiędzy olejem silnikowym a cieczą 
chłodzącą. Ten ostatni zespół skutecznie obniża temperaturę oleju 
silnikowego podczas pracy silnika przy dużych obciążeniach, ale 
także działa w przeciwnym kierunku w czasie rozgrzewania silnika. 
Wówczas to ciecz z małego obiegu chłodzącego silnika dogrzewa 
olej i przyspiesza proces uzyskania dobrych własności smarowych 
szczególnie po rozruchu silnika w warunkach niższych temperatur 
otoczenia. Ogólny schemat układu smarowania przedstawia rys. 12. 

 
Rys. 12. Schemat układu smarowania [2] 
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1.8. System recyrkulacji spalin 

Wymagania dotyczące ograniczenia emisji tlenków azotu wy-
musiły zastosowanie dodatkowych systemów sprzyjających osią-
gnięciu tego efektu. Jednym z nich jest system recyrkulacji spalin 
EGR. Zmniejszenie zawartości tych związków w spalinach możliwe 
jest przez ograniczenie nadmiaru powietrza w warunkach pracy 
silnika przy częściowym obciążeniu – wówczas zmniejsza się masa 
tlenku i azotu – czynników biorących udział w tworzeniu tlenków 
azotu. Jest to osiągnięte przez wprowadzenie w miejsce nagroma-
dzonego powietrza – gazów spalinowych do układu dolotowego. 

Drugim istotnym czynnikiem zmniejszającym zawartość tlen-
ków azotu jest obniżenie temperatury spalania. Efekt ten wynika z 
faktu iż spaliny charakteryzują się większą wartością ciepła właści-
wego w porównaniu z tą wartością dla powietrza. Spaliny zatem w 
czasie procesu spalania odbierają więcej ciepła na ogrzewanie niż 
powietrze i w ten sposób obniżają temperaturę w komorze spalania 
co wyraźnie wpływa na zmniejszenie zawartości tlenków azotu w 
spalinach. Schemat układu recyrkulacji przedstawiony jest na 
rys.13. 

 
Rys. 13. Schemat układu recyrkulacji spalin [5] 

PODSUMOWANIE 

Tłokowy silnik spalinowy stosowany w autobusach charaktery-
zuje się następującymi cechami: 
– jest to silnik o zapłonie samoczynnym, 
– jest to silnik turbodoładowany, z chłodnicą powietrza  

(intercoolerem) 

– wtrysk paliwa jest realizowany przy użyciu zelektronizowanych 
pompowtryskiwaczy lub za pośrednictwem systemu common 
rail, 

– wtrysk paliwa realizowany jest do komory spalania usytuowanej 
części koronowej tłoka, 

– układ dolotowy i wylotowy powiązany jest systemem  recyrkula-
cji spalin, 

– układ chłodzenia jest układem cieczowym, 
– ciśnieniowy, wymuszony układ smarowania bardzo często 

wyposażony jest w tzw. ,,suchą” miskę olejową. 
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Modern bus engine – distinctive features 

The paper describes design solutions in basic subassem-

blies of modern combustion engines applied in buses. It em-

phasizes solutions of subassemblies that emerged in the last 

years from the need to conform with very strict emission 

limits as well as regulations relating to engine performances 

(power, fuel consumption). Therefore, the paper contains 

descriptions of such subassemblies and systems as: piston-

crank system, fuel delivery system, air delivery system, engine 

turbocharging system, exhaust gas recirculation system, 

cooling system, engine retarder system. 
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