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Wykaz symboli i oznaczeń 

ASC (ang. Ammonia Slip Catalyst) – reaktor zmniejszania emisji amoniaku 

ATS (ang. Aftertreatment System) – układ oczyszczania spalin silnikowych 

CLD (ang. Chemiluminescence Detector) – detektor chemiluminescencyjny 

CNG (ang. Compressed Natural Gas) – sprężony gaz ziemny 

DOC (ang. Diesel Oxidation Catalyst) – katalityczny reaktor utleniający 

DPF (ang. Diesel Particulate Filter) – filtr cząstek stałych do silników ZS 

EGR (ang. Exhaust Gas Recirculation) – recyrkulacja spalin do komory spalania 

EKG – Europejska Komisja Gospodarcza 

EPA (ang. Environment Protection Agency) – agencja ochrony środowiska USA 

GPF (ang. Gasoline Particulate Filter) – filtr cząstek stałych do silników ZI 

HC (ang. hydrocarbons) – węglowodory 

LDD (ang. Laser Diod Detector) – diodowy detektor laserowy 

LNT (ang. Lean NOx Trap) – reaktor magazynujący tlenki azotu 

NDIR (ang. Nondispersive Infrared Sensor) – niedyspersyjny czujnik podczerwieni 

NOx – tlenki azotu (suma NO oraz NO2) 

NRSC (ang. Non Road Steady Cycle) – cykl stacjonarny dla maszyn niedrogowych 

NRTC (ang. Non Road Transient Cycle) – cykl niestacjonarny dla maszyn niedrogowych 

OBD (ang. On Board Diagnostics) – system diagnostyki pokładowej 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 

PM (ang. Particulate Mass) –  masa cząstek stałych 

PN (ang. Particulate Number) – liczba cząstek stałych 

RMC (ang. Ramped Mode Cycle) – stacjonarny cykl pomiarowy uwzględniający stany 

nieustalone  

SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) – selektywna redukcja katalityczna 

TWC (ang. Three Way Catalyst) – trójfunkcyjny reaktor katalityczny 

UWS (ang. Urea Water Solution) – wodny roztwór mocznika o stężeniu 32,5% 

WHSC (ang. World Harmonized Steady Cycle) – zharmonizowany ogólnoświatowo cykl jezdny 

w warunkach ustalonych  

WHTC (ang. World Harmonized Transient Cycle) – zharmonizowany ogólnoświatowo cykl 

jezdny w warunkach nieustalonych 

ZI – silnik o zapłonie iskrowym 

ZS – silnik o zapłonie samoczynnym 
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1. Wstęp 

W skali globalnej, silniki cieplne napędzane paliwami węglowodorowymi są podstawowym 

źródłem napędu pojazdów wielu kategorii oraz jednostek pływających i statków powietrznych. 

Znaczący udział stanowią silniki tłokowe, które od dekad stosowane są w różnego typu 

pojazdach i maszynach roboczych. Nieodłącznym efektem ich eksploatacji jest emisja gazów 

spalinowych zawierających toksyny oraz gazy cieplarniane. Sprawność przetwarzania energii  

w silnikach cieplnych w dużym stopniu zależy od jakości przeprowadzenia procesu spalania, 

którego sprawność ulega zwiększeniu wraz ze wzrostem temperatury. Duża temperatura procesu 

spalania sprzyja skłonności do syntezy tlenu atmosferycznego z azotem, czego skutkiem jest 

powstawanie tlenków azotu NOx. Emisja NOx jest powszechnym problemem towarzyszącym 

stosowaniu różnych typów silników cieplnych, jak również wysokotemperaturowych procesów 

przemysłowych. Emisja NOx w procesach przemysłowych może być traktowana jako proces 

quasi-statyczny, przez co znalezienie środków zaradczych jest relatywnie proste. Silniki cieplne 

są tzw. jednostkowymi źródłami energii, gdzie skład i emisja spalin zależą od ograniczonej liczby 

czynników trudnych do przewidzenia. Zadaniem inżynierów pracujących nad ich rozwojem jest 

poszukiwanie oraz wprowadzenie takich rozwiązań technicznych, które pozwolą spełnić 

wszystkie stawiane im wymagania przy równoczesnym minimalizowaniu skutków ubocznych ich 

działania. Takim przypadkiem jest emisja NOx w spalinach silnikowych. Jest duże oczekiwanie 

ze strony przemysłu i gospodarki na wysokosprawne metody ograniczania emisji NOx. Szereg 

placówek naukowych i inżynieryjnych na świecie pracuje nad tym problemem i obserwowane  

są stałe postępy w prowadzonych pracach. 

2. Produkty spalania w silnikach ZS 

Negatywny wpływ silników spalinowych na środowisko naturalne jest od dekad jednym  

z głównych czynników ograniczających ich rozwój. Eksploatacja silników spalinowych 

napędzanych paliwami węglowodorowymi jest związana z wytwarzaniem spalin, które zawierają 

między innymi gazy toksyczne oraz cieplarniane. Tłokowe silniki spalinowe najpowszechniej 

stosowane są w przemyśle motoryzacyjnym, będąc podstawowym źródłem napędu pojazdów 

wielu kategorii oraz mobilnych maszyn niedrogowych [1]. W większości przypadków, silniki 

spalinowe zasilane są ciekłymi paliwami węglowodorowymi, takimi jak olej napędowy  

i benzyna. Stosuje się również paliwa gazowe, np. mieszaninę propanu i butanu lub gaz ziemny, 

którego głównym składnikiem jest metan. Wymienione paliwa są mieszaninami węglowodorów, 

których podstawowym i nieodłącznym produktem procesu spalania jest dwutlenek węgla CO2 

[2]. Pomimo, że w małym stężeniu nie jest on toksyczny, jego wpływ na środowisko naturalne 

jest odbierany jako negatywny. CO2 jest gazem cieplarnianym, zaburzającym przepływ ciepła 

pomiędzy Ziemią a przestrzenią kosmiczną. Pomiary stężenia CO2 w atmosferze ziemskiej 

prowadzone są od 1956 roku i wskazują systematyczny wzrost zawartości CO2. W 2011 roku 

jego średnie stężenie w atmosferze ziemskiej wynosiło 392 ppm [3]. Właśnie wzrostowi jego 

stężenia przypisuje się regularny przyrost średniej temperatury powierzchni Ziemi. Ograniczenie 

emisji CO2 jest jednym z kluczowych elementów walki ze zjawiskiem globalnego ocieplenia,  
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a zarazem główną przyczyną odwrotu od stosowania tłokowych silników spalinowych 

napędzanych paliwami węglowodorowymi do napędu pojazdów i maszyn [4].  

Proces spalania w tłokowych silnikach spalinowych zachodzi w sposób dynamiczny  

w wysokiej temperaturze i dużym ciśnieniu. Warunki te przyczyniają się do występowanie 

spalania niezupełnego i niecałkowitego [5]. Teoretycznie produktami całkowitego i zupełnego 

spalania paliw węglowodorowych powinien być dwutlenek węgla CO2 i para wodna H2O, 

natomiast azot nie powinien podlegać przemianom chemicznym. Ze względu na dużą prędkość 

procesu spaliny zawierają inne związki, często o toksycznych właściwościach. Są to głównie: 

tlenek węgla CO jako produkt spalania niezupełnego, węglowodory HC oraz aldehydy jako 

produkt spalania niecałkowitego oraz tlenki azotu jako produkty syntezy azotu atmosferycznego 

z tlenem. Powstawaniu tlenków azotu NOx sprzyjają: duża temperatura i ciśnienie. Tlenki azotu 

w spalinach silnikowych to przede wszystkim tlenek azotu NO oraz wysoce toksyczny dwutlenek 

azotu NO2 [6]. W przypadku silników ZS istotnym składnikiem spalin są cząstki stałe, zarówno 

ze względu na ich masę (PM), jak i liczbę (PN) [7]. Prowadzone badania wskazują, że problem 

emisji cząstek stałych dotyczy również silników o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem 

paliwa [8] oraz silników zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG [9].  

Minimalizacja emisji szkodliwych związków spalin silników spalinowych jest priorytetem 

pośród prac rozwojowych silników spalinowych. Działania te dotyczą tzw. metod wewnętrznych, 

polegających na optymalizowaniu procesu spalania oraz działań konstrukcyjno-regulacyjnych  

w celu ograniczenia powstawania toksycznych związków w procesie spalania. Jest  

to realizowane np. poprzez optymalizację kształtu komory spalania [10], rozwój układów 

zasilających komorę spalania w powietrze i paliwo [11] oraz skrupulatnie przeprowadzoną 

regulację pracy silnika w całym zakresie jego obszaru pracy [12]. Dodatkowo, w celu większej 

kontroli nad procesem spalania, stosuje się układy recyrkulacji spalin EGR [13]. Powtórne 

wprowadzenie kontrolowanej ilości spalin do komory spalania, skutkuje zmniejszeniem 

maksymalnej temperatury spalania, co ogranicza zjawisko formowania NOx. Stosowanie EGR 

ograniczone jest zazwyczaj tylko do obszarów pracy silnika objętych testami emisyjnymi. 

Recyrkulacja spalin jest niekorzystna ze względu na zmniejszenie sprawności procesu spalania,  

a w konsekwencji sprawności cieplnej silnika. Dodatkowo w przypadku silników ZS prowadzi  

to do wzrostu zjawiska formowania cząstek stałych. 

Zastosowanie powyższych rozwiązań pozwala jedynie w ograniczony sposób zmniejszyć 

emisję szkodliwych związków spalin. Są to rozwiązania współcześnie niesatysfakcjonujące  

i dalsza poprawa czystości spalin wymaga zastosowania metod ich oczyszczania [1]. Dlatego też 

stosowana jest druga metoda, zwana zewnętrzną, w której stosowana jest obróbka spalin 

opuszczających komorę spalania. W tym celu silniki spalinowe wyposażane są w układy obróbki 

spalin ATS, które pozwalają oczyszczać spaliny z poszczególnych składników szkodliwych. 

Większość metod oczyszczania spalin polega na zastosowaniu katalitycznych reakcji 

chemicznych. Zmniejszenie stężenia gazowych zanieczyszczeń spalin silnikowych, takich jak: 

HC, CO i NOx zachodzi w heterogenicznych reaktorach katalitycznych. Ich konwersja  

do związków bardziej neutralnych dla środowiska naturalnego, następuje poprzez reakcje 

utleniania i redukcji. Natomiast zjawisko emisji cząstek stałych do atmosfery zmniejszane jest 
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poprzez zastosowanie filtrów, które zazwyczaj również zawierają aktywne pokrycie katalityczne. 

Złożoność układów oczyszczania spalin zależna jest od składu surowych spalin silnikowych 

powstałych w procesie spalania. Głównymi czynnikami definiującymi rodzaj i złożoność 

elementów oczyszczających spaliny jest stężenie tlenu oraz obecność cząstek stałych  

w spalinach. 

3. Metody oczyszczania spalin silników ZS 

3.1. Oczyszczanie spalin silników ZS 

Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, iż podstawowym kryterium podziału metod 

oczyszczania spalin silnikowych jest typ silnika (ZS lub ZI). Proces spalania w silnikach  

o zapłonie iskrowym ZI zachodzi w większości przypadków w warunkach spalania mieszanki 

stechiometrycznej lub bliskiej składu stechiometrycznego. Możliwa jest dokładna regulacja 

składu mieszanki gwarantująca utrzymanie jej stechiometryczności w szerokim zakresie punktów 

pracy silnika, w tym w warunkach nieustalonych. W spalinach powstałych w wyniku spalania 

takiej mieszanki występuje pomijalnie małe stężenie tlenu, co pozwala na zastosowanie 

katalitycznego reaktora TWC w celu usunięcia ze spalin związków toksycznych. Reaktor tego 

typu pozwala na równoczesne oczyszczanie spalin silnikowych z CO, HC i NOx [14].  

W atmosferze ubogiej w tlen, w otoczeniu katalizatora (np. rodu) zachodzi redukcja NOx do N2  

w wyniku reakcji z CO i HC. Pozostała ilość CO i HC, która nie zostaje zużyta w reakcji redukcji 

NOx, w obecności platyny i palladu ulega utlenieniu. Reaktor TWC pozwala uzyskać sprawność 

konwersji dochodzącą do 99 % i jest to powszechnie stosowana metoda oczyszczania spalin 

silników ZI z zanieczyszczeń gazowych [1]. W przypadku silników ZI wyposażonych w pośredni 

wtrysk paliwa jest to zazwyczaj jedyny element układu ATS. W silnikach ZI o bezpośrednim 

wtrysku paliwa odnotowywana jest także emisja cząstek stałych w spalinach, co spowodowało 

konieczność zastosowania filtrów cząstek (GPF) [15]. 

Spalanie w silnikach ZS zwykle zachodzi w warunkach dużego nadmiaru powietrza. Wynika  

z tego znaczące stężenie O2 w spalinach, sięgające nawet kilku procent. W takiej atmosferze, 

duża intensywność utleniania CO, HC oraz NO do NO2 uniemożliwia zachodzenie reakcji 

redukcji pomiędzy NO a HC i CO w reaktorze TWC, czyniąc jego stosowanie nieuzasadnionym 

[13]. Rola reaktora katalitycznego w tym przypadku ograniczona jest do funkcji utleniania. 

Uzyskiwana jest duża sprawność utleniania HC i CO, jednak spaliny nie ulegają oczyszczeniu  

z NOx. Zmianie ulega jedynie proporcja NO/NO2 przy zachowaniu stałego stężenia NOx [16].  

W takim przypadku koniecznym jest zastosowanie innych, bardziej złożonych, systemów 

katalitycznych w celu ograniczenia emisji NOx [17]. Spaliny silników ZS cechuje obecność 

cząstek stałych, które są również rozpatrywane jako źródło zanieczyszczenia atmosfery. Cząstki 

stałe usuwane są ze spalin metodą filtracyjną, często wspomaganą ich równoczesnym 

utlenianiem [18]. Własności spalin silników ZS powodują, iż równoczesne efektywne 

oczyszczane ich ze wszystkich składników szkodliwych jest zagadnieniem złożonym. 

Współczesne układy oczyszczania spalin silników są rozbudowanymi urządzeniami, które 

zawierają odrębne komponenty odpowiedzialne za ograniczenie emisji poszczególnych 

składników [19]. 
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3.2. Katalityczny reaktor utleniający (DOC) 

Reaktor utleniający DOC (Diesel Oxidation Catalyst) jest powszechnie stosowany w układach 

oczyszczania spalin silników ZS, jako podstawowe rozwiązanie ograniczające emisję HC i CO 

[1,17]. Reaktor ten pozwala uzyskać sprawność konwersji wynoszącą ponad 90%  

w temperaturze spalin przekraczającej 190⁰ C. Dodatkową zaletą DOC jest jego pasywne 

działanie w sposób ciągły, które nie wymaga ingerencji w sterowanie pracą silnika spalinowego.  

 

Rys. 3.1. Sprawność konwersji HC i CO reaktora DOC w zależności od temperatury spalin oraz stężenia 

HC i CO [20] 

Przykład uzyskiwanych sprawności konwersji DOC przedstawia rysunek 3.1. Reaktor DOC 

działa w dużym zakresie nadmiaru powietrza w spalanej mieszance, przez co jego zakres pracy 

pokrywa wszystkie typowe punkty pracy silnika ZS. Warstwa aktywna reaktora zawiera platynę 

(Pt) oraz pallad (Pd) jako katalizatory reakcji utlenienia zachodzących wg zależności [20]: 

[Węglowodory HC] + O2 =  CO2 + H2O  (1) 

2 CO + O2 =  2 CO2  (2) 

2 NO + O2 =  2 NO2  (3) 

Jako cechę niepożądaną reaktorów DOC było postrzegane promowanie reakcji utleniania tlenku 

azotu NO do NO2 (3), który jest związkiem o większej toksyczności niż NO. Wraz z rozbudową 

układów oczyszczania spalin silników ZS, obecność NO2 za reaktorem DOC stała się korzystna 

ze względu na jego pozytywne oddziaływanie na dalsze elementy układu oczyszczania spalin 

[21]. W przypadku filtra cząstek stałych DPF, NO2 utlenia frakcję węglową cząstek  

z intensywnością większą niż tlen [20]. Możliwym jest więc uzyskanie mniejszej temperatury 

pasywnej regeneracji filtra. Ponadto obecność NO2 w spalinach zwiększa intensywności reakcji 

redukcji tlenków azotu w systemach SCR [17].  

W przypadku układów ATS zawierających filtr DPF wymagający aktywnej regeneracji, ciepło 

wymagane do uzyskania temperatury regeneracji jest uwalniane w reaktorze DOC w wyniku 

utleniania dodatkowej dawki paliwa dostarczonej w tym celu. Funkcjonalność DOC może być 

rozszerzona poprzez zastosowanie dodatkowych składników warstwy aktywnej. Zastosowanie 

ceru Ce pozwala na utlenianie frakcji organicznej cząstek stałych. Wprowadzenie zeolitu, który 
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cechuje zdolność akumulacji HC, pozwala na magazynowanie HC w warunkach zimnego 

rozruchu oraz późniejsze uwolnienie i utlenienie go w temperaturze dużej aktywności 

katalitycznej. 

3.3. Katalityczny reaktor adsorpcyjny (LNT) 

Reaktor LNT (Lean NOx Trap) stosowany jest w celu ograniczenia emisji NOx. LNT swą 

funkcjonalność zawdzięcza zdolności magazynowania (adsorpcji) tlenków azotu oraz 

okresowemu ich uwalnianiu wraz z równoczesną reakcją redukcji [22]. Reaktory tego typu 

występują w literaturze pod kilkoma nazwami, z których najczęściej stosowanymi są LNT, NAC 

(NOx Adsorber Catalyst) oraz NSC (NOx Storage Catalyst). Reaktor LNT jest rozwinięciem 

reaktora TWC o funkcję magazynowania tlenków azotu.  

 

Rys. 3.2. Mechanizm adsorpcji oraz regeneracji reaktora LNT [20] 

W reaktorze LNT, poza metalami szlachetnymi Pt, Pd i Rh, zastosowane jest dodatkowe pokrycie 

tlenkiem baru BaO, który w warunkach pracy silnika na mieszance ubogiej adsorbuje NOx  

w formie azotanów (rys. 3.2). Jako, że pojemność adsorpcyjna LNT jest ograniczona, wymagana 

jest jego okresowa regeneracja ze zgromadzonych tlenków azotu. Proces ten wymaga zmiany 

parametrów pracy silnika i przejścia na spalanie mieszanki stechiometrycznej lub bogatej.  

W takiej atmosferze spalin zaadsorbowane NOx zostaje uwolnione, a następnie wg reakcji 

znanych z TWC zostaje zredukowane w obecności rodu jako katalizatora.  

 

Rys. 3.3. Cykliczność pracy reaktora LNT [20] 
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Regeneracja reaktora LNT, czyli okresowa praca silnika zasilanego mieszanką stechiometryczną, 

jest główną wadą tego rozwiązania. Szacuje się, że typowa częstość regeneracji reaktora LNT 

wynosi około 1 raz na minutę, ale w przypadku reaktorów o dużej objętości czas ten może być 

dłuższy (rys. 3.3). 

Konieczność wystąpienia regeneracji komplikuje sterowanie pracą silnika ZS, wymuszając 

cykliczną zmianę współczynnika nadmiaru powietrza. Ponadto praca silnika ZS na mieszance 

stechiometrycznej nie jest preferowana, ze względu na zmniejszoną sprawność spalania oraz 

wzrost zadymienia spalin. W konsekwencji rozwiązanie to prowokuje do wykonywania 

regeneracji reaktora LNT tylko w punktach pracy silnika objętych testami homologacyjnymi.  

W pozostałych punktach pracy silnika, regeneracja może nie być wykonywana. Po zapełnieniu 

struktury tlenku baru przez NOx, sprawność konwersji reaktora LNT maleje do zera. Pojazdy 

wyposażone w LNT, często cechuje duża rozbieżność pomiędzy emisją NOx zmierzoną w cyklu 

certyfikacyjnym, a emisją w warunkach rzeczywistego użytkowania silnika [23]. Reaktory LNT 

stosowane są również jako rozwiązanie pasywne wspomagające pracę układu ATS 

wyposażonego w system SCR. W zastosowaniu tym, rolą reaktora LNT jest magazynowanie NOx 

podczas zimnego rozruchu silnika, zanim system SCR osiągnie temperaturę pracy [24].  

3.4. Katalityczny filtr cząstek stałych (DPF) 

Katalityczne metody oczyszczania spalin silników ZS z cząstek stałych wykazują małą 

efektywność, która w większości przypadków nie pozwala spełnić współczesnych limitów emisji. 

W konsekwencji cząstki stałe usuwane są ze spalin metodą filtracyjną, wspomaganą 

katalitycznie. Istnieje kilka typów filtrów cząstek stałych DPF, jednak duża sprawność filtracji, 

przekraczająca 90%, osiągana jest przez filtry typu „wall-flow”. Wysoka sprawność filtracji 

konieczna jest do spełnienia współczesnych limitów emisji związków spalin, co czyni filtry typu 

„wall-flow” powszechnie stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym [18,20]. W filtrach tych, 

spaliny silnikowe przedostają się przez porowatą barierę materiału filtrującego wg mechanizmu 

filtracji wgłębnej. Stosowane w tym celu materiały filtracyjne mają rozmiary porów większe niż 

rozmiary cząstek, które mają być odseparowane, tak, że cząstki mogą osadzić się wewnątrz złoża 

filtracyjnego o względnie dużej objętości. Rozwiązanie takie pozwala osiągnąć bardzo niewielkie 

spadki ciśnienia. 

 
Rys. 3.4. Ilustracja przepływu strumienia spalin przez filtr cząstek stałych typu „wall-flow” 
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Filtry typu „wall-flow” swą budową przypominają inne reaktory katalityczne stosowane  

w układach ATS. Głównym elementem jest wkład ceramiczny wykonany z syntetycznego 

kordierytu o prostych kanałach oraz gęstości komórek zazwyczaj rzędu 400 cpsi [20]. Cechą 

odróżniającą rdzenie filtrów od rdzeni reaktorów jest naprzemienne zaślepienie kanałów 

głównych, tzn. kanał zaślepiony na wlocie jest otwarty na wylocie i odwrotnie (rys. 3.4). 

Uzyskuje się w ten sposób charakterystyczny wzór szachownicy na powierzchni wlotowej  

i wylotowej wkładu filtra, który w łatwy sposób pozwala zdeterminować jego przeznaczenie. 

Oczyszczanie filtra DPF (tzw. regeneracja) ze zgromadzonych cząstek stałych może zachodzić  

w dwojaki sposób: pasywny lub aktywny. Intensywność regeneracji zależna jest głównie  

od temperatury strumienia spalin przepływającego przez filtr. W celu zmniejszenia energii 

aktywacji (a zarazem wymaganej temperatury spalin) reakcji utleniania cząstek stałych,  

na powierzchni filtrów stosuje się pokrycie katalityczne zbliżone do stosowanego w reaktorach 

DOC, zawierające platynę i pallad jako katalizatory.  

Pasywna regeneracja DPF oznacza utlenianie zgromadzonych cząstek sadzy w temperaturze 

spalin silnikowych, reprezentujących typową pracę silnika ZS. Można przyjąć, że w większości 

takich przypadków wartość temperatury spalin zawiera się w przedziale 300 – 350⁰ C. W tym 

zakresie temperatury możliwe jest, że intensywność regeneracji okresowo może być mniejsza niż 

intensywność akumulowania cząstek w filtrze [25]. Współczesne systemy sterowania pracą 

silnika spalinowego pozwalają celowo zwiększać temperaturę spalin silnikowych dla zwiększenia 

intensywności pasywnej regeneracji DPF. Realizowane jest to np. przez zmianę kąta 

wyprzedzenia wtrysku paliwa, która ma na celu zwiększenie temperatury spalin o np. 100⁰ C. 

Strategia ta w minimalny sposób pogarsza sprawność procesu spalania, natomiast zwiększa 

intensywność regeneracji i nadal rozpatrywana jest jako jej pasywna forma. Takie rozwiązanie 

stosowane jest np. w silnikach spalinowych samochodów ciężarowych i maszyn niedrogowych. 

Można w ten sposób uzyskać system pozwalający na użytkowanie silnika w długim okresie jego 

eksploatacji bez konieczności okresowego regenerowania filtra w sposób aktywny.  

Aktywna regeneracja DPF zachodzi w warunkach celowo zwiększonej temperatury spalin 

silnikowych, zazwyczaj do temperatury 650⁰ C na wlocie do filtra DPF. Wzrost temperatury 

spalin realizowany jest poprzez dostarczenie do układu oczyszczania spalin paliwa, które jest 

utleniane w reaktorze DOC. Uwalniane w ten sposób ciepło, zwiększa temperaturę spalin  

do zadanej wartości. Regulacja temperatury spalin odbywa się w tzw. pętli zamkniętej względem 

wskazania czujnika temperatury umiejscowionego za DOC [26]. Stosuje się dwa rozwiązania 

dostarczania paliwa do układu wylotowego. Jednym z nich jest umiejscowienie dodatkowego 

wtryskiwacza paliwa przed reaktorem DOC, który dostarcza paliwo wyłącznie w okresie 

aktywnej regeneracji. Rozwiązanie to pozwala na relatywnie prostą kontrolę dawkowanego 

paliwa, jednak ze względu na konieczność stosowania dodatkowych komponentów nie jest 

stosowane powszechnie. Drugim rozwiązaniem doprowadzania paliwa do układu ATS, jest jego 

wtrysk do komory spalania w procesie wylotu spalin. W procesie tym, w komorze spalania nie 

występują warunki umożliwiające zapalenie mieszanki paliwa i spalin. Paliwo opuszcza komorę 

spalania wraz ze strumieniem spalin i kierowane jest to reaktora DOC, gdzie podlega 

katalitycznemu utlenieniu. Rozwiązanie to w przypadku silników zasilanych wtryskiem paliwa 
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typu „common rail” jest proste do zastosowania, jako że występowanie wtrysku paliwa jest 

dowolnie definiowane względem położenia wału korbowego silnika. Rozwiązanie to jest 

powszechnie stosowane w układach ATS wyposażonych w filtr DPF, wymagający aktywnej 

regeneracji.  

Regeneracja filtra DPF dotyczy wyłącznie możliwych do utlenienia frakcji cząstek stałych. 

Zarówno w przypadku regeneracji pasywnej i aktywnej, z filtra nie są usuwane popioły. 

Obecność znaczącej ilości popiołów w filtrze zazwyczaj objawia się zwiększonymi oporami 

przepływu. Zdolność gromadzenia popiołów oraz podatność na ich obecność są czynnikami 

warunkującymi żywotność filtra DPF. W przypadku zgromadzenia zbyt dużej ilości popiołów 

skłonność filtra do przepełnienia zwiększa się, w skrajnym przypadku uniemożliwiając jego 

dalsze funkcjonowanie [27]. W takim przypadku filtr można przyjąć za zużyty i powinien  

on zostać wymieniony na nowy. Znane są również warsztatowe metody przywracania 

funkcjonalności filtra DPF, polegające głównie na mechanicznym usunięciu popiołów.  

4. Selektywna redukcja katalityczna (SCR) 

4.1. Wprowadzenie 

Opisane poprzednio rozwiązanie LNT jako metoda oczyszczania spalin silników ZS z NOx 

cechuje wysoki stopień skomplikowania, przy równoczesnej niesatysfakcjonującej sprawności 

konwersji. Rozwiązanie to pozwala w ograniczonym zakresie na spełnienie limitów Euro 6 dla 

emisji tlenków azotu samochodów o masie do 3.5 t [24]. W przypadku silników samochodów 

ciężarowych oraz maszyn niedrogowych osiągany poziom konwersji jest niewystarczający  

w celu spełniania współczesnych limitów homologacyjnych. W przypadku pojazdów osobowych, 

obecne limity NOx, w wielu przypadkach, również nie zostają spełnione przez zastosowanie LNT 

[28,29]. W takich przypadkach przyjmuje się, że najbardziej sprawną i bezawaryjną metodą 

oczyszczania spalin z NOx jest zastosowane systemu selektywnej redukcji katalitycznej SCR.  

 
Rys. 4.1. Wpływ stężenia mocznika na temperaturę zamarzania roztworu [20] 

W przypadku katalitycznych metod oczyszczania spalin zjawisko selektywności katalizatora 

polega na wybiórczym zmniejszeniu energii aktywacji reakcji zachodzących pomiędzy NOx  

a amoniakiem NH3 [22]. Reakcje te mają charakter dominujący np. nad reakcją utleniania NH3. 
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Warunkami koniecznymi do uzyskania selektywnej redukcji katalitycznej NOx przy użyciu NH3 

są dostarczenie NH3 do spalin wylotowych silnika oraz zastosowanie reaktora katalitycznego  

o odpowiedniej selektywności. W przemyśle motoryzacyjnym jako warstwę aktywną reaktora 

SCR stosuje się tlenek wanadu V2O5 lub zeolity wzbogacane Cu lub Fe. Istotną zaletą systemów 

SCR, która odróżnia je od większości katalitycznych systemów oczyszczania spalin, jest 

niezależność od metali szlachetnych. Wymaga on jednak zastosowania amoniaku, który w czystej 

postaci jest związkiem o dużej aktywności chemicznej, natomiast jego opary są silnie toksyczne. 

Dodatkowo, amoniak przechowany musi być w zbiornikach pod wysokim ciśnieniem. W celu 

ograniczenia ryzyka wynikającego ze stosowania amoniaku w czystej formie, w komercyjnych 

rozwiązaniach SCR, stosuje się wodny roztwór mocznika UWS, jako pośrednie źródło NH3. Jest 

on nietoksyczny, a w wyniku przemian termiczno-chemicznych możliwym jest otrzymanie  

z niego NH3 [30]. Dodatkowo wodny roztwór mocznika o stężeniu 32,5 % cechuje najmniejsza 

temperatura krystalizacji, która wynosi -11⁰ C (rys. 4.1). Pozwala to na stosowanie UWS 

w bezpieczny i wygodny sposób w pojazdach i maszynach w większości regionów świata.  

Historycznie, system selektywnej redukcji katalitycznej przez dekady stosowany był wyłącznie 

do oczyszczania spalin silników stacjonarnych, w których kontrola takiego układu jest relatywnie 

prosta. Silniki tego typu pracują w wąskim zakresie temperatury oraz przepływu strumienia 

spalin, co znacząco upraszcza szacowanie wymaganej ilości doprowadzanego NH3. System SCR, 

po dalszym dopracowaniu, został wprowadzony również do pojazdów, w których silnik 

spalinowy w większości przypadków pracuje w stanach nieustalonych. Obecnie układy SCR  

są powszechnie stosowane do oczyszczania spalin z silników pojazdów dostawczych, autobusów 

oraz maszyn niedrogowych. Stacje paliwowe zostały wzbogacone o infrastrukturę tankowania 

wodnego roztworu mocznika, który najpowszechniej występuje pod nazwą handlową AdBlue.  

4.2. Reakcje chemiczne selektywnej redukcji katalitycznej  

Reakcja redukcji tlenków azotu NOx w systemie selektywnej redukcji katalitycznej zachodzi 

pomiędzy jedną molekułą NOx (zarówno NO lub NO2), a jedną molekułą NH3 [31,32]. 

Teoretycznie więc, w celu całkowitej redukcji NOx, stężenie molowe doprowadzonego NH3 musi 

się równać stężeniu molowemu NOx w spalinach trafiających do reaktora SCR. Stosunek 

pomiędzy stężeniami molowymi NH3 i NOx opisuje parametr alfa, wg wzoru [31]: 

α =
NH3in

NOxin

  (4) 

gdzie: 

NH3in
 – stężenie molowe NH3 [ppm] wprowadzonego do spalin przed reaktorem SCR, 

NOxin
 – stężenie molowe NOx [ppm] w spalinach przed reaktorem SCR. 

Amoniak doprowadzany jest do strumienia spalin pośrednio w postaci wodnego roztworu 

mocznika, który rozpylany jest w formie rozdrobnionych kropel w przestrzeni przed reaktorem 

SCR. Rozpylanie odbywa się przy temperaturze nie mniejszej niż 180-200⁰ C. W mniejszej 

temperaturze spalin intensywność reakcji SCR jest mała oraz odparowanie wody z rozpylonego 
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roztworu jest utrudnione. W konsekwencji odparowania wody uzyskuje się czysty mocznik  

w stanie ciekłym [22]: 

NH2–CO–NH2 (roztwór) → NH2–CO–NH2 (ciecz) + xH2O (gaz) (5) 

Następnie mocznik w stanie ciekłym, pod wpływem ogrzewania, ulega rozkładowi termicznemu 

(termolizie), zgodnie z równaniem [22]: 

NH2–CO–NH2 (ciecz) → NH3 (gaz) + HNCO (gaz)   (6) 

Reakcje odparowania wody i rozkładu termicznego pochłaniają ciepło z otoczenia, czyli  

są reakcjami endotermicznymi. Zachodzą one w przestrzeni pomiędzy wtryskiwaczem UWS,  

a reaktorem katalitycznym SCR. W związku z tym, zaobserwować można zmniejszenie 

temperatury spalin na przestrzeni pomiędzy tymi dwoma punktami, w trakcie pracy silnika  

i układu ATS. 

W wyniku powyższej reakcji rozkładu powstają równo-molowe ilości NH3 oraz kwasu 

cyjanowego HNCO, oba produkty występują w postaci gazowej. Powstały kwas cyjanowy,  

w otoczeniu pary wodnej występującej w spalinach, łatwo hydrolizuje się do amoniaku  

i dwutlenku węgla [22]: 

HNCO (gaz) + H2O (gaz) → NH3 (gaz) + CO2 (gaz)  (7) 

Proces hydrolizy zachodzi w temperaturze powyżej 160⁰ C, jednak jego intensywność jest mała. 

Przykładowo w temperaturze 400⁰ C sprawność hydrolizy wynosi zaledwie 50%. Całkowita 

hydroliza kwasu cyjanowego HNCO następuje dopiero w reaktorze SCR w kontakcie z warstwą 

aktywną. W konsekwencji, część powierzchni aktywnej katalitycznej zostaje zagospodarowana 

do reakcji hydrolizy, a nie reakcji redukcji NOx. Proces hydrolizy kwasu cyjanowego jest reakcją 

egzotermiczną (emitowane jest ciepło). Możliwym jest więc zaobserwowanie za reaktorem SCR 

większej lub równej temperatury spalin. Prowadzone są również prace naukowe  

nt. wprowadzania amoniaku do strumienia spalin bezpośrednio w stanie lotnym [33,34].   

Pozyskany z mocznika amoniak w lotnym stanie, bierze udział w reakcji z tlenkami azotu  

w reaktorze SCR. Rozróżnia się kilka podstawowych reakcji chemicznych zachodzących 

reaktorze, których intensywność zależy głównie od udziału NO i NO2 w spalinach. Podstawowa 

reakcja redukcji tlenku azotu NO jest następująca [22]: 

4 NH3 + 4 NO + O2 → 4 N2 + 6 H2O   (8) 

W praktyce spaliny silników spalinowych zawierają również dwutlenek azotu NO2, którego 

reakcję z tlenkami azotu NO i amoniakiem NH3 opisuje równanie [22]: 

4 NO + 4 NO2 + 8 NH3 → 8 N2 + 12 H2O   (9) 

Przedstawiona reakcja (9) to tzw. reakcja „szybkiego SCR”. Cechuje ją duża intensywność,  

co czyni ją dominującą i wpływa korzystnie na sprawność reaktora SCR w zakresie małej 

temperatury spalin. W większości przypadków gazów spalinowych, zawartość NO2 wynosi  

od 5% do 15%. W celu wykorzystania reakcji (9) do redukcji największej ilości tlenków azotu 
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NOx, udział NO2 w spalinach jest zwiększany. Następuje to w reaktorze utleniającym DOC, 

gdzie część tlenków azotu NO zostaje utleniona do NO2. Pożądanym jest, aby udział NO2/NO był 

bliski 50%, ale nie przekraczał tej wartości. Spaliny o takim składzie, w większości reagują  

wg równania (9), co wpływa korzystnie na sprawność konwersji NOx reaktora SCR. 

Przekroczenie udziału NO2 w spalinach powyżej 50% ma negatywny wpływ na skład spalin  

za reaktorem SCR. Co prawda, samo NO2 również jest redukowane przez NH3, wg reakcji [20]: 

6 NO2 + 8 NH3 → 7 N2 + 12 H2O  (10) 

Niemniej jednak, duża zawartość NO2 prowadzi do akumulowania go w warstwie aktywnej 

reaktora SCR, co ogranicza jej zdolności katalityczne. Ponadto znacząca zawartość NO2 sprzyja 

reakcjom formowania podtlenku azotu N2O, co opisują następujące równania [17]: 

8 NO2 + 6 NH3 → 7 N2O + 9 H2O (11) 

4 NO2 + 4 NH3 + O2 → 4 N2O + 6 H2O (12) 

Dodatkowo, w przypadku niecałkowitej konwersji NOx, spaliny za układem oczyszczania spalin 

cechuje duży udział NO2, który jest gazem bardziej toksycznym od NO.  

Kolejną istotną, aczkolwiek niepożądaną cechą systemu SCR, jest reakcja utleniania NH3. 

Zjawisko to jest niepożądane i ma negatywny wpływ na pracę systemu SCR. W wyniku 

utleniania NH3, jego mniejsza ilość dostępna jest do reakcji redukcji NOx, co zmniejsza jego 

sprawność konwersji. Ponadto reakcja utleniania amoniaku jest źródłem emisji gazu 

cieplarnianego N2O oraz toksycznego NO. Reakcje utleniania NH3 zachodzą wg następujących 

zależności [20]: 

2 NH3 + 2 O2 → N2O + 3 H2O (13) 

4 NH3 + 3 O2 → 2 N2 + 6 H2O (14) 

4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O (15) 

4.3. Rodzaje i własności reaktorów selektywnej redukcji katalitycznej 

Znanych jest kilka katalizatorów zapewniających selektywną redukcję katalityczną NOx przy 

użyciu NH3. Wśród najlepiej przebadanych można wskazać platynę Pt, tlenek wanadu V2O5 oraz 

zeolity wzbogacane Cu i Fe. Zastosowanie platyny jako materiału katalitycznego jest pierwszym 

naukowo odnotowanym przypadkiem katalizatora SCR tlenków azotu przy użyciu amoniaku. 

Platyna nie znajduje jednak zastosowania w praktycznych rozwiązaniach SCR [20]. Stwierdzono, 

że w temperaturze większej niż 250⁰ C, selektywność reaktora dla reakcji SCR zmniejsza się,  

co znacząco ogranicza sprawność konwersji NOx. Dodatkowo platyna jest metalem szlachetnym, 

co ze względu na ograniczoną dostępność i wysoką cenę jest kolejnym czynnikiem 

ograniczającym jej zastosowanie. Pierwszym powszechnie przyjętym katalizatorem SCR  

w zastosowaniu przemysłowym, był tlenek wanadu V2O5. Reaktory katalityczne zawierające 

tlenek wanadu stosowane były w układach oczyszczania spalin silników stacjonarnych oraz  
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w pewnym stopniu w pojazdach. Obecnie w przemyśle motoryzacyjnym, powszechnie przyjęte 

zostały reaktory SCR pokrywane zeolitami wzbogaconymi metalami (Cu lub Fe). 

Tlenek wanadu jako katalizator SCR 

Wanadowy reaktor SCR zawiera tlenku wanadu V2O5 jako główny składnik katalityczny 

impregnowany na tlenku tytanu TiO2. Zazwyczaj na reaktor SCR typu wanadowego nanoszony 

jest również trójtlenek wolframu WO3 w celu poprawy stabilności V2O5 oraz zwiększenia 

wytrzymałości termicznej [35].  

 
Rys. 4.2. Przykłady reaktorów SCR typu wanadowego wykonanych w różnej technologii [22] 

Materiałem rdzenia reaktora SCR typu wanadowego jest zazwyczaj kordieryt. Znane są również 

rozwiązania, w których struktura nośna wykonana jest z materiału aktywnego katalitycznie (rys. 

4.2). Struktura V2O5/WO3/TiO2 pozwala uzyskać satysfakcjonujące parametry wytrzymałości 

mechanicznej i trwałościowej [35]. Oba rozwiązania technologiczne wanadowego reaktora SCR 

cechuje zbliżona jednostkowa powierzchnia aktywna.  

 
Rys. 4.3. Sprawność konwersji wanadowego reaktora SCR w funkcji temperatury spalin [32] 
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Typowy udział składników w tego typu reaktorach to 1 – 3% V2O5 oraz ok. 10% WO3 

umieszczonych na TiO2. Pokrycie katalityczne o tym składzie cechuje duża odporność termiczna, 

gwarantująca stabilność struktury do temperatury 700⁰ C. Niemniej jednak, selektywność 

reaktora wanadowego ulega zmniejszeniu po przekroczeniu temperatury 500⁰ C. 

Rekomendowany przedział temperatury spalin efektywnej pracy reaktora SCR zawierającego 

tlenek wanadu zawiera się w zakresie od 280⁰ C do 500⁰ C (rys. 4.3). Poza zwiększoną 

intensywnością utleniania NH3 w wysokiej temperaturze, dodatkowym czynnikiem limitującym 

jego stosowanie jest tendencja do powstawiania związków wanadu, które są uwalnianie  

z reaktora wraz ze strumieniem spalin. Lotne związki wanadu mają negatywny wpływ  

na zdrowie i środowisko [22,36]. W konsekwencji wanadowe reaktory SCR stosowane  

są głównie w silnikach stacjonarnych o stabilnej temperaturze spalin nieprzekraczającej 450⁰ C. 

Dodatkowo, ze względu na formowanie związków wanadu oraz ograniczoną wytrzymałość 

hydrotermiczną reaktorów wanadowych nie są one rekomendowane w układach ATS 

zawierających filtr cząstek stałych wymagający cyklicznej aktywnej regeneracji, która wymusza 

uzyskanie temperatury strumienia spalin przekraczającej 600⁰ C. 

Zeolity wzbogacone metalami Cu i Fe jako katalizatory SCR 

Zeolity to duża grupa minerałów glinokrzemianowych o mikro porowej strukturze, stosowane 

powszechnie jako adsorbery i katalizatory. Występują naturalnie w przyrodzie, lecz w celach 

komercyjnych wytwarzane są na skalę przemysłową. Wyszczególnionych jest ponad 200 struktur 

zeolitów, które różnią się proporcją SiO2/Al2O3 oraz składem chemicznym [22]. Każdy znany 

rodzaj zeolitu ma nadaną trzyliterową nazwę przez Międzynarodową Organizację Zeolitu 

(International Zeolite Association).  

 
Rys. 4.4. Struktura zeolitu BEA - czerwony kolor reprezentuje atomy tlenu [37] 

W zastosowaniach SCR przyjęte są trzy rodzaje struktur zeolitów BEA, MFI oraz CHA (przykład 

struktury zeolitu BEA przedstawiono na rysunku 4.4.). Zeolity te różnią się liczbą atomów tlenu 

O w jednym okręgu struktury tworzącym por, co w konsekwencji tworzy pory o różnym 

rozmiarze. Jako definicję rozmiaru przyjmuje się największy okrąg tworzony przez daną 

strukturę [37]. Zeolit BEA jest materiałem o największym rozmiarze porów, struktura jego 

największego okręgu opiera się na 12 atomach tlenu. Zeolity MFI i CHA mają ich odpowiednio 
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10 i 8. Zeolity o małych porach (8 atomów tlenu) są szczególnie korzystne w zastosowaniach 

SCR, ze względu na zaobserwowaną większą stabilność hydrotermalną [37]. Właściwości 

selektywnej redukcji katalitycznej zeolit zyskuje po wprowadzeniu do jego struktury metalu  

np. miedzi Cu lub żelaza Fe. Katalizatory te otrzymuje się zazwyczaj metodą wymiany jonowej, 

np. przez wymianę jonów Cu2+ lub Fe2+
 [38].  

Zeolity wzbogacone metalami są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym  

w reaktorach SCR. Ich atrakcyjność, w dużej mierze, wynika z niezależności od metali 

szlachetnych, dużej tolerancji na siarkę oraz dużej konwersji NOx w szerokim przedziale 

temperatur. Dodatkowo, zeolity cechuje duża stabilność termiczna struktury, co jest szczególnie 

ważne w stosowaniu ich w układach oczyszczania spalin wyposażonych w filtry cząstek stałych. 

Temperatura spalin w trakcie aktywnej regeneracji filtra może sięgać 650⁰ C, strukturę reaktora 

SCR musi cechować odporność na takie warunki. Zeolity wykazują podatność na zawartość pary 

wodnej w spalinach przy temperaturze przekraczającej 600⁰ C. Ze struktury zeolitu usuwany jest 

w takich warunkach jon Al3+, co pomniejsza jego zdolności katalityczne. 

 
Rys. 4.5. Porównanie sprawności konwersji zeolitów wzbogaconych Cu i Fe w zależności od temperatury 

spalin [31] 

Zarówno zeolity wzbogacone Cu jak i Fe stosowane są powszechnie w przemyśle 

motoryzacyjnym. Występuje natomiast między nimi klika różnic funkcjonalnych. Podstawową 

różnicą pomiędzy katalizatorami Cu-zeolit i Fe-zeolit jest zakres temperatur, w których osiągana 

jest duża sprawność konwersji (rys. 4.5).  

Zeolity wzbogacone Cu cechuje większa sprawność konwersji NOx uzyskiwana przy mniejszej 

temperaturze spalin. Pozwala to redukować NOx w spalinach ze sprawnością przekraczającą 90% 

już w temperaturze 170⁰ C. W przypadku Fe-zeolitu, duża sprawność konwersji (około 80%) 

osiągana jest dopiero w temperaturze 250⁰ C. Natomiast selektywność katalizatora tego typu nie 

maleje wraz ze wzrostem temperatury. W konsekwencji NH3 nie ulega utlenieniu w wysokiej 

temperaturze, co pozwala utrzymać dużą wartość konwersji nawet w temperaturze o wartości 

przekraczającej 550⁰ C. Warto zauważyć, że prowadzane są intensywne prace nad poprawą 

sprawności katalizatora Cu-zeolit. Możliwym jest osiągnięcie większej stabilności w wysokiej 
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temperaturze poprzez zastosowanie struktury zeolitu o małych porach CHA oraz dobranie 

odpowiedniej zawartości Cu.  

Kolejnym parametrem różnicującym zeolity Cu i Fe jest zdolność magazynowania NH3.  

Cu-zeolit jest w stanie zgromadzić do 4 razy więcej NH3 od zeolitu Fe [22]. Warto zauważyć,  

że zdolność magazynowania zależna jest w dużym stopniu od zawartości tlenu w spalinach. 

Środowisko spalin mieszanek ubogich, bogate w tlen, intensyfikuje niechciane zjawisko 

utleniania NH3 i w konsekwencji, zdolność gromadzenia NH3 maleje. Pomimo znacznie większej 

tendencji Cu-zeolitów to utleniania NH3, nawet w dużej temperaturze spalin magazynują one 

więcej niż Fe-zeolity.  

Magazynowanie związków chemicznych w strukturze zeolitu 

Zeolity cechuje zdolność magazynowania w swej strukturze wybranych związków chemicznych, 

w tym amoniaku. Własność ta, ma znaczący wpływ na funkcjonalność systemu SCR szczególnie 

w nieustalonych stanach pracy silnika, w których precyzyjne dawkowanie UWS jest utrudnione. 

W okresach tych chwilowy niedobór dostarczanego amoniaku kompensowany jest jego ilością 

zmagazynowaną w reaktorze.  

 
Rys. 4.6. Przebieg procesu magazynowania i uwalniania NH3 z reaktora SCR typu Cu [22] 

Rysunek 4.6 obrazuje przebieg procesu magazynowania oraz uwalniania NH3 ze struktury zeolitu 

wzbogaconego Cu. Do strumienia powietrza o temperaturze 150⁰ C skierowanego do reaktora 

SCR wprowadzono amoniak w stężeniu 2000 ppm. W początkowym okresie, pomimo pewnej 

zawartości amoniaku w powietrzu trafiającym do reaktora, nie odnotowano jego występowania  

w powietrzu za reaktorem SCR. Czas ten jest okresem, w którym NH3 magazynowane jest  

w strukturze zeolitu. Magazynowanie amoniaku jest procesem egzotermicznym i towarzyszy  

mu wydzielanie ciepła. Od chwili uzyskania przez reaktor SCR pełnego załadowania NH3, jego 
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stężenie za reaktorem zrównuje się stężeniu NH3 w powietrzu zasilającym. Przestaje być również 

uwalniane ciepło. Po zaprzestaniu dodawania NH3 do powietrza zasilającego, stężenie NH3  

za reaktorem SCR stopniowo maleje w trakcie uwalniania NH3 z reaktora. Uwalnianie NH3 jest 

reakcją endotermiczną i pobiera ciepło z otoczenia. W celu całkowitego uwolnienia NH3  

z powierzchni SCR zostaje zwiększona temperatura reaktora. W konsekwencji dostępnej 

większej ilości ciepła, amoniak uwalnia się z reaktora z większa intensywnością, a jego stężenie 

zwiększa się za reaktorem.   

 
Rys. 4.7. Przebieg uwalniania NO2 ze struktury zeolitu wraz ze wzrostem temperatury [22] 

 
Rys. 4.8. Węglowodory magazynowane w reaktorze SCR w zależności od stężenia oparów oleju 

napędowego w środowisku o temperaturze 200⁰ C [39]  

Amoniak jest jedynym związkiem chemicznym, którego magazynowanie przyjęte jest  

za korzystne ze względu na funkcjonalność systemu SCR. Kolejnym związkiem, który może ulec 

zmagazynowaniu w strukturze SCR jest NO2 [22]. Równocześnie należy zwrócić uwagę, że NO 

magazynowane jest w pomijalnie małym stopniu w reaktorze SCR. Zmagazynowanie NO2, może 

ograniczać zdolności akumulowania NH3 niekorzystnie oddziałując na sprawność konwersji NOx 

reaktora SCR, szczególnie w warunkach dynamicznych. Dodatkowo NO2 ogranicza dostęp 

składnikom reakcji SCR do miejsc aktywnych katalitycznie, zmniejszając intensywność reakcji 
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redukcji NOx. Na rysunku 4.7 przestawiono przebieg uwalniania NO2 wraz ze wzrostem 

temperatury z reaktorów SCR typu zeolitowego modyfikowanych Cu i Fe. Do temperatury około 

225⁰ C przebieg stężenia NO2 dla obu typów reaktorów jest zbliżony. Następnie wyraźnie 

wzrasta intensywność uwalniania NO2 z reaktora typu Fe, uzyskując maksymalne stężenie przy 

temperaturze 325⁰ C. W przypadku reaktora typu Cu, największe stężenie NO2 zanotowano  

w temperaturze 380⁰ C. 

Koleją grupą związków chemicznych magazynowaną w strukturze zeolitu reaktorów SCR  

są węglowodory. Badania wskazują, że reaktor SCR typu zeolitowego może magazynować ponad 

20 gramów HC na jeden dm3 objętości wkładu reaktora (rys. 4.8). Występowanie znaczącej ilości 

HC w spalinach silnikowych za reaktorem DOC jest ograniczone wyłącznie do okresów pracy 

silnika oraz układu ATS poniżej temperatury aktywacji DOC [40]. Węglowodory 

zmagazynowane w warstwie aktywnej SCR ograniczają przestrzeń magazynującą dla amoniaku, 

co negatywnie wpływa na pracę reaktora SCR w warunkach dynamicznych. Ponadto 

węglowodory blokują dostęp spalin do miejsc aktywnych katalitycznie. W wyniku nagrzewania, 

w warunkach znamionowej temperatury spalin silnika ZS, następuje utlenienie części 

zmagazynowanych węglowodorów, któremu lokalnie towarzyszy duża temperatura, co jest 

zjawiskiem negatywnie oddziałującym na stabilność struktury SCR. 

4.4. Oczyszczanie spalin silnikowych z amoniaku 

Stosowanie systemu SCR w układach oczyszczania spalin silników ZS wprowadza ryzyko 

wystąpienia emisji amoniaku do atmosfery. Doprowadzona do strumienia spalin ilość NH3 

teoretycznie w pełni powinna ulec reakcji redukcji z NOx w reaktorze SCR, ewentualnie pewna 

pozostałość NH3 może zostać zmagazynowana w reaktorze [20]. W układach SCR 

zorientowanych na osiąganie dużej sprawności konwersji, przekraczającej 90%, stosowane 

wartości parametru alfa są bliskie 1 lub w niektórych punktach pracy przekraczają 1. W takich 

przypadkach możliwym jest wystąpienie niepożądanego zjawiska emisji amoniaku do atmosfery, 

tzw. „ammonia slip”. 

 
Rys. 4.9. Niejednorodny rozkład stężenia amoniaku [ppm] na powierzchni wylotowej reaktora SCR dla 

współczynnika alfa równego 1 [41] 
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Czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu emisji NH3, nawet w przypadku zachowania teoretycznej 

stechiometryczności NH3 do NOx, jest jego niejednorodny rozkład w strumieniu spalin 

trafiających do reaktora SCR [33]. Przykładowo, gdy średnie stężenie wprowadzonego NH3  

do spalin jest równe stężeniu NOx w surowych spalinach (alfa = 1), jednak jego rozkład  

na powierzchni czołowej reaktora SCR jest nierównomierny, występują miejsca lokalnego 

wzbogacenia amoniakiem (rys. 4.9). W miejscach tych, lokalna wartość alfa wynosi więcej niż  

1 i osiągana jest bardzo duża sprawność konwersji NOx (dochodząca do 100%). Niemniej jednak, 

ilość amoniaku będąca nadwyżką ponad wymaganą ilość do reakcji z NOx, przedostaje się  

za reaktor SCR. Inną przyczyną występowania „ammonia slip” jest stosowanie wartości alfa 

powyżej jeden, np. w standach dynamicznych. W takim przypadku, stężenie doprowadzanego 

NH3 do spalin przekracza stężenie NOx, czego naturalną konsekwencją jest przedostanie się 

części amoniaku poza reaktor SCR, w warunkach jego całkowitego zapełnienia NH3. Taka 

strategia dozowania NH3, konieczna jest do uzyskania dużej sprawności konwersji i jest 

stosowana w układach ATS spełniających limity EURO VI, ETAP IV lub Tier 4. 

W celu minimalizacji zjawiska emisji amoniaku, układy oczyszczania spalin mogą być 

wyposażone w reaktor katalityczny oczyszczający spaliny z NH3, tzw. ASC (Ammonia Slip 

Catalyst). Reaktor ASC w najprostszej wersji jest reaktorem mającym jedynie funkcję 

utleniającą, jego warstwa aktywna wykonana jest z platyny Pt wspartej na trójtlenku glinu Al2O3. 

Utlenianie amoniaku realizowane jest wg następujących reakcji chemicznych [22]: 

4 NH3 + 3 O2 → 2 N2 + 6 H2O (16) 

4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O (17) 

2 NH3 + 2 O2 → N2O + 3 H2O (18) 

W przedstawionych reakcjach chemicznych wyłącznie N2 jest pożądanym produktem. Niestety 

katalityczne właściwości warstwy aktywnej nie wykazują zdecydowanej selektywności  

dla reakcji (16), więc NO oraz N2O występują również jako produkty reakcji zachodzących  

w reaktorze [41,42]. W zależności od temperatury pracy reaktora ASC selektywność reakcji (16) 

wynosi co najwyżej 80%. Zauważono, że lepszą selektywność w kierunki reakcji (16), niż wobec 

powstawania NO wg reakcji (17), wykazują reaktory z warstwą aktywną o małej zawartości Pt. 

Początkowe rozwiązania ASC zawierały warstwę aktywną o zawartości Pt wynoszącą 5g/ft3, 

natomiast obecnie stosuje się pokrycie Pt równe 1g/ft3
 [22].  

 
Rys. 4.10. Mechanizm usuwania NH3 ze spalin w reaktorze ASC typu dwuwarstwowego [20] 
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Wtórne powstawanie NO pogarsza ogólną sprawność konwersji NOx, natomiast obecność N2O 

jest również niepożądana, jako że jest gazem cieplarnianym. W celu minimalizacji niepożądanej 

emisji NO i N2O stosuje się reaktory ASC typu dwuwarstwowego (rys. 4.10). Pierwszą warstwą 

nanoszoną na materiał nośny (zazwyczaj kordieryt) jest warstwa utleniająca Pt/Al2O3. Następnie 

na warstwę tę nanoszona jest warstwa SCR, np. z zeolitu modyfikowanego Cu. Reaktor tego typu 

łączy w sobie cechy reaktora utleniającego oraz reaktora selektywnej redukcji katalitycznej. 

Pewne udziały amoniaku znajdujące się w spalinach trafiają zarówno do warstwy utleniającej jak 

i do warstwy SCR. W warstwie utleniającej następuje utlenienie NH3 do NO, który opuszczając 

warstwę utleniającą trafia do warstwy SCR. Następnie uzyskane NO reaguje z NH3 

zmagazynowanym w warstwie SCR, w konsekwencji uzyskując N2 jako produkt końcowy. 

Reaktory ASC typu dwuwarstwowego są powszechnie stosowane jako efektywna metoda 

ograniczania emisji NH3 w układach oczyszczania spalin wyposażonych w system SCR 

minimalizując zjawisko emisji NH3 do atmosfery, co znacząco poprawia ogólny bilans 

ekologiczny stosowalności systemu SCR.  

4.5. Limity emisji tlenków azotu i amoniaku 

W skali globalnej, wpływ eksploatacji silników cieplnych na środowisko naturalne jest 

znaczący, a emisja wybranych związków spalin jest prawnie limitowana. Związkami tymi  

są tlenek węgla CO, węglowodory HC, tlenki azotu NOx oraz cząstki stałe, których limitowana 

jest zarówno masa PM, jak i liczba PN. Rynkami zbytu pojazdów i maszyn napędzanych 

tłokowymi silnikami spalinowymi, które wyznaczają współczesne limity emisji spalin są kraje 

Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W krajach Unii Europejskiej jak  

i w USA obowiązują odrębne przepisy definiujące limity emisji toksycznych związków spalin dla 

samochodów osobowych (w tym dostawczych do 3,5 t) [43], ciężarowych (w tym autobusów) 

oraz maszyn niedrogowych [44,45,46]. W przypadku pojazdów osobowych i dostawczych 

procedury badawcze obejmują cały pojazd. W pozostałych przypadkach, czyli np. pojazdach 

ciężarowych oraz maszynach niedrogowych, za emisję związków spalin odpowiada wyłącznie 

producent silników, a certyfikacyjne pomiary emisji spalin odbywają się na silniku wraz  

z układem ATS zabudowanym na stanowisku hamownianym. W zależności od przeznaczenia 

silnika, stosuję się różne cykle pomiarowe i limity, jednak w każdym przypadku, problemy 

związane z emisją oraz procedury pomiarowe są podobne.  

Tabela 4.1. Limity NOx wg ETAP IIIB i ETAP IV dla silników maszyn niedrogowych [46] 

Etap 
Cykl 

pomiarowy 

Przedział mocy 

[kW] 

Data 

wprowadzenia 

Limit emisji 

NOx [ g/kWh] 

Średnie stężenie 

NH3 [ ppm] 

ETAP IIIB 
NRSC 

NRTC 
130 ≤ P ≤ 560 2011.01 2,00 25 

ETAP IIIB 
NRSC 

NRTC 
56 ≤ P < 130 2012.01 3,30 25 

ETAP IV 
NRSC 

NRTC 
130 ≤ P ≤ 560 2014.01 0,40 25 

ETAP IV 
NRSC 

NRTC 
56 ≤ P < 130 2014.10 0,40 25 
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Tabela 4.2. Limity NOx wg EURO V i EURO VI dla silników pojazdów ciężarowych i autobusów o masie 

własnej powyżej 3500 kg [45] 

Etap Cykl pomiarowy 
Data 

wprowadzenia 

Limit emisji 

NOx [ g/kWh] 

Średnie stężenie 

NH3 [ ppm] 

EURO V WHSC 2008.10 2,00 10 

EURO V WHTC 2008.10 2,00 10 

EURO VI WHSC 2013.01 0,40 10 

EURO VI WHTC 2013.01 0,46 10 

 

Tabela 4.3. Limity NOx oraz sugerowane średnie stężenie NH3 wg Tier 3 i Tier 4 dla silników maszyn 

niedrogowych o wybranych przedziałach mocy [44] 

Etap Cykl pomiarowy 
Przedział mocy 

[kW] 

Data 

wprowadzenia 

Limit emisji 

NOx [ g/kWh] 

Średnie 

stężenie NH3 

[ ppm] 

Tier 3 
NRSC C1 RMC 

NRTC 
130 ≤ P ≤ 225 2006 4,00 10 

Tier 3 
NRSC C1 RMC 

NRTC 
75 ≤ P < 130 2007 4,00 10 

Tier 4 
NRSC C1 RMC 

NRTC 
130 ≤ P ≤ 560 do 2014 0,40 10 

Tier 4 
NRSC C1 RMC 

NRTC 
56 ≤ P < 130 do 2014 0,40 10 

 

Przepisy dotyczące emisji szkodliwych związków są coraz bardziej restrykcyjne. Obecnie 

obowiązujące limity dla pojazdów ciężarowych na terenie Unii Europejskiej obowiązują  

od stycznia 2013 roku i określane są jako EURO VI, dla maszyn niedrogowych od 2014 

obowiązują limity ETAP IV. Ostatnie zaostrzenie limitów, zarówno EURO VI jak i ETAP IV, 

dotyczyło przede wszystkim zmniejszenia emisji tlenków azotu NOx (tab. 4.1 i 4.2).  

W przypadku obu limitów, zmniejszenie dozwolonej emisji NOx do 0,40 g/kWh (0,46 dla 

WHTC) wymusiło na producentach silników zastosowanie efektywnego sposobu oczyszczania 

spalin z tlenków azotu. Podobne wymagania postawiła północnoamerykańska agencja EPA, 

której zaostrzenie limitu emisji NOx również wymusiło zastosowanie efektywnego układu ATS. 

Zmiana limitu objęła zarówno ciężarowe pojazdy drogowe (limit emisji NOx wynosi 0,2 

g/bhp·hr) oraz niedrogowe maszyny mobilne, które muszą spełniać limit Tier 4 (tab. 4.3).  

Wyzwanie znaczącego ograniczenia emisji NOx przede wszystkim dotyczyło silników ZS, 

pracujących na mieszaninach ubogich, w których ze względu na obecność tlenu w spalinach  

nie jest możliwa redukcja NOx w trójfunkcyjnym reaktorze katalitycznym TWC. W tym 

przypadku przyjmuje się, że najbardziej sprawną metodą oczyszczania spalin z NOx, jest system 

selektywnej redukcji katalitycznej SCR. System ten jest obecnie powszechnie stosowany  

w silnikach pojazdów i maszyn spełniających limity obowiązujące w krajach UE oraz USA. 

Użytkowanie systemu SCR wiąże się z koniecznością wprowadzenia do strumienia spalin 
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amoniaku, co może być źródłem jego emisji do atmosfery. W celu kontroli i ograniczenia tego 

zjawiska, organy legislacyjne UE oraz USA wprowadziły limity dotyczące emisji NH3.  

W odróżnieniu od limitów pozostałych gazowych składników spalin, limit NH3 nie dotyczy jego 

jednostkowej emisji, lecz wartości jego średniego stężenia w trakcie cyklu pomiarowego, które 

nie może przekraczać 25 lub 10 ppm.  

Tab. 4.4. Wymagany okres zgodności z limitem EURO VI dla silników pojazdów ciężarowych [47] 

Etap Kategoria pojazdu 
Zgodność  

z limitem [km] 

Zgodność  

z limitem [lata] 

EURO VI 
N2; N3 ≤ 16 ton; 

wybrane M3 
300 000 6 

EURO VI 
N3 > 16 ton; 

wybrane M3 
500 000 7 

 

Tab. 4.5. Wymagany okres zgodności z limitem ETAP IV dla silników maszyn niedrogowych [48] 

Etap 
Przedział mocy 

[kW] 

Zgodność  

z limitem [h] 

ETAP IV P < 37 5000 

ETAP IV P > 37 8000 

 

Tab. 4.6. Wymagany okres zgodności z limitem Tier 4 dla silników maszyn niedrogowych [44] 

Etap 
Przedział mocy 

[kW] 

Zgodność  

z limitem [h] 

Zgodność  

z limitem [lata] 

Tier 4 P < 19 3000 5 

Tier 4 19 ≤ P < 37 3000 5 

Tier 4 P > 37 8000 10 

Przepisy prawne określają nie tylko maksymalną dozwoloną emisję szkodliwych związków 

spalin, lecz również okres eksploatacji, w którym limity nie zostaną przekroczone. W przypadku 

pojazdów ciężarowych sprzedawanych na terenie USA, obecnie wymagana jest zgodność  

z limitami emisji w okresie 10 lat i w przypadku największych pojazdów ciężarowych  

do przebiegu 435 000 mil [44]. Pozostałe wymagania okresu zgodności z limitami emisji 

związków spalin przedstawiono w tabelach 4.4, 4.5 i 4.6.  

Zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych silniki, a w szczególności ich układy oczyszczania 

spalin ATS, muszą nie tylko spełniać dopuszczalne limity emisji szkodliwych związków spalin, 

ale także gwarantować ich spełnianie w wymaganym okresie eksploatacji silnika. Jako,  

że kluczowym warunkiem zapewniającym spełnienie powyższych warunków jest żywotność 

układu ATS, prowadzonych jest szereg prac badawczo-naukowych mających na celu pogłębienie 

wiedzy nt. zużycia i dezaktywacji układów oczyszczania spalin silnikowych. 

4.6. Układy SCR stosowane w pojazdach 

Praktyczna realizacja selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem  

w układzie oczyszczania spalin silnika użytkowanego w pojeździe wymaga zastosowania 
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dedykowanej w tym celu infrastruktury [49]. Podstawowym elementem systemu SCR jest reaktor 

SCR, będący w tym przypadku ostatnim elementem układu ATS [50]. Najczęściej stosowanym 

typem reaktora SCR jest reaktor o warstwie aktywnej wykonanej z zeolitu modyfikowanego Cu 

lub Fe. W przestrzeni poprzedzającej reaktor SCR znajduje się wtryskiwacz UWS. Wtrysk UWS 

odbywa się poprzez rozpylenie UWS w fazie ciekłej przez wtryskiwacz wielootworkowy [51]. 

Typowe ciśnienie wtrysku wynosi 5 barów w pojazdach osobowych oraz 9 barów w pojazdach 

ciężarowych i maszynach. Wtryskiwacz zasilany jest ze zbiornika UWS, który jest umieszczony 

na pokładzie pojazdu lub maszyny.  

 
Rys. 4.11. Schemat prostego układu ATS wyposażonego w system SCR 

Za wtryskiwaczem UWS umiejscowiony jest element miksujący, którego rolą jest uzyskanie 

możliwie jednorodnej mieszaniny spalin z UWS. Element miksujący oraz odległość pomiędzy 

wtryskiwaczem, a reaktorem SCR mają duży wpływ na osiąganą jednorodność mieszaniny spalin 

i UWS oraz na zapewnienie odpowiednich warunków czasu i temperatury dla reakcji formowania 

amoniaku z UWS. Przed wtryskiwaczem UWS znajduje się reaktor utleniający DOC. Jego rolą, 

poza funkcją utlenienia występujących w spalinach CO i HC, jest utlenienie części NO do NO2. 

Odpowiednia proporcja NO2 do NO, nieprzekraczająca 50:50, zapewnia optymalne parametry 

pracy reaktora SCR [32]. Rysunek 4.11 przedstawia typowy prosty układ oczyszczania spalin 

wyposażony w system SCR do zastosowania w silniku spalinowym pojazdu lub maszyny 

mobilnej. 

Poza wymienionymi elementami wykonawczymi układu ATS, zawiera on również system 

sterowania ilością wprowadzanego UWS do strumienia spalin. Opisywany układ dozowania 

UWS działa w tzw. pętli zamkniętej, gdzie parametrami regulującymi dozowaną jego ilość  

są masowy przepływ spalin, stężenie NOx w surowych spalinach wylotowych oraz współczynnik 

alfa, regulujący skład uzyskiwanej mieszanki NH3 i NOx. Na system ten składa się sterownik 

elektroniczny z odpowiednim oprogramowaniem oraz zestaw czujników. Na wlocie do układu 

ATS umiejscowiony jest czujnik stężenia NOx w surowych spalinach silnikowych. Czujnik ten 

ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu SCR, jako że jego odczyt jest parametrem 

bezpośrednio wpływającym na obliczaną ilość dozowanego UWS. Wraz z czujnikiem NOx 
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zastosowano czujnik temperatury, wg wskazań którego funkcjonuje dolny próg wartości 

temperatury dla rozpoczęcia dozowania UWS. Wartość wtryskiwanej dawki UWS obliczana jest 

wg wzoru [32]: 

UWSrate [
mg

s
] = CNOxin

× Exhflow ×
46

29
× 5,425 × 0,37 ×

1

3600
× α  (19) 

gdzie: 

CNOxin
[ ppm] – stężenie NOx w spalinach przed reaktorem SCR, 

Exhflow [
kg

h
] – masowy przepływ strumiania spalin. 

 

Rys. 4.12. Schemat rozbudowanego układu ATS pozwalającego spełnić limity emisji związków spalin  

wg EURO VI  

Współczesne układy oczyszczania spalin, np. te pozwalające spełnić limity emisji spalin  

wg EURO VI, cechują się dużą złożonością (rys. 4.12). Ich kompleksowość pozwalają 

oczyszczać spaliny ze wszystkich składników prawnie limitowanych. Spaliny silnikowe  

są oczyszczane z CO i HC, dzięki zastosowaniu reaktora DOC. Za funkcję usuwania ze spalin 

cząstek stałych odpowiedzialny jest filtr DPF o utleniającym pokryciu katalitycznym. Następnie 

umiejscowiony jest reaktor SCR, którego rolą jest konwersja NOx. Ostatnim reaktorem 

katalitycznym jest ASC, który minimalizuje ewentualną emisję NH3. Poza rozbudową systemu  

o elementy katalityczne oraz filtrująco-katalityczne, nowoczesne układy ATS cechuje 

zaawansowany algorytm sterowania ich pracą oraz duża liczba czujników. Sterownik silnika 

wyposażony jest w mapę emisji tlenków azotu, której interpolacja pozwala na szacowanie emisji 

NOx w każdym punkcie pracy silnika. Odczyt z czujnika NOx umiejscowionego na wlocie  

do układu ATS ma jedynie znaczenie komplementarne i może on ew. korygować wartość 

dozowanego UWS. Kolejnym komponentem programu sterującego pracą wtryskiwacza UWS 

jest dokładny model zdolności magazynowania amoniaku przez reaktor SCR. Informacja  

ta pozwala zoptymalizować wydatek dawki UWS w warunkach dynamicznych zmian obciążenia 

reaktora tlenkami azotu.  
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Na końcu układu oczyszczania spalin, tj. za reaktorem ASC, znajduje się zestaw czujników: 

czujnik stężenia NH3, czujnik stężenia NOx oraz czujnik temperatury spalin. Czujnik stężenia 

NH3 monitoruje wartość stężenia NH3 za reaktorem katalitycznym. Na podstawie jego odczytów, 

system dozujący UWS może zmniejszyć ilość wprowadzanego NH3, w celu minimalizacji jego 

emisji do atmosfery. Zastosowany czujnik NOx monitoruje poprawność konwersji NOx, w celu 

diagnostyki całego układu, np. braku UWS. Czujnik temperatury może ograniczać parametry 

pracy silnika, w przypadku przekroczenia progu temperatury bezpiecznej dla układu. Należy 

zwrócić uwagę, że poza wymaganymi prawnie limitami emisji szkodliwych związków spalin, 

współczesne ustawodawstwo narzuca restrykcyjną kontrolę poprawności funkcjonowania układu 

oczyszczania spalin w ramach systemu diagnostyki pokładowej tzw. OBD (On Board 

Diagnostics). Współcześnie diagnostyka ta obejmuje również funkcjonalność filtra cząstek 

stałych, przez co pojazdach ciężarowych są spotykane pokładowe czujniki sadzy za układem 

ATS. 

4.7. Problemy eksploatacji systemu SCR 

Współcześnie, w pojazdach ciężarowych, autobusach oraz mobilnych maszynach 

napędzanych silnikami ZS, jako podstawowe narzędzie ograniczania emisji tlenków azotu stosuje 

się selektywną redukcję katalityczną z użyciem amoniaku. Obecnie jest to wiodąca, komercyjnie 

stosowana, katalityczna metoda zmniejszania emisji NOx w spalinach silników pojazdów 

ciężarowych i maszyn mobilnych spełniających współczesne limity emisji związków spalin. 

Metoda ta pozawala uzyskać dużą sprawność konwersji NOx w testach homologacyjnych oraz  

w warunkach realnej eksploatacji silnika. Jest to główna przewaga systemu SCR nad np. metodą 

LNT, której mała realna sprawność konwersji NOx czyni niekonkurencyjną dla systemu SCR 

[43]. Duża, ogólna sprawność konwersji NOx systemu SCR pozwala na ograniczanie lub 

zaniechanie stosowania metod minimalizowania zjawiska formowania tlenków azotu w procesie 

spalania. Metody te, poza funkcją ograniczenia emisji NOx, obarczone są negatywnym wpływem 

na główne parametry robocze silnika. Przykładowo, wartość kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa 

gwarantująca małe stężenie NOx w spalinach w danym punkcie pracy silnika, jest różna  

od wartości zapewniającej największą sprawność procesu spalania. Podobnie jest w przypadku 

układu recyrkulacji spalin, który poza zmniejszeniem emisji NOx, przyczynia się do zwiększenia 

emisji cząstek stałych. Można postawić wniosek, że stosowanie systemu SCR pozwala 

wyeliminować lub zminimalizować znane wady rozwiązań przeciwdziałających zjawisku 

formowania NOx. Obecnie takie podejście jest powszechnie stosowane w projektowaniu  

i regulacji współczesnych silników ZS, wraz z ich układem ATS, stosowanych w pojazdach 

ciężarowych i mobilnych maszynach. Konsekwencją przyjętego stanowiska jest przypisanie 

systemowi SCR wyłącznej odpowiedzialności za zmniejszenie emisji NOx w spalinach 

silnikowych. Narzuca to duże wymagania dotyczące uzyskiwanej sprawności konwersji NOx oraz 

niezawodności i żywotności systemu SCR. 

Praktyczne stosowanie systemu SCR do oczyszczania spalin silnikowych, poza implementacją 

reaktora SCR w układ ATS, wymaga zastosowania złożonej infrastruktury SCR. Infrastruktura  

ta zawiera układ doprowadzania UWS do spalin silnikowych, którego głównymi elementami  
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są zbiornik, pompa, wtryskiwacz oraz komora mieszania. Dodatkowo w układzie ATS znajdują 

się czujniki kontrolujące i monitorujące pracę układu SCR. Niezawodność tych komponentów 

jest istotnym elementem określającym żywotność układu SCR. Ich praca jest w sposób ciągły 

monitorowana przez system diagnostyki pokładowej OBD. W przypadku wykrycia 

nieprawidłowości funkcjonowania jakiegokolwiek komponentu infrastruktury SCR, układ 

sterowania pracą silnika reaguje komunikatem wyświetlanym kierowcy lub operatorowi 

maszyny. Zazwyczaj ograniczeniu ulegają parametry pracy silnika, poprzez znaczące 

zmniejszenie parametrów roboczych [52]. Jako typowe usterki układu SCR można wymienić 

zatrzymanie pracy pompy UWS, uszkodzenie cewki wtryskiwacza UWS lub zanik odczytu 

czujników różnych typów. Awarie te mają znaczący wpływ na funkcjonowanie systemu SCR, 

przez co ich diagnostyka jest uproszczona. Z warsztatowego punktu widzenia, usuwanie tego 

typu usterek, zazwyczaj realizowane poprzez wymianę uszkodzonego elementu, jest operacją 

relatywnie prostą. Po naprawie, funkcjonalność systemu SCR zostaje przywrócona,  

a najistotniejszym parametrem wpływającym na uzyskiwaną sprawność konwersji NOx jest stan 

reaktora SCR. 

Reaktor SCR, jak każda znana katalityczna metoda oczyszczania spalin, jest podatny  

na stopniową dezaktywację wraz z okresem użytkowania. Z eksploatacyjnego punktu widzenia 

jest to zjawisko niezauważalne dla użytkownika pojazdu lub maszyny. Jednak z racji dużej roli 

systemu SCR w ograniczaniu emisji NOx, dezaktywacja reaktora SCR ma zauważalne znaczenie 

dla wpływu użytkowania silnika spalinowego na środowisko naturalne. Należy zwrócić uwagę,  

iż stosowanie systemu SCR, poza usuwaniem NOx, wpływa na emisję NH3 i N2O w spalinach 

silnikowych. Utrata zdolności konwersji reaktora SCR kształtuje więc realną emisję NOx, NH3  

i N2O z pojazdu lub maszyny, wyposażonych w silnik ZS z układem SCR. 

5. Naukowy cel badawczy 

Emisja tlenków azotu NOx powstających w procesie spalania w silnikach spalinowych jest 

jedną z głównych przyczyn niekorzystnego wpływu tłokowych silników spalinowych  

na środowisko naturalne. Problem ten szczególnie dotyczy silników o zapłonie samoczynnym,  

w którym proces spalania prowadzony jest w atmosferze bogatej w tlen, uniemożliwiającej 

redukcję tlenków azotu NOx w trójfunkcyjnym reaktorze katalitycznym TWC. W konsekwencji, 

katalityczne oczyszczanie spalin silników, pracujących na mieszance ubogiej, realizuje się 

innymi metodami. W tym aspekcie za najbardziej efektywną metodę uznawana jest selektywna 

redukcja katalityczna SCR (Selective Catalytic Reduction), która polega na doprowadzaniu  

do spalin silnikowych czynnika o silnych właściwościach redukujących. W reaktorze typu SCR 

zawierającym np. tlenek wanadu lub zeolity wzbogacone Cu lub Fe, czynnik redukujący reaguje 

z tlenkami azotu, a rodzaj zastosowanego katalizatora w reaktorze SCR wpływa na sprawność 

konwersji. Istotny wpływ na ogólną sprawność konwersji mają następujące czynniki, 

charakteryzujące warunki pracy systemu oczyszczania SCR: 

 strumień spalin, 

 temperatura spalin, 

 maksymalna sprawność konwersji, 
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 najmniejsza wartość temperatury pracy reaktora SCR,  

 maksymalna temperatura pracy reaktora bezpieczna dla struktury warstwy aktywnej, 

 zdolność magazynowania amoniaku w warstwie aktywnej reaktora SCR,  

 emisja pozostałych związków szkodliwych w trakcie eksploatacji systemu SCR. 

Zgodnie z teorią reakcji katalitycznych, katalizator nie bierze czynnego udziału w reakcji 

chemicznej przebiegającej w jego ekspozycji. Jego rolą jest wyłącznie zmniejszenie energii 

aktywacji danej reakcji chemicznej oraz jej przyspieszenie.  

Praktyka wskazuje jednak, że reaktory katalityczne, stosowane w układach wylotowych silników 

spalinowych, cechuje stopniowe zmniejszenie sprawności konwersji w okresie ich użytkowania.  

Naukowym celem badawczym pracy jest określenie wpływu dezaktywacji reaktora SCR 

w wyniku jego eksploatacji, na emisję szkodliwych związków spalin, ze szczególnym 

uwzględnieniem emisji tlenku azotu NO, dwutlenku azotu NO2, podtlenku azotu N2O oraz 

amoniaku NH3.  

Celem utylitarnym pracy jest określenie, które z czynników charakteryzujących reaktor 

mają najbardziej istotny wpływ na zwiększenie emisji NOx w trakcie jego eksploatacji.  

Metodyka prowadzonych badań naukowych w zakresie oceny pracy systemu selektywnej 

redukcji katalitycznej uwzględnia realizację następujących punktów planu pracy: 

 analiza literatury dotyczącej emisji tlenków azotu w spalinach silnikowych, 

obowiązujących limitów emisji oraz procedur badawczych, 

 analiza techniczna współczesnych systemów oczyszczania spalin z tlenków azotu, 

 wskazanie problemów technicznych i eksploatacyjnych systemu selektywnej redukcji 

katalitycznej SCR stosowanej do oczyszczania spalin silnikowych, 

 określenie naukowego celu badawczego, 

 opracowanie metodyki badań doświadczalnych uwzględniającej: 

o pomiar emisji wybranych związków spalin nowych reaktorów SCR dla silników 

pojazdów ciężarowych i maszyn niedrogowych, 

o wykonanie kontrolowanego procesu starzenia reaktorów SCR, 

o pomiar emisji wybranych związków spalin z postarzonych reaktorów SCR  

dla silników pojazdów ciężarowych i maszyn niedrogowych, 

 budowa stanowiska badawczego i wybór aparatury naukowo-badawczej, 

 przeprowadzenie badań doświadczalnych, 

 analiza otrzymanych wyników i opracowanie wniosków, wskazanie kierunku dalszych 

badań. 

6. Obiekty badań oraz układ pomiarowy  

6.1. Badania reaktora SCR do silników maszyn niedrogowych 

Obiektem badań w prowadzonych pracach był typowy reaktor selektywnej redukcji 

katalitycznej SCR stosowany w układach ATS silników przeznaczonych do mobilnych maszyn 
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niedrogowych. Warstwa aktywna wkładu reaktora została wykonana z zeolitu wzbogaconego Fe. 

Wkład reaktora miał kształt cylindryczny o długości 18 cali (45,7 cm), 10 cali (25,4 cm) średnicy 

oraz 23,2 dm3 objętości. Przed rozpoczęciem prac pomiarowych, badany reaktor SCR został  

w kontrolowany sposób poddany pracy w strumieniu spalin wylotowych silnika ZS  

o temperaturze 350⁰ C w czasie 5 h. Działanie to miało na celu oczyścić reaktor z zabrudzeń 

powstałych w procesie produkcji oraz stabilizację struktury zeolitu w celu zapewnienia 

powtarzalności jego pracy już przy pierwszych pracach pomiarowych. 

 
Rys. 6.1. Schemat układu pomiarowego; DOC – reaktor utleniający; SCR – reaktor selektywnej redukcji 

katalitycznej; ASC – reaktor ograniczania emisji NH3 

Badany reaktor SCR zabudowany został w układ oczyszczania spalin ATS (rys. 6.1), którego 

funkcjonalność zapewniała spełnienie limitów emisji związków szkodliwych wg Tier 4 oraz 

ETAP IV. W układzie zastosowano reaktor DOC, którego funkcją było utlenienie występujących 

w spalinach CO i HC oraz utlenienie części NO do NO2. Odpowiednia proporcja NO2 do NO,  

nieprzekraczająca 50:50, zapewnia optymalne parametry pracy reaktora SCR. Kolejno  

w układzie ATS został zabudowany wtryskiwacz wodnego roztworu mocznika UWS. W celu 

zapewnienia możliwie równomiernego rozkładu UWS w strumieniu spalin, w odległości bliskiej 

wtryskiwacza, umiejscowiony został element miksujący. Za elementem tym, w odległości ok. 80 

cm znajdował się badany reaktor SCR. Przestrzeń pomiędzy elementem miksującym a reaktorem 

zapewniała czas na odparowanie wody z UWS oraz reakcje rozkładu termicznego mocznika  

i hydrolizy, konieczne do uzyskania NH3. Ostatnim reaktorem katalitycznym układu ATS  

był reaktor typu ASC, którego funkcją było zmniejszenie emisji amoniaku, który przedostał się 

za reaktor SCR. 

Poza wymienionymi elementami wykonawczymi układu ATS, zawierał on również system 

sterowania ilością wprowadzanego UWS do strumienia spalin. Na system ten składał się 



31 

 

sterownik elektroniczny z odpowiednim oprogramowaniem oraz zestaw czujników. Na wlocie  

do układu ATS umiejscowiony został czujnik stężenia NOx w surowych spalinach silnikowych. 

Czujnik ten miał kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu SCR, jako że jego odczyt był 

parametrem bezpośrednio wpływającym na obliczaną ilość dozowanego UWS. Zastosowany 

układ dozowania UWS działał w tzw. pętli zamkniętej, gdzie parametrami regulującymi 

dozowaną ilość były masowy przepływ spalin, stężenie NOx w spalinach przed układem ATS 

oraz współczynnik alfa regulujący udział molowy NH3 do NOx. Dodatkowo sterownik silnika 

wyposażony był w model emisji NOx w spalinach przed układem ATS oraz model 

funkcjonowania systemu SCR. Wartość dozowanego UWS zależna była więc od wskazań 

czujników i wartości wskazanych przez modele. Wraz z czujnikiem NOx, na wlocie do układu 

ATS, zastosowano czujnik temperatury, który pełnił funkcję monitorującą, w celu zabezpieczenia 

układu przed strumieniem spalin o zbyt dużej wartości temperatury. Kolejny czujnik temperatury 

znajdował się bezpośrednio przed reaktorem SCR. Według jego wskazań funkcjonował dolny 

próg wartości temperatury spalin dla rozpoczęcia dozowania UWS. Na końcu układu 

oczyszczania spalin, tj. po reaktorze ASC, znajdował się kolejny zestaw czujników: czujnik 

stężenia NH3, czujnik stężenia NOx oraz czujnik temperatury spalin. Czujnik stężenia NH3 

monitorował wartość stężenia NH3 za reaktorem katalitycznym. Na podstawie jego odczytów, 

system dozujący UWS mógł ograniczyć ilość wprowadzanego UWS w celu minimalizacji emisji 

NH3 do atmosfery. Zastosowany czujnik NOx monitorował poprawność konwersji NOx, w celu 

diagnostyki całego układu, np. braku UWS. Czujnik temperatury mógł ograniczać parametry 

pracy silnika, w przypadku przekroczenia progu temperatury bezpiecznej dla układu ATS. 

  
Rys. 6.2. Fragment układu ATS zawierający badany reaktor SCR – zdjęcie z lewej; silnik ZS zabudowany 

na stanowisku hamownianym – zdjęcie z prawej  

Układ oczyszczania spalin zawierający badany reaktor SCR wbudowany został do układu 

wylotowego silnika spalinowego typu ZS o następujących parametrach: 

 objętość skokowa: 4500 cm3, 
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 liczba cylindrów: 4, 

 moc znamionowa: 103 kW, 

 bezpośredni wtrysk paliwa typu Common Rail, 

 turbodoładowanie z zaworem upustowym spalin, 

 paliwo: olej napędowy B7, 

 przeznaczenie silnika: napęd maszyn niedrogowych. 

Silnik wraz z układem oczyszczania spalin został umieszczony na laboratoryjnym stanowisku 

hamownianym (rys. 6.2). Tak przygotowane stanowisku pomiarowe pozwoliło na wykonanie 

następujących czynności: 

a) pomiar emisji gazowych związków spalin za układem ATS dla nowego reaktora SCR, 

b) kontrolowane starzenie reaktora SCR, 

c) pomiar emisji gazowych związków spalin za układem ATS dla reaktora SCR 

postarzonego. 

Pomiar emisji wybranych związków gazowych odbywał się przy użyciu zestawu 

laboratoryjnych analizatorów spalin oraz czujników silnikowych. Za układem ATS znajdował się 

punkt poboru próbki spalin, która była przesyłana grzaną linią do zestawu analizatorów spalin, 

składającego się z analizatorów mierzących stężenie NOx, NO oraz CO2. Odczyt stężenia NOx 

był podstawą do obliczenia jednostkowej emisji NOx w cyklu pomiarowym oraz jego przebieg  

w czasie cyklu posłużył do analizy pracy reaktora SCR w stanie nowym i postarzonym. Pomiar 

stężenia NO posłużył bezpośrednio do analizy jego emisji w trakcie cyklu pomiarowego oraz 

pośrednio do wyznaczenia NO2, którego przebieg stężenia również został przeanalizowany. 

Pomiar stężenia CO2 pełnił rolę walidacji prawidłowości wykonania cyklu pomiarowego. 

Podobnie jak w przypadku NOx, na podstawie zmierzonego stężenia CO2 wyznaczono jego 

jednostkową emisję w cyklu. Zakłada się, że starzenie reaktora SCR ma pomijalny wpływ  

na emisję CO2, uznaje się więc, że możliwie zbliżona emisja CO2 w wykonanych cyklach 

pomiarowych świadczy o dobrej powtarzalności ich wykonania.  

Naturalną cechą funkcjonalną zastosowanego układu ATS był pomiar stężenia NOx oraz NH3 

przez czujniki w nim zabudowane. Komplementarnie do pomiarów wykonanych przez 

analizatory laboratoryjne, do analizy przyjęto wskazania z czujników układu ATS. Pomiarami 

tymi były stężenie NOx przed układem ATS oraz stężenie NH3 za układem ATS. Przebieg 

stężenia NOx przed układem ATS pozwolił na wyznaczenie chwilowej sprawności konwersji 

NOx. Przebieg stężenia NH3 został przeanalizowany pod kątem wpływu starzenia reaktora SCR 

na emisję amoniaku. Układ ATS wyposażony był również w czujnik stężenia NOx za układem 

ATS, odczyt ten nie został uwzględniony w analizie wyników, ponieważ za nadrzędne wskazanie 

przyjęto pomiar wykonany przez analizator laboratoryjny. Należy zwrócić uwagę, że czujniki 

układu ATS cechuje znaczący czas ich uruchamiania, który może wynosić nawet kilkaset sekund 

(wynika to głównie z potrzeby ich nagrzania). Czujniki te włączane są w chwili rozruchu silnika, 

ale w skutek czasu potrzebnego do ich uruchomienia, odczyt stężeń nie jest możliwy  

w początkowych okresach cykli pomiarowych. Z tego względu np. nie jest możliwe wyznaczenie 
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jednostkowej emisji NOx w całym cyklu pomiarowym przed układem ATS, opierając się  

na wskazaniu czujnika NOx przed ATS.  

6.2. Badania reaktora SCR do silników pojazdów ciężarowych 

Kolejnym obiektem badań w prowadzonych pracach był typowy reaktor SCR reprezentujący 

rozwiązania stosowane w układach ATS silników drogowych pojazdów ciężarowych  

i autobusów. Wkład reaktora miał kształt cylindryczny o długości 21 cali (53,3 cm), 12 cali (30,5 

cm) średnicy oraz 38,9 dm3 objętości. Podobnie jak w badaniach reaktora SCR do maszyn 

niedrogowych, przed rozpoczęciem cykli pomiarowych reaktora w stanie nowym, pracował  

on przez okres 5 h w spalinach silnika ZS o temperaturze 350⁰ C.  

 
Rys. 6.3. Schemat układu pomiarowego; DOC – reaktor utleniający; DPF – filtr cząstek stałych;  

SCR – reaktor selektywnej redukcji katalitycznej; ASC – reaktor ograniczania emisji NH3 

Badany reaktor SCR zabudowany został w układ oczyszczania spalin ATS (rys. 6.3), którego 

funkcjonalność zapewniała spełnienie limitów emisji związków szkodliwych wg EURO VI. 

Funkcjonalność układu ATS była zbliżona do zastosowanego w badaniach reaktora SCR  

do maszyn niedrogowych. Dodatkowym elementem układu był filtr cząstek stałych DPF 

umiejscowiony bezpośrednio za reaktorem DOC. Jako, że funkcją DPF jest ograniczenie emisji 

cząstek stałych, jego działanie nie wpływało na sposób funkcjonowania układu SCR. W układzie 

ATS występowała taka sama liczba czujników, które umiejscowione były w analogicznych 

punktach. Sposób sterowania układem SCR był również zbliżony i opierał się na wskazaniach 

czujników oraz dokładnym modelu charakterystyki pracy systemu SCR. 
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Rys. 6.4. Układ ATS zawierający badany reaktor SCR – zdjęcie z lewej; silnik ZS zabudowany na 

stanowisku hamownianym – zdjęcie z prawej  

Układ oczyszczania spalin zawierający badany reaktor SCR wbudowany został do układu 

wylotowego silnika spalinowego typu ZS o następujących parametrach: 

 objętość skokowa: 6700 cm3, 

 liczba cylindrów: 6, 

 moc znamionowa: 230 kW, 

 bezpośredni wtrysk paliwa typu Common Rail, 

 turbodoładowanie z zaworem upustowym spalin, 

 paliwo: olej napędowy B7, 

 przeznaczenie silnika: napęd drogowych pojazdów ciężarowych oraz autobusów. 

Silnik wraz z układem oczyszczania spalin został umieszczony na laboratoryjnym stanowisku 

hamownianym (rys. 6.4). Tak przygotowane stanowisku pomiarowe pozwoliło na wykonanie 

następujących czynności: 

a) pomiar emisji gazowych związków spalin za układem ATS dla nowego reaktora SCR, 

b) kontrolowane starzenie reaktora SCR, 

c) pomiar emisji gazowych związków spalin za układem ATS dla reaktora SCR 

postarzonego. 

Układ pomiaru emisji wybranych związków gazowych został rozbudowany względem układu 

zastosowanego w badaniach reaktora SCR do maszyn niedrogowych. W przypadku pomiarów 

reaktora SCR do pojazdów ciężarowych, pomiar stężenia składników spalin odbywał się 

wyłącznie przy użyciu zestawu laboratoryjnych analizatorów spalin. Pozwoliło to na analizę 

wszystkich zmierzonych stężeń w całym okresie trwania cykli pomiarowych. Przed układem 

ATS znajdował się punkt poboru próbki spalin, na podstawie której dokonywano pomiaru 

stężenia NOx w spalinach bezpośrednio za silnikiem. Uzyskane w ten sposób przebiegi stężenia 

NOx pozwoliły na obliczenie chwilowej sprawności konwersji NOx układu ATS. Pomiar  

ten pozwolił również na obliczenie jednostkowej emisji NOx w spalinach przed ATS, na 

podstawie której możliwe było obliczenie całkowitej sprawności konwersji NOx układu ATS. 
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Dodatkowo pomiar stężenia NOx posłużył w celu walidacji powtarzalności wykonania cykli 

pomiarowych poprzez porównanie przebiegu stężenia NOx oraz jednostkowej emisji NOx  

w wykonanych cyklach przed i po starzeniu reaktora SCR. Za układem ATS znajdował się drugi 

punkt poboru próbki spalin, która przesyłana była do zestawu analizatorów spalin zawierających 

analizatory NOx, NO, NH3 i N2O. Pomiar stężenia NOx, NO i NH3 miał takie same znaczenie jak  

w przypadku badań reaktora SCR do maszyn niedrogowych. Dołączenie analizatora N2O 

dodatkowo pozwoliło przeprowadzić analizę zmiany jego emisji w skutek starzenia reaktora 

SCR. 

7. Stanowisko pomiarowe i aparatura pomiarowa 

7.1. Stanowisko hamowniane 

Badania związane z prowadzoną pracą zostały wykonane na silnikowym stanowisku 

hamownianym w Zakładzie Badań Silników w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji 

BOSMAL w Bielsku-Białej. Cykle pomiarowe emisji wybranych związków spalin przed  

i po procesie starzenia reaktorów SCR oraz procedury ich starzenia wykonano na laboratoryjnym 

stanowisku hamownianym. 

 
Rys. 7.1. Ogólny schemat stanowiska pomiarowego zastosowanego w badaniach reaktorów SCR 

Schemat stanowiska pomiarowego wykorzystanego do badań reaktorów SCR przestawiono  

na rysunku 7.1. Stanowisko hamowniane wyposażone było w dynamiczny hamulec DynoExact 

504/5 Px produkcji AVL, o maksymalnej mocy hamowanej 500 kW i maksymalnym 
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hamowanym momencie obrotowym 3000 Nm. Stanowisko wyposażone było w kanały 

pomiarowe ciśnienia i temperatury. Przetworniki ciśnienia w prowadzonych badaniach 

stosowane były wyłącznie w funkcji monitorującej, np. ciśnienia oleju silnikowego w trakcie 

wykonywania starzenia reaktorów.  

Tabela. 8.1. Zestawienie aparatury pomiarowej zastosowanej w prowadzonych pracach 

Nazwa urządzenia 

pomiarowego 

Parametr  

mierzony 

Zakres  

pomiaru 

Dokładność  

pomiaru 

Stanowisko 

hamowniane TB 19 

 
Tory pomiarowe 

wbudowane 

w stanowisko hamowniane 

z systemem sterowania  

i kontroli AVL PUMA 

OPEN 1.5.3 i hamulcem 

AVL DynoExact 504/5 Px 

moment obrotowy 0  3000 Nm   0,5 % 

prędkość obrotowa 0  4000 1/min  1 obr/min 

zużycie paliwa 

AVL FUEL METER 
0  150 kg/h   0,1 % 

wilgotność powietrza 

(INTROL EE 15 FT3) 
20  95 %  3 % 

przetworniki ciśnienia 0  10 bar kl. 1 

temperatura 

(Ni-Cr-Ni ) 
-30  160 oC  1 oC 

temperatura 

(Ni-Cr-Ni ) 
160  800 oC  4 oC 

ABB Sensyflow 

FMT700-P 
przepływ powietrza 0  2400 kg/h  1 % 

LAB-EL LB-750 
ciśnienie  

atmosferyczne 
930  1050 hPa  0,3 hPa 

Zestaw analizatorów 

spalin AVL i60R1 

oraz Horiba MEXA 

One 

NOx 0  1200 ppm ± 1% 

NO 0  1200 ppm ± 1% 

NO2 0  1200 ppm ± 1% 

N2O (tylko AVL) 0  1000 ppm ± 1% 

CO2 0  18% ± 1% 

Analizator spalin 

AVL AMA i60 LDD 
NH3 0  5000 ppm ± 1% 

Pomiar temperatury, w tym temperatury spalin, obywał się przy zastosowaniu termopar typu K. 

Stanowisko pomiarowe połączone było z zestawem analizatorów spalin, co umożliwiało  

ich zdalną kontrolę oraz archiwizację zmierzonych wartości. Układ sterowania stanowiska 

hamownianego wyposażony był w czujnik prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego 

silnika. Parametry te były archiwizowane oraz wykorzystywane do sterowania pracą hamulca  

i silnika w celu wykonania zadanego przebiegu cyklu. Mierzony był masowy przepływ powietrza 

zasilającego silnik oraz zużycie paliwa. Na podstawie sumy tych dwóch pomiarów wyznaczany 
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był masowy przepływ strumienia spalin przepływającego przez układ ATS. Ponadto mierzone 

były następujące parametry: temperatura i wilgotność powietrza zasysanego przez silnik oraz 

ciśnienie atmosferyczne. Parametry te uwzględniane były w obliczeniach jednostkowych emisji 

wybranych związków spalin. Zestawienie zastosowanej aparatury pomiarowej przedstawiono  

w tabeli 7.1. Ponadto, system automatyki stanowiska hamownianego umożliwiał połączenie  

z elektronicznym sterownikiem silnika w celu archiwizacji wybranych parametrów 

wyznaczanych przez sterownik lub mierzonych przez czujniki silnikowe, w tym układu ATS.  

W przypadku badań reaktora SCR do maszyn niedrogowych, wśród parametrów tych znajdował 

się odczyt stężenia NOx przed układem ATS, odczyt stężenia NH3 za układem ATS oraz 

chwilowy wydatek UWS. W badaniach reaktora SCR do pojazdów ciężarowych parametrem 

odczytywanym i archiwizowanym ze sterownika silnika był wyłącznie wydatek UWS. 

 
Rys. 7.2. Wizualizacja konfiguracji układu próbkującego w systemie iGEM w badaniach reaktora SCR 

o zastosowaniu w pojazdach ciężarowych 

Sterowanie pracą hamulca obywało się za pomocą systemu automatyki AVL Puma 1.5 z funkcją 

archiwizacji danych oraz pakietem iGEM umożliwiającym automatyczne wykonywanie 

pomiarowych cykli homologacyjnych po odpowiedniej konfiguracji systemu (rys. 7.2).  

W cyklach tych zawierały się wybrane procedury pomiarowe przyjęte do prowadzonych badań. 

Oprogramowanie iGEM, poza funkcją wykonywania cyklu, zawiera narzędzia do automatycznej 

obróbki wartości zmierzonych w celu wyznaczenia jednostkowej emisji składników spalin. 

Krokami pośrednimi obliczenia jednostkowej emisji jest wyznaczenie wyemitowanej, 

sumarycznej masy każdego ze zmierzonych związków oraz obliczenie pracy mechanicznej 

wykonanej przez silnik spalinowy w czasie cyklu. W prowadzonej pracy przytoczone wyniki 

jednostkowej emisji wybranych związków spalin są wynikami obliczeń wykonanych przez 

system iGEM. 
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7.2. Analizatory spalin i czujniki zastosowane do pomiarów 

W zastosowanych układach pomiarowych punkty poboru próbki spalin znajdowały się  

w pewnej odległości od analizatorów spalin. Dostarczenie próbki spalin z punktu poboru  

do analizatorów odbywało się w sposób ciągły w tzw. grzanej linii. Przepływ próbki 

wymuszonym był pompą. W zestawie analizatorów próbka rozdzielana była pomiędzy wybrane 

analizatory mierzące stężenie poszczególnych składników spalin. W zależności od mierzonego 

składnika gazowego, dobrany został odpowiedni rodzaj analizatora. W wykonanych pracach 

pomiarowych zastosowano analizatory spalin produkcji AVL oraz Horiba. Przed każdym cyklem 

pomiarowym wykonana została kalibracja każdego analizatora przy użyciu certyfikowanych 

gazów wzorcowych. Po wykonaniu cyklu pomiarowego, wykonywano sprawdzenie stabilności 

kalibracji analizatorów.  

Analizator CLD 

Analizator CLD zastosowany został do pomiaru stężenia NO i NOx w spalinach metodą 

detekcji chemiluminescencyjnej.  

 
Rys. 7.3. Schemat działania analizatora CLD [53] 

Detektor chemiluminescencyjny wykorzystuje reakcję chemiczną między tlenkiem azotu  

i ozonem [20]: 

NO + O3 = NO2 * + O2 = NO2 + O2 + foton (20) 

Ozon wykorzystywany w analizatorze wytwarzany jest przez wyładowanie wysokonapięciowe  

w tlenie (rys. 7.3). Wzbudzone cząsteczki dwutlenku azotu spontanicznie wracają do stanu 

normalnego. Przejściu temu towarzyszy emisja czerwonego światła o emisji fotonów w paśmie 

0,6 do 3 mikronów. Emisja światła jest filtrowana w celu wyeliminowania zakłóceń od innych 

gazów, takich jak CO, SO2 i nienasyconych węglowodorów, a następnie mierzona za pomocą 

fotopowielacza. Otrzymany sygnał jest proporcjonalny do stężenia NO w próbce. W celu 

pomiaru stężenia NOx konieczne jest przekształcenie zawartego w surowej próbce NO2 do NO. 

Następuje to w przestrzeni przed komorą reakcyjną w wysokiej temperaturze, gdzie NO2 

rozkłada się na NO i tlen. W celu równoczesnego pomiaru stężenia NO i NOx konieczne jest 

zastosowanie równolegle dwóch analizatorów CLD, w tym jednego bez funkcji rozkładania NO2 

do NO.  
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Analizator LDD 

Analizator LDD zastosowany został do pomiaru stężenia NH3 w spalinach metodą laserowej 

spektrometrii diodowej. Analizator wykorzystuje zasadę spektroskopii jednokreskowej, która jest 

stosowana w wybranych procedurach pomiarowych, takich jak np. regulamin 49 EKG ONZ. 

Linia absorpcji amoniaku jest wybierana w zakresie widma bliskiej podczerwieni i skanowana za 

pomocą lasera diodowego jedno modowego [54]. 

Analizator NDIR 

Analizator NDIR zastosowany został do pomiaru stężenia CO2 i N2O w spalinach. 

Niedyspersyjny analizator podczerwieni (NDIR) wykorzystuje właściwości niektórych gazów 

selektywnie absorbujących promieniowanie podczerwone w wąskim zakresie długości fal [20]. 

Cząsteczki utworzone z atomów co najmniej dwóch różnych pierwiastków np. CO2 i N2O 

pochłaniają promieniowanie podczerwone, przekształcając energię świetlną w energię 

wibracji/rotacji cząsteczek, którą można wykryć w postaci ciepła.  

 
Rys. 7.4. Schematyczne przedstawienie pomiaru stężenia CO2 metodą NDIR [55] 

Przyrządy NDIR wykorzystują całkowitą absorpcję w danym zakresie długości fali, zamiast 

wykorzystywać monochromator (pryzmat lub siatkę) do oddzielania światła. Stosowany zakres 

widmowy jest bliską i środkową podczerwienią (długość fali 0,75 - 30 µm). Na rysunku 7.4 

przedstawiono schemat analizatora NDIR do pomiary stężenia CO2. 

7.3. Czujniki układu ATS zastosowane do pomiarów 

Poza laboratoryjnymi analizatorami spalin, w badaniach korzystano również ze wskazań 

standardowych czujników układu ATS umieszczonych bezpośrednio w układzie wydechowym 

silnika. Czujniki te nie wymagały układu przygotowania i transportu próbki. Ich odczyt trafiał  

do sterownika silnika, z którego za pomocą odpowiedniego protokołu transmisyjnego 

przekazywany był do systemu archiwizacji danych stanowiska pomiarowego. 

Czujnik stężenia NOx 

Czujnik stężenia NOx zastosowany w badaniach był integralnym elementem układu 

oczyszczania spalin silników zastosowanych w badaniach. Zastosowano czujnik typu 

amperometrycznego z elektrodą wykonaną z tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem.  
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Rys. 7.5. Schemat funkcjonowania czujnika stężenia NOx [20] 

Rysunek 7.5 przedstawia w sposób schematyczny funkcjonowanie czujnika NOx. Czujnik 

wykorzystuje dwa lub trzy ogniwa elektrochemiczne w sąsiednich komorach. Na wlocie  

do pierwszej komory znajduje się katalizator utleniający, którego funkcją jest utlenienie HC i CO 

występujących w spalinach. Rolą pierwszej komory jest usunięcie tlenu z próbki, którego 

obecność zakłóca odczyt z drugiej komory, w której następuje pomiar NO. Znajdujący się  

w komorze tlen rozbijany jest na jony O w skutek polaryzacji napięcia w zakresie od -200 mV  

do -400 mV. Usunięcie jonów tlenu odbywa się poprzez elektrodę. Pozostały w komorze gaz 

trafia do drugiej komory, gdzie w ekspozycji katalizatora NOx ulega rozpadowi do N2 i O2. 

Następnie, podobnie jak w pierwszej komorze, przez elektrodę usuwane są jony O. Natężenie 

prądu konieczne do usunięcia jonów O jest proporcjonalne do ilości tlenu uzyskanego z rozpadu 

NOx, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie stężenia NOx w analizowanej próbce.  

Czujnik stężenia NH3 

 

Rys. 7.6. Schemat budowy czujnika stężenia NH3 [56] 

Podobnie jak czujnik stężenia NOx, czujnik stężenia NH3 był integralnym elementem układu 

oczyszczania spalin w obu silnikach zastosowanych w badaniach. Zastosowany czujnik stężenia 

NH3 był typu zeolitowego (rys. 7.6), w którym warstwa funkcjonalna czujnika wykonana jest  

z filmu zeolitowego. Zmiana ilości NH3 w warstwie zeolitowej zmienia jej oporność oraz 

pojemność elektryczną [56]. Pomiar tych parametrów oraz ich obróbka pozwala na wyznaczenie 

stężenia NH3 w spalinach otaczających czujnik.  
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8. Cykle pomiarowe przyjęte w badaniach reaktorów SCR 

8.1. Cykl stacjonarny NRSC C1 RMC 

Jako statyczny test pomiarowy dla reaktora SCR o zastosowaniu w maszynach niedrogowych 

wybrano cykl NRSC C1 RMC. Cykl ten jest częścią procedury homologacyjnej silników 

spalinowych do maszyn niedrogowych użytkowanych w obszarach, gdzie obowiązują regulacje 

EPA i opisany jest w [57].  

Tabela. 8.1. Wartości znormalizowane prędkości oraz momentu obrotowego w cyklu NRSC C1 RMC 

Numer 

kroku 

Długość 

kroku [s] 
Prędkość obrotowa silnika 

Znormalizowany moment 

obrotowy [%] 

1a 126 Prędkość biegu jałowego 0 

1b 20 Liniowa zmiana prędkości Liniowa zmiana obciążenia 

2a 159 Prędkość znamionowa 100 

2b 20 Prędkość znamionowa Liniowa zmiana obciążenia 

3a 160 Prędkość znamionowa 50 

3b 20 Prędkość znamionowa Liniowa zmiana obciążenia 

4a 162 Prędkość znamionowa 75 

4b 20 Liniowa zmiana prędkości Liniowa zmiana obciążenia 

5a 246 Maksymalna prędkość cyklu 100 

5b 20 Maksymalna prędkość cyklu Liniowa zmiana obciążenia 

6a 164 Maksymalna prędkość cyklu 10 

6b 20 Maksymalna prędkość cyklu Liniowa zmiana obciążenia 

7a 248 Maksymalna prędkość cyklu 75 

7b 20 Maksymalna prędkość cyklu Liniowa zmiana obciążenia 

8a 247 Maksymalna prędkość cyklu 50 

8b 20 Liniowa zmiana prędkości Liniowa zmiana obciążenia 

9 128 Prędkość biegu jałowego 0 

Przyjęty cykl, to cykl typu RMC (Ramped Mode Cycle), w którym emisja spalin wyznaczana jest 

z wyników uzyskanych w całym cyklu, włączając w to stany przejściowe wynikające ze zmiany 

punktu pracy silnika. W tabeli 8.1 zestawiono znormalizowane punkty pracy silnika. W cyklu 

występuje 9 statycznych punktów pracy silnika (kroków) oraz 8 stanów przejściowych pomiędzy 

krokami, całkowity czas trwania cyklu wynosi 1800 sekund. Obliczenia znormalizowanej 

wartości prędkości obrotowej i momentu obrotowego przeprowadzone zostają zgodnie z [58]. 

Cykl powinien być rozpoczęty w warunkach znamionowej wartości temperatury silnika oraz 

układu oczyszczania spalin. Wykonanie cyklu należy poprzedzić nagrzewaniem silnika oraz 
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ATS, którego przebieg jest dowolny. W dalszej części pracy cykl ten opisywany jest wyłącznie 

skrótem NRSC. 

8.1. Cykl niestacjonarny NRTC 

Badania reaktora SCR do silników maszyn niedrogowych w warunkach nieustalonych 

przeprowadzone zostały w niestacjonarnym cyklu NRTC, zgodnie z [59]. Przebieg cyklu jest 

zharmonizowany w przepisach Unii Europejskiej oraz północnoamerykańskiej agencji EPA. 

Występują jednak różnice dotyczące procedury obliczania emisji związków spalin oraz czynności 

kontrolnych przed wykonaniem i po zakończeniu testu. W przeprowadzonych badaniach 

uwzględniono metodykę EPA. Cykl NRTC jest tzw. testem zimnym, rozpoczynanym  

w warunkach temperatury silnika oraz ATS, równej temperaturze otoczenia, która powinna 

zawierać się w przedziale od 20⁰ C do 30⁰ C.  

 
Rys. 8.1. Przebieg znormalizowanych wartości prędkości i momentu obrotowego w czasie pojedynczej fazy 

cyklu NRTC 

Cykl składa się z dwóch faz trwających po 1238 sekund każda, w których zadane przebiegi 

prędkości oraz momentu obrotowego silnika są takie same. Pierwsza faza (tzw. faza zimna) 

rozpoczynana jest w temperaturze otoczenia. Po jej wykonaniu następuje zatrzymanie silnika  

na okres 20 minut, a następnie wykonywana jest druga faza (tzw. faza ciepła). Przebieg obu faz 

ma charakter dynamiczny, każdy krok trwa 1 sekundę, co sprowadza się do ciągłej pracy silnika 

w warunkach nieustalonych. Rysunek 8.1. przestawia przebieg znormalizowanych wartości 

prędkości i momentu obrotowego silnika. Denormalizacja paramentów wykonywana jest zgodnie 

z wymaganiami opisanymi w [58]. 

8.2. Cykl stacjonarny WHSC 

Badania w warunkach stacjonarnych reaktora SCR do silników pojazdów ciężarowych zostały 

przeprowadzone w cyklu WHSC zgodnym z [60]. Cykl ten jest zharmonizowany dla wielu 
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światowych rynków i stosowany jest w procedurze homologacyjnej tłokowych silników 

spalinowych stosowanych w pojazdach ciężarowych i autobusach. Wyniki cyklu WHSC 

uznawane są w krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Australii i Japonii.  

Tabela. 8.1. Wartości znormalizowane prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego w cyklu WHSC 

Numer 

kroku 

Długość kroku 

[s] 

Znormalizowana prędkość 

obrotowa [%] 

Znormalizowany moment 

obrotowy [%] 

1 210 0 0 

2 50 55 100 

3 250 55 25 

4 75 55 70 

5 50 35 100 

6 200 25 25 

7 75 45 70 

8 150 45 25 

9 125 55 50 

10 50 75 100 

11 200 35 50 

12 250 35 25 

13 210 0 0 

 

Cykl WHSC składa się z 13 punktów pracy silnika (kroków), zdefiniowanych w formie 

znormalizowanych wartości prędkości i momentu obrotowego (tab. 8.1). Długość każdego kroku 

uwzględnia 20 sekund na liniową zmianę prędkości obrotowej i obciążenia pomiędzy krokami, 

cały cykl trwa 1895 sekund. WHSC jest cyklem pomiarowym typu RMC, w którym następuje 

ciągły pomiar składu spalin, również w stanach przejściowych pomiędzy statycznymi korkami. 

Cykl WHSC jest tzw. testem ciepłym i poprzedza go nagrzewanie silnika oraz układu ATS  

do znamionowych wartości temperatury. Wykonanie cyklu WHSC jako procedury 

homologacyjnej typu silnika, wymaga pomiaru stężenia wybranych składników gazowych spalin 

oraz masy i liczby cząstek stałych.  

8.3. Cykl niestacjonarny WHTC 

Badania reaktora SCR stosowanego w pojazdach ciężarowych w warunkach nieustalonych 

przeprowadzano przy zastosowaniu cyklu WHTC. Analogicznie do cyklu WHSC, WHTC jest 

cyklem zharmonizowanym dla wielu obszarów świata i jest stosowany jako część procedury 

homologacyjnej. Cykl ten charakteryzuje dynamiczny przebieg prędkości i momentu 

obrotowego, o dużym rozrzucie wartości.  
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Rys. 8.1. Przebieg znormalizowanych wartości prędkości i momentu obrotowego w czasie jednej fazy 

cyklu WHTC 

Na cykl WHTC składają się dwie fazy o takim samym wymuszeniu prędkości i momentu 

obrotowego, każda faza trwa 1800 sekund. Pierwsza faza to tzw. faza zimna, która uwzględnia 

okres nagrzewania silnika i układu ATS. W chwili jej rozpoczęcia wartość temperatury silnika  

i układu ATS równa jest warunkom otoczenia. W trakcie wykonywania pierwszej fazy silnik  

i układ ATS uzyskują temperaturę znamionową. Po wykonaniu fazy silnik zostaje zatrzymany  

na okres 10 min, a następnie wykonywana jest druga faza, tzw. ciepła. Przebieg prędkości  

i momentu obrotowego zdefiniowane są jako wartości znormalizowane (rys. 8.1), których 

denormalizacja wykonywana jest dla poszczególnego typu silnika. 

8.4. Obliczenia na podstawie wykonanych pomiarów 

Jednostkowa emisji wybranych składników spalin zmierzonych w cyklach pomiarowych 

została obliczona zgodnie z wymaganiami legislacyjnymi poszczególnych cykli. Do obliczeń 

tych zastosowano oprogramowanie iGEM będące integralną częścią stanowiska pomiarowego.  

W celu przeprowadzenia dokładnej analizy wpływu starzenia reaktorów SCR na emisję spalin,  

na podstawie wybranych zmierzonych wartości, obliczone zostały dodatkowe parametry 

opisujące pracę silnika i układu ATS. Wśród parametrów tych są: 

A. Chwilowa sprawność konwersji NOx:   

μNOx
I =  (1 −

CNOxout

CNOxin

) × 100 [ %]  (21) 

gdzie: 

CNOxout
[ ppm] – stężenie NOx w spalinach za układem ATS 
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CNOxin
[ ppm] – stężenie NOx w spalinach przed układem ATS 

B. Całkowita sprawność konwersji NOx:   

μNOx
G =  (1 −

ENOxout

ENOxin

) × 100 [ %] (22) 

gdzie: 

ENOxout
[

g

kWh
] – jednostkowa emisja NOx w spalinach za układem ATS 

ENOxin
[

g

kWh
] – jednostkowa emisja NOx w spalinach przed układem ATS 

C. Stężenie NO2 za reaktorem SCR:   

CNO2_out
= CNOxout

− CNOout
 [ ppm]  (23) 

gdzie: 

CNOout
[ ppm] – stężenie NO w spalinach za układem ATS 

D. Wydatek emitowanego NOx za ATS [63]:  

RNOxout
= CNOxout

× Exhflow × u [
mg

s
]  (24) 

gdzie: 

Exhflow  [
kg

s
] – masowy przepływ strumienia spalin przez układ ATS 

u – stosunek gęstości NOx spalin do gęstości spalin przyjęty z [60] 

 

E. Masa dostarczonego UWS w trakcie cyklu pomiarowego [g] oraz masa NOx 

wyemitowanego za układem ATS [g] obliczone zostały na podstawie chwilowego 

wydatku wtryskiwacza UWS [g/s] oraz wydatku emitowanego NOx. Jako metodę 

obliczeniową przyjęto algorytm całkowania w funkcji czasu metodą prostokątów  

wg wzoru [61]: 

∫ f(t)dt ≈ ∑ (xi+1 − xi)
n−1
i=1 × f[0,5 × (xi − xi+1)]

b

a
   (25) 

9. Analiza mechanizmów dezaktywacji reaktorów SCR typu zeolitowego 

9.1. Dezaktywacja odwracalna i nieodwracalna 

Układy SCR podobnie jak inne katalityczne metody oczyszczania spalin, cechuje 

zmniejszenie konwersji NOx wraz z okresem użytkowania reaktora [62]. Jest kilka znanych 

mechanizmów dezaktywacji reaktorów SCR z zeolitami wzbogaconymi metalami, zarówno  

o charakterze odwracalnym jak i nieodwracalnym. W przypadku zjawisk odwracalnych, 

przywrócenie funkcjonalności reaktorowi następuje przy zwiększonej wartości temperatury,  

co pozwala utlenić związki ograniczające aktywność katalityczną. Nieodwracalne zjawiska 

dezaktywacji zachodzą, gdy rozpadowi ulega porowata struktura zeolitu, która nie jest możliwa 
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do przywrócenia [63,64]. Główną przyczyną pogorszenia sprawności reaktora SCR jest jego 

praca w dużej temperaturze, przekraczającej 600⁰ C [65]. Ponadto reaktor SCR może zostać 

zanieczyszczony metalami pochodzącymi z paliwa, oleju, a nawet wcześniej występujących 

reaktorów katalitycznych [66].  

Zeolity są materiałami metastabilnymi, cechuje je delikatna równowaga stanów, która  

w odpowiednich warunkach może przejść do równowagi pełnej. W tym przypadku, pory 

struktury zeolitu zanikają i powstają materiały o większej gęstości, np. kwarc. Rozpad struktury 

zeolitu wynika z migracji jonu Al3+ z jego struktury [22]. Miejsca, w których struktura zeolitu 

uległa przekształceniu, nie posiadają właściwości katalitycznych. Zjawisko to jest nieodwracalne, 

a jego konsekwencją jest zmniejszenie sprawności reaktora SCR.  

9.2. Dezaktywacja hydrotermalna 

Podstawowym czynnikiem sprzyjającym rozpadowi struktury porowatej zeolitu 

pokrywającego reaktor SCR jest duża temperatura spalin. W przypadku niektórych rodzajów 

bazowych zeolitów, pogorszenie struktury obserwowane jest już po przekroczeniu temperatury 

600⁰ C przez okres kilku godzin. Dodatkowym parametrem intensyfikującym załamanie 

struktury, jest para wodna występująca w spalinach. Szacuje się, że typowa zawartość wody  

w spalinach silnika ZS zawiera się w przedziale od 4 do 9%.  

 
Rys. 9.1. Wpływ starzenia reaktora typu Cu-zeolit na sprawność konwersji NOx; starzenie w atmosferze  

o temperaturze 670⁰ C oraz zawartości H2O wynoszącej 4,5 % [20] 

 

Czynniki takie jak duża wartość temperatury i zawartość wody, są źródłem hydrotermalnej 

dezaktywacji reaktora SCR (rys. 9.1) [67]. W silnikach ZS o typowych zastosowaniach, 

temperatura spalin przed reaktorem SCR zawiera się w przedziale od 200 do 400⁰ C. Spaliny 

silnikowe o takiej temperaturze, nawet przy dużej zawartości wody, nie powodują zmiany 

struktury zeolitu [68,69]. Duża wytrzymałość hydrotermalna reaktorów SCR wymagana jest 

przede wszystkim ze względu na stosowanie filtra cząstek stałych (DPF) w układach 

oczyszczania spalin. Filtr ten, w większości konfiguracji, występuje przed reaktorem SCR. 
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Wymaga on okresowej regeneracji zachodzącej w temperaturze od 600 do 650⁰ C. Do układu 

wylotowego silnika wprowadzana jest kontrolowana ilość paliwa, która spalając się w reaktorze 

utleniającym (DOC), zwiększa temperaturę spalin w dalszej części układu oczyszczania spalin. 

Największa stabilność hydrotermalna reaktora SCR wymagana jest w układach oczyszczania 

spalin, w których warstwa aktywna SCR naniesiona jest na DPF [70]. W takim przypadku, 

substrat DPF pokrywany jest utleniającą warstwą katalityczną od strony wlotu spalin, natomiast 

warstwa aktywna SCR nanoszona jest od strony wylotu spalin z filtra. W trakcie regeneracji filtra 

z pokryciem SCR, warstwa aktywna SCR poddawana jest działaniu temperatury 650⁰ C, która 

lokalnie może wzrastać w wyniku wypalania sadzy zgormadzonej na powierzchni filtra.  

Jest kilka własności zeolitu, które wpływają na jego stabilność hydrotermalną. Najważniejszymi 

są rodzaj struktury zeolitu oraz stosunek zawartości krzemu do aluminium [22]. Zeolity  

o strukturze mniejszych porów wykazują większą stabilność hydrotermalną. Zastosowanie 

zeolitu o strukturze CHA, której największy okręg składa się tylko z 8 atomów tlenu, pozwala 

uzyskać stabilność hydrotermalną wystarczającą do zastosowań układów oczyszczania spalin 

wyposażonych w filtr DPF. Badania wskazały, że zwiększenie zawartości krzemu,  

a zmniejszenie zawartości aluminium w strukturze zeolitu, zwiększa stabilność hydrotermalną 

[22,71]. Struktura posiadająca mniej aluminium jest mniej podatna na migrację jego jonów 

prowadzącą do załamania struktury. Z drugiej jednak strony, aluminium jest miejscem, w którym 

następuje wzbogacanie zeolitu metalem, czyli powstanie obszarów aktywnych katalitycznie. 

Ograniczenie udziału aluminium skutkuje więc zmniejszeniem aktywności katalitycznej zeolitu. 

W celu zbalansowania dwóch przeciwstawnych zjawisk, w reaktorach SCR stosuje się zeolity  

o udziale Si, nieprzekraczającym 50%. 

9.3. Akumulowanie węglowodorów w warstwie aktywnej reaktora 

Porowata struktura oraz duża jednostkowa powierzchnia zeolitów sprzyjają akumulacji 

węglowodorów. W typowych rozwiązaniach układów oczyszczania spalin, reaktor SCR 

umieszczony jest za reaktorem DOC, gdzie utlenieniu ulega do 99% węglowodorów  

w warunkach rozgrzanego silnika oraz układu ATS [20]. W takiej konfiguracji węglowodory 

trafiają do reaktora SCR tylko w okresie nagrzewania silnika, do momentu osiągnięcia 

temperatury aktywacji reaktora DOC. Zgromadzone w ten sposób węglowodory mogą blokować 

lub ograniczać dostęp NOx do warstwy aktywnej reaktora SCR zmniejszając sprawność 

konwersji NOx [22,72]. Zjawisko to w większości przypadków ma charakter odwracalny, lecz 

długofalowo może pogarszać jakość warstwy aktywnej. Wraz ze wzrostem temperatury spalin, 

część węglowodorów jest wypłukiwanych ze struktury zeolitu, co jest zjawiskiem korzystnym  

i bezpiecznym dla reaktora SCR. Pozostałe węglowodory, po przekroczeniu temperatury zapłonu, 

ulegają utlenieniu. Część węglowodorów ulega zupełnemu utlenieniu, natomiast pozostały udział 

tworzy w reaktorze osad węglanowy w wyniku częściowego utlenienia lub polimeryzacji. 

Uwalnianie ciepło w procesie utleniania węglowodorów oraz powstałych osadów zwiększa 

temperaturę warstwy aktywnej reaktora SCR. Występuje ryzyko lokalnego przekroczenia 

temperatury gwarantującej zachowanie stabilności struktury zeolitu [22,40].  
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a) 

 
b) 

 
Rys. 9.2. Zdolność magazynowania węglowodorów dla różnych reaktorów SCR  

w temperaturze 200⁰ C (a); przebieg temperatury na powierzchni reaktorów SCR w czasie utleniania 

zgromadzonych węglowodorów (b) 

Rysunek 9.2 obrazuje eksperyment, którego celem było zbadanie temperatury występującej  

na powierzchni reaktorów SCR w przypadku utleniania zmagazynowanych węglowodorów  

w ramach pracy naukowej opisanej w [73]. Badaniu poddano cztery rodzaje reaktorów SCR typu 

zeolitowego, w tym trzy reaktory (A, B i C) o zbliżonej zdolności magazynowania 

węglowodorów oraz jeden (reaktor D) o zdecydowanie mniejszej zdolności magazynowania 

węglowodorów. Reaktory zostały poddane nasycaniu węglowodorami przez okres 30 minut  

w temperaturze 170⁰ C w atmosferze przepływającej przez nie mieszaniny gazów na bazie azotu 

zawierającej 6000ppm C1 HC, 10% O2, 5% H2O oraz 5% CO2. Następnie z mieszaniny odjęto 

udział HC oraz rozpoczęto zwiększanie jej temperatury do wartości 670⁰ C w tempie 1⁰ C/s. 

Pomiary temperatury na powierzchni warstwy aktywnej reaktorów SCR wskazały rozpoczęcie 

reakcji utleniania węglowodorów w temperaturze 275⁰ C. Reakcja ta jest reakcją egzotermiczną 

o dużej intensywności, co skutkuje gwałtownym wzrostem temperatury warstwy aktywnej 

reaktorów SCR. W przypadku reaktorów A, B i C temperatura na powierzchni warstwy aktywnej 

znacząco przewyższyła wartość temperatury gazu przepływającego przez reaktory. W przypadku 

reaktora A, uzyskana została maksymalna wartość temperatury przekraczająca 1000⁰ C, 
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natomiast w przypadku reaktorów B i C uzyskano maksymalną temperaturę niewiele poniżej 

850⁰ C. Przyjmuje się, że temperatura ta nie jest bezpieczna dla struktury zeolitu i powoduje 

częściowe załamanie jego struktury. Zgodnie z przewidywaniem, najmniejsza temperatura 

utleniania została zanotowana w przypadku reaktora D, który cechuje najmniejsza zdolność 

magazynowania węglowodorów. Należy zwrócić uwagę, że zdolność magazynowania 

węglowodorów jest współmierna ze zdolnością magazynowania amoniaku przez reaktor SCR. 

Zdolność ta jest kluczowym parametrem określającym sprawność reaktora SCR w warunkach 

dynamicznych, przez co jej zmniejszenie jest niedopuszczalne ze względów funkcjonalnych. 

Przeprowadzone badanie wykazało, że magazynowanie węglowodorów w warstwie aktywnej 

SCR oraz ich późniejsze utlenienie jest okolicznością o negatywnym oddziaływaniu  

na żywotność reaktora SCR. Periodyczne występowanie takiego zjawiska skutkuje 

zmniejszeniem sprawności konwersji reaktora SCR w wyniku częściowego rozpadu struktury 

zeolitu. Następuje to wg mechanizmu dezaktywacji hydrotermalnej, pomimo zachowania średniej 

wartości temperatury spalin w limicie bezpieczeństwa reaktora SCR. 

9.4. Dezaktywacja związkami siarki 

Katalityczne układy oczyszczania spalin cechuje podatność na związki siarki występujące  

w spalinach silników spalinowych, których źródłem jest paliwo zawierające siarkę. Olej 

napędowy, powszechnie stosowany do napędu silników ZS, wytwarzany jest w procesie rafinacji 

ropy naftowej, której naturalnym składnikiem jest siarka [22,74]. Stosowanie zaawansowanych 

systemów katalitycznego oczyszczania spalin spalinowych wymaga zasilania paliwem o małej 

zawartości siarki. Wymusza to stosowanie dodatkowych procesów technologicznych 

oczyszczających olej napędowy z siarki w trakcje jego produkcji. Prowadzona jest 

ogólnoświatowa polityka mająca na celu ograniczenie zawartości siarki w paliwie, dostępnym  

w jak największej liczbie państw. W krajach wysokorozwiniętych zawartość siarki w oleju 

napędowym nie może przekraczać 10 ppm. W niektórych krajach afrykańskich oraz azjatyckich 

nadal dostępne jest paliwo o maksymalnej zawartości siarki wynoszącej 50 ppm lub nawet 150 

ppm, praktycznie uniemożliwiając użytkowanie silników wyposażonych w zaawansowane 

układy ATS.  

Siarka wnika w porowatą strukturę pokrycia katalitycznego reaktorów utleniających DOC 

[20,75]. Ogranicza to pole aktywnie katalitycznej powierzchni, co skutkuje zmniejszeniem 

sprawności utleniania węglowodorów oraz tlenku węgla występujących w spalinach.  

W przypadku układów SCR, intensywność wpływu siarki na sprawność osiąganej konwersji jest 

zależna od typu reaktora SCR. Wanadowe reaktory SCR wykazują największą odporność  

na działanie siarki spośród wszystkich powszechnie stosowanych katalitycznych systemów 

oczyszczania spalin silników spalinowych. Reaktory tego typu nadają się do zastosowania  

w silnikach stacjonarnych pracujących na paliwach o złej jakości i dużej zawartości siarki.  
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Rys. 9.3. Dezaktywacja reaktora układu ATS zawierającego DOC oraz SCR w cyklu przyspieszonego 

starzenia spalinami o zawartości 35 ppm SO2 oraz temperaturze w zakresie 200-300⁰ C [20] 

Reaktory SCR typu zeolitowego wykazują umiarkowaną podatność na negatywne działanie siarki 

oraz jej związków. Ekspozycja reaktora Cu-zeolit w atmosferze zawierającej SO2 w temperaturze 

poniżej 300⁰ C prowadzi do zmniejszenia sprawności konwersji NOx z 95% do 58% (rys. 9.3). 

Pogorszenie sprawności konwersji NOx układu SCR związane jest z zmniejszeniem aktywności 

pokrycia katalitycznego reaktora SCR. Trafiające do reaktora spaliny zawierające SO2 i SO3 

przyczyniają się do formowania na jego powierzchni siarczanu miedzi (II) CuSO4 [74]. 

Zmniejsza to ilość miejsc aktywnych katalitycznie na powierzchni zeolitu wzbogaconego Cu 

[20]. Badania wskazują, że SO3 jest bardziej niekorzystne dla reaktora niż SO2 ze względu na 

większą tendencję do formowania siarczanów. Udział SO3 w spalinach przed reaktorem SCR jest 

trudny do zmniejszenia, gdyż reaktor DOC poprzedzający reaktor SCR dodatkowo utleniania 

SO2 do SO3.  

Dezaktywacja reaktora SCR pod wypływem siarki i jej związków ma charakter odwracalny  

i dotyczy tylko przypadków pracy silnika spalinowego, którego spaliny nie osiągają dostatecznie 

dużej wartości temperatury. Zwiększenie temperatury spalin umożliwia regenerację reaktora SCR 

zdezaktywowanego siarką. W temperaturze przekraczającej 350⁰ C związki siarki takie jak 

CuSO4 wykazują zmniejszoną stabilność i następuje ich rozpad. Przywrócenie pełnej sprawności 

reaktora SCR wymaga osiągnięcia temperatury spalin wynoszącej ponad 500⁰ C. W większości 

przypadków, takie parametry możliwe są do uzyskania w przypadku pracy silnika ZS pod dużym 

(znamionowym) obciążeniem. Dodatkowo, w sytuacji aktywnej regeneracji DPF, gdy 

temperatura spalin za DOC osiąga wartość ok. 650⁰ C, reaktor SCR zostaje również oczyszczony 

z związków siarki. 

Kolejnym zjawiskiem przyczyniającym się do zmniejszenia sprawności układu SCR w wyniku 

działania siarki jest częściowa dezaktywacja reaktora DOC. Dotyczy to w szczególności układów 

SCR projektowanych i optymalizowanych do redukcji NOx o proporcji NO:NO2 bliskiej 1:1.  

W takich układach mechanizm redukcji NOx oparty jest o równanie (9). Reaktor DOC 

odpowiedzialny jest za utlenienie części NO w celu zwiększenia udziału NO2 w spalinach 
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poprzedzających reaktor SCR. W przypadku pogorszenia właściwości utleniających reaktora 

DOC, udział NO2 maleje (rys. 8.2). Reakcja (9) przestaje być dominująca, a redukcja NOx 

następuje wg reakcji o mniejszej intensywności, co prowadzi do pogorszenia sprawności reaktora 

SCR.  

Siarka i jej związki jednoznacznie zmniejszają sprawność katalitycznych układów oczyszczania 

spalin. W przypadku układów SCR, negatywne działanie siarki wykracza poza pogorszenie 

własności katalitycznych warstwy aktywnej. SO3 wykazuje zdolność do reakcji z wprowadzonym 

do spalin NH3 wg równań [20]: 

NH3 + SO3 + H2O → NH4HSO4 (26) 

2 NH3 + SO3 + H2O → (NH4)2SO4 (27) 

Produktami reakcji są wodorosiarczan amonu oraz siarczan amonu. Reakcje zachodzą w każdym 

obszarze układu oczyszczania spalin, gdzie występuje NH3 i SO3. Powstałe związki stałe 

odkładają się na elementach układu wylotowego splin. Powstały osad prowadzi do zmniejszenia 

przekroju rur układu wylotowego oraz zatykania kanałów reaktora SCR. Częściowo zatkany 

reaktor cechuje zmniejszona sprawność konwersji NOx wynikająca z braku dostępu spalin  

do warstwy aktywnej katalitycznie. Ponadto, wzrasta przeciwciśnienie spalin wylotowych,  

co pośrednio pogarsza sprawność silnika spalinowego. Dodatkowo wprowadzony do strumienia 

spalin NH3 tracony jest na reakcję z SO3.  

Zjawisko tworzenia osadów siarczanowych występuje tylko w przypadku stosowania paliwa  

o dużej zawartości siarki oraz wtryskiwaniu wodnego roztworu mocznika w temperaturze spalin 

poniżej 250⁰ C. W układach SCR stosowanych w silnikach spalinowych napędzających pojazdy  

i maszyny niedrogowe zjawisko to jest marginalne. Silniki te zazwyczaj pracują na paliwie  

o małej zawartości siarki (poniżej 10 ppm), a wtrysk wodnego roztworu mocznika realizowany 

jest wyłącznie w warunkach bezpiecznej temperatury spalin wylotowych. 

9.5. Dezaktywacja chemiczna 

Głównym źródłem dezaktywacji chemicznej katalitycznych układów oczyszczania spalin 

silników spalinowych jest olej silnikowy. Niewielkie ilości oleju silnikowego trafiają do komory 

spalania i są spalane wraz z mieszaniną paliwa i powietrza. Oleje zawierają dodatki 

uszlachetniające, które mogą być źródłem występowania pierwiastków takich jak Ca, Zn 

 i P [22,76]. Zanieczyszczenia te trafiają do układu oczyszczania splin i kolejno pogarszają 

sprawność konwersji poszczególnych reaktorów. W przypadku reaktorów SCR, ich 

umiejscowienie w układzie oczyszczania spalin zazwyczaj poprzedzone jest reaktorem 

utleniającym oraz filtrem cząstek stałych. Większość zanieczyszczeń zastaje zatrzymana  

we wcześniej występujących elementach, a reaktor SCR zostaje zanieczyszczony co najwyżej  

na powierzchni swego frontu. Odpowiedni dobór (naddatek) rozmiaru reaktora SCR 

minimalizuje zjawisko jego dezaktywacji pierwiastkami pochodzącymi z oleju silnikowego. 

Sprawność całego układu SCR może jednak zostać pogorszona w wyniku pomniejszonych 

zdolności utleniających reaktora DOC. Zaburza to proces formowania NO2, którego odpowiednia 

zawartość w spalinach intensyfikuje sprawność reakcji zachodzących w reaktorze SCR.  



52 

 

Aktywna powłoka katalityczna reaktora SCR wykonana z zeolitu wzbogaconego metalami 

wykazuje dużą podatność na działania metali alkaicznych, np. litu Li, sodu Na oraz potasu  

K [76]. Pierwiastki te mogą usuwać Cu ze struktury zeolitu, przyczyniając się do powstania CuO. 

Zubożenie zeolitu z Cu pogarsza sprawność reaktora SCR w małej temperaturze spalin. 

Pogorszeniu ulega również selektywność reaktora w dużej temperaturze, co intensyfikuje 

niepożądane zjawisko utleniania NH3. Są dwa źródła występowania metali alkaicznych  

w układach oczyszczania spalin: paliwo zawierająca dodatki biologiczne oraz zanieczyszczenia 

wodnego roztworu mocznika [76]. 

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń trafiających do reaktora SCR mogą być poprzedzające  

go elementy układu oczyszczania spalin. Deterioracja DOC oraz DPF może uwalniać substancje, 

których obecność w reaktorze SCR może pogarszać jego sprawność [66]. Pierwiastki takie jak 

pallad Pd, które pełnią funkcję katalizatora utleniającego, mogą przedostać się do reaktora SCR, 

co zmniejsza selektywność reaktora SCR na korzyść reakcji utleniania. 

9.6. Dezaktywacja osadami mocznika 

Układy SCR stosowane do oczyszczania spalin silników spalinowych wymagają 

wprowadzenia do strumienia spalin amoniaku NH3. Czysty NH3 jest związkiem o dużej 

aktywności chemicznej i silnie toksycznych oparach. W praktycznych zastosowaniach SCR,  

do układu wylotowego spalin, wtryskiwany jest wodny roztwór mocznika o stężeniu 32,5%,  

z którego pozyskiwany jest NH3. Pierwszym etapem prowadzącym do uformowania NH3 jest 

odparowane wody z roztworu. Następnie w wyniku rozkładu termicznego, mocznik ulega 

rozkładowi na NH3 oraz HNCO. Reakcje odparowania i termolizy pochłaniają ciepło z otoczenia, 

w tym przypadku spalin wylotowych.  

a) 

 

b) 

 
Rys. 9.4. Osad mocznika w przestrzeni przed reaktorem SCR (a) oraz na mikserze spalin (b) 

W celu prawidłowego funkcjonowaniu układu SCR procesy te muszą przebiegać i zakończyć się 

w przestrzeni przed reaktorem SCR. Istnieje jednak ryzyko, że ilość ciepła dostarczanego przez 

spaliny jest niewystarczająca do odparowania wody z wodnego roztworu mocznika lub 

późniejszej reakcji rozpadu mocznika. Jakość rozpylenia strugi wodnego roztworu mocznika  

ma duży wpływ na efektywność odparowania wody. Dąży się do uzyskania wtryskiwanych 

kropel wodnego roztworu mocznika o jak najmniejszej średnicy. Mała średnica kropli pozwala 

uzyskać większą powierzchnię wymiany ciepła ze spalinami, z danej objętości wprowadzonego 
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roztworu mocznika. W przypadku dużych kropel wtryskiwanych w małej temperaturze (poniżej 

200⁰ C), możliwe jest ich niecałkowite odparowanie przed dotarciem do reaktora SCR. Mocznik, 

który dostanie się do reaktora SCR, może tylko częściowo ulec rozkładowi, w konsekwencji 

prowadząc do powstania osadów na powierzchni reaktora SCR (rys. 9.4a), [77] lub elementach 

układu oczyszczania spalin poprzedzających reaktor (rys. 9.4b). Zjawisko to ma charakter 

odwracalny. Osad składający się z mocznika oraz związków powstałych na jego bazie,  

w większości przypadków ulega rozkładowi, gdy temperatura spalin przekracza 350⁰ C [22]. 

Taka wartość temperatury uzyskiwana jest w większości przypadków pracy rozgrzanego silnika  

i układu oczyszczania spalin. Niewielka ilość tego typu związków wymaga przekroczenia 

temperatury spalin 450⁰ C w celu całkowitego rozpadu. Taka wartość temperatury również może 

wystąpić w zakresie normalnej eksploatacji silnika. Alternatywnie, osad mocznika może zostać 

usunięty w trakcie aktywnej regeneracji DPF. Poza formowaniem osadów, mocznik może 

reagować chemicznie z warstwą aktywną reaktora SCR. Reakcje te przyczyniają się do migracji 

Cu, lokalnego spiekania oraz formowania nanocząstek Cu. Zjawiska te mają charakter 

nieodwracalny i przyczyniają się do pogorszenia sprawności konwersji reaktora.  

W celu zminimalizowania zjawiska tworzenia depozytów mocznika, w układach SCR stosuje się 

miksery mające na celu poprawę wymieszania wprowadzonego roztworu mocznika ze spalinami. 

Zwiększa to homogeniczność mieszaniny, co poprawia sprawność przekazywania ciepła 

potrzebnego do odparowania wody. Dodatkowo temperatura spalin jest cały czas monitorowana 

w trakcie pracy silnika, uniemożliwiając wtrysk UWS poniżej temperatury bezpiecznej 

(zazwyczaj to 180 – 200⁰ C). Stosuje się również specjalne strategie sterowania silnika 

zapewniające szybki wzrost temperatury spalin w przypadku zimnego rozruchu. 

10. Przeprowadzone procedury starzenia reaktorów SCR 

10.1. Starzenie reaktora SCR do maszyn niedrogowych 

Proces celowego starzenia reaktora SCR do silników maszyn niedrogowych wykonany został 

na stanowisku hamownianym w tej samej konfiguracji układu ATS oraz silnika ZS, która była 

zastosowana w cyklach pomiarowych emisji spalin przed rozpoczęciem procedury starzenia.  

W trakcie przeprowadzania starzenia monitorowane były podstawowe parametry pracy silnika,  

w tym ciśnienie oleju i temperatura płynu chłodzącego oraz wartość temperatury strumienia 

spalin przed i za układem ATS. Elementarny cykl starzenia składał się z trzech części. 

Część nr I (rys. 10.1): Praca silnika ze stopniowym zwiększaniem obciążenia oraz prędkości 

obrotowej od pracy na biegu jałowym do punktu mocy znamionowej. Część nr I rozpoczynana 

była w warunkach wartości temperatury silnika i układu ATS równym temperaturze otoczenia. 

Czas pracy silnika oraz układu ATS wynosił 2 h 10 min. 
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Rys. 10.1. Przebieg temperatury spalin przed reaktorem SCR oraz przebieg masowego przepływu spalin 

przez układ ATS w części nr I procedury starzenia 

Część nr II (rys. 10.2): Trzykrotne wykonanie cyklu NRSC C1 RMC w warunkach rozgrzanego 

silnika i układu ATS. Czas pracy silnika oraz układu ATS wynosił 1 h 30 min. 

 
Rys. 10.2. Przebieg temperatury spalin przed reaktorem SCR oraz przebieg masowego przepływu spalin 

przez układ ATS w czasie cyklu NRSC C1 RMC wykonywanego w części nr II procedury starzenia 

Część nr III (rys. 10.3): Dwukrotne wykonanie cyklu NRTC (faza zimna oraz ciepła), w tym 

kondycjonowanie silnika do faz zimnych. Część nr III rozpoczynana była w warunkach wartości 

temperatury silnika i układu ATS równym temperaturze otoczenia, po wykonaniu pierwszego 

cyklu NRTC, silnik oraz układ ATS były ponownie kondycjonowane do warunków zimnego 

rozruchu. Czas pracy silnika oraz układu ATS wynosił 1 h 20 min. 
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Rys. 10.3. Przebieg temperatury spalin przed reaktorem SCR oraz przebieg masowego przepływu spalin 

przez układ ATS w czasie elementarnego cyklu NRTC wykonywanego w części nr III procedury starzenia 

Sumaryczny czas pracy silnika oraz układu ATS w pojedynczym cyklu starzenia reaktora SCR 

wynosił 5 h. Dodatkowo procedura zawierała przygotowanie silnika i układu ATS do wykonania 

cykli zawierających tzw. zimny rozruch, który występował trzykrotnie w pojedynczym cyklu 

starzenia. Wykonano 50 powtórzeń cyklu, w tym czasie silnik spalinowy oraz układ ATS 

zawierający badany reaktor SCR pracowały w okresie 250 h. 

Powszechnie znane i zazwyczaj stosowane procedury starzenia reaktorów katalitycznych 

opierają się na naprzemiennej zmianie temperatury strumienia spalin przepływającego przez 

starzony reaktor [26], odbywa się to zazwyczaj w dwóch krokach. Pierwszym jest krok o tzw. 

małej temperaturze spalin, której wartość jest kilkadziesiąt stopni Celsjusza większa  

od minimalnej temperatury aktywacji reaktora. W drugim kroku temperatura reaktora zwiększana 

jest do wartości przekraczającej o kilkadziesiąt stopni Celsjusza maksymalną temperaturę spalin 

silnika, do którego reaktor jest przeznaczony.  Na potrzebę prowadzonych prac badawczych, 

opracowana została nowa procedura starzenia. W odróżnieniu od znanych metod starzenia, 

przyjęta procedura zawierała częste zimne rozruchy jako podstawowe zjawisko szkodliwe dla 

reaktora. Koncepcja elementarnego cyklu starzenia opierała się na zapewnieniu reaktorowi SCR 

wyłącznie znamionowych warunków pracy, przy celowym częstym występowaniu warunków 

niekorzystnych, za które przyjęto zimne rozruchy. Prowadzone prace badawcze skierowane były 

na opisanie konsekwencji użytkowania reaktora SCR w warunkach naturalnej eksploatacji. 

Parametry spalin trafiających do reaktora SCR odpowiadały realnym warunkom pracy w układzie 

ATS i nie były w żaden sposób modyfikowane w celu intensyfikacji procesu starzenia. 

Konstrukcja układu ATS była ściśle dobrana do typu silnika używanego w procesie starzenia,  

co gwarantowało, że żadne parametry limitujące bezpieczne użytkowanie reaktora SCR nie 

zostaną przekroczone. Jako warunki najbardziej niekorzystne dla żywotności reaktora SCR 

przyjęto zimne rozruchy, które nastąpiły 150 razy w trakcie wykonywania procedury starzenia. 
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W wykonywanej procedurze starzenia współczynnik występowania zimnego rozruchu, 

definiowany jako średnia częstość występowania zimnego rozruchu na jedną godzinę testu, 

wyniósł 0,6. Przyjęto, że w warunkach zimnego rozruchu, przed osiągnięciem temperatury 

aktywacji reaktora DOC, węglowodory znajdujące się w spalinach, w znaczącej ilości 

magazynowane zostają w warstwie aktywnej reaktora SCR. Następnie, w wyniku zwiększenia 

temperatury spalin, część węglowodorów zmagazynowanych w reaktorze SCR ulega utlenieniu, 

któremu towarzyszy intensywne wydzielanie ciepła. Zjawisko to powodować może 

występowanie lokalnie dużych wartości temperatury na powierzchni SCR, które powodują 

nieodwracalne uszkodzenie struktury zeolitu. Z powodu lokalnego występowania zjawiska, nie 

jest ono odnotowywane przez czujnik temperatury spalin umieszczony za układem ATS. Zimne 

rozruchy silnika wraz z układem ATS występują w warunkach realnej eksploatacji maszyny. 

Pomimo zachowania wszystkich paramentów spalin w zakresie nominalnych warunków pracy 

układu ATS, przyjmuje się, że zimne rozruchy znaczącą intensyfikują proces dezaktywacji 

reaktorów SCR. 

10.2. Starzenie reaktora SCR do pojazdów ciężarowych 

Tak jak w przypadku procesu starzenia reaktora SCR do maszyn niedrogowych, proces 

starzenia reaktora o zastosowaniu w pojazdach ciężarowych wykonany został w tej samej 

konfiguracji silnika, układu ATS oraz stanowiska hamownianego, co cykle pomiarowe emisji 

przed rozpoczęciem starzenia. Podstawowe parametry pracy silnika i układu ATS były 

monitorowane w trakcie wykonywania procedury starzenia. Podobnie jak w przypadku starzenia 

reaktora SCR do maszyn niedrogowych, przyjęta procedura starzenia opierała się na zjawisku 

dezaktywacji reaktora SCR w wyniku magazynowania i późniejszego utleniania węglowodorów 

w strukturze zeolitu.  

 
Rys. 10.4. Przebieg temperatury spalin przed reaktorem SCR oraz przebieg masowego przepływu spalin 

przez układ ATS w czasie elementarnego cyklu WHSC wykonywanego w trakcie procedury starzenia 
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Rys. 10.5. Przebieg temperatury spalin przed reaktorem SCR oraz przebieg masowego przepływu spalin 

przez układ ATS w czasie elementarnego cyklu WHTC wykonywanego w trakcie procedury starzenia 

Elementarny cykl starzenia rozpoczynał się w warunkach zimnego rozruchu. Pierwszym krokiem 

procedury starzenia było wykonanie kroku rozgrzewania silnika i układu ATS trwającego  

30 min. Następnie 5 krotnie wykonywana była sekwencja cykli WHSC i WHTC (zarówno faza 

zimna i ciepła) oraz wykonywano ponowne chłodzenie silnika oraz układu ATS w celu 

rozpoczęcia kolejnego cyklu starzenia. Przebieg temperatury spalin przed reaktorem SCR oraz 

masowego przepływu strumienia spalin przez układ ATS w elementarnych częściach procesu 

starzenia zaprezentowanego na rysunkach 10.4 i 10.5. Sumaryczny czas pracy silnika oraz układu 

ATS w pojedynczym cyklu starzenia reaktora SCR wynosił 8 h i 8 min. Dodatkowo procedura 

zawierała przygotowanie silnika i układu ATS do wykonania cykli zawierających tzw. zimny 

rozruch, który występował sześciokrotnie w pojedynczym cyklu starzenia. Wykonano  

22 powtórzenia cyklu, w tym czasie silnik spalinowy oraz układ ATS zawierający badany reaktor 

SCR pracowały w okresie 178 h i 56 min. Podobnie jak w przypadku procedury starzenia 

reaktora SCR do maszyn niedrogowych, przyjęto, że starzenie realizowane będzie wyłącznie  

w spalinach o rzeczywistych parametrach występujących w trakcje eksploatacji w pojeździe. 

Podobnie, jako główną przyczynę dezaktywacji reaktora, przyjęto częste występowanie zimnego 

rozruchu. Zjawisko to zintensyfikowano, uzyskując współczynnik występowania zimnego 

rozruchu równy 0,74 na jedną godzinę pracy silnika i układu ATS. 

11. Analiza wyników badań reaktorów SCR  

11.1. Badania reaktora SCR do maszyn niedrogowych w cyklu NRSC 

W tabeli 11.1 zestawiono końcowe wyniki uzyskane w cyklach WHSC wykonanych  

z zastosowaniem nowego i postarzonego reaktora SCR. W teście reaktora nowego, jednostkowa 

emisja CO2 wyniosła 712,64 g/kWh, natomiast w teście reaktora postarzonego, 713,66 g/kWh. 
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Rozrzut wyników jednostkowej emisji CO2 w obu cyklach zawierał się poniżej 1%. Dowodzi  

to dużej powtarzalności testów, która jest wymagana w badaniach porównawczych. W przypadku 

nowego reaktora SCR zmierzona emisja NOx za reaktorem to 0,151 g/kWh, natomiast w badaniu 

reaktora postarzonego uzyskana emisja NOx wyniosła 0,329 g/kWh. Zwiększenie emisji NOx 

wynosiło 218%, co jednoznacznie potwierdziło częściową dezaktywację reaktora SCR oraz 

prawidłowość dobranej procedury starzenia. Pomimo ponad dwukrotnego wzrostu emisji NOx, 

uzyskany wynik za układem ATS wyposażonym w postarzony reaktor SCR, nadal znajduje się 

poniżej limitu EPAT IV, który wynosi 0,4 g/kWh. Sprawność wykorzystania dostarczonego 

UWS była mniejsza w teście reaktora postarzonego. Dostarczono 639,73 g UWS, o 6,72 g więcej 

niż z teście reaktora nowego, mimo to wyemitowano ponad dwukrotnie więcej NOx za układem 

ATS. Nowy reaktor SCR cechowało mniejsze maksymalne stężenie NH3 za układem 

oczyszczania spalin, które w przypadku reaktora nowego wyniosło 13 ppm, a reaktora 

postarzonego 19 ppm.  

Tab. 11.1. Końcowe wyniki cykli NRSC wykonanych z nowym i postarzonym reaktorem SCR 

Stan 

reaktora 

Jednostkowa 

emisja NOx 

Jednostkowa 

emisja CO2 

Maksymalne 

stężenie NH3 

Dostarczone 

UWS 

za ATS 

- [g/kWh] [g/kWh] [ppm] [g] 

reaktor 

nowy 
0,151 712,64 13 633,01 

reaktor 

postarzony 
0,329 713,66 19 639,73 

zmiana: 218% 100% 146% 101% 

Na rysunku 11.1 i 11.2 przedstawiono przebiegi wybranych parametrów zmierzonych w czasie 

cykli NRSC wykonanych z zastosowaniem nowego i postarzonego reaktora SCR. Wartości 

prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego uzyskane przez silnik, informują o wybranym 

punkcie pracy silnika. Dodatkowo uzyskane przebiegi w obu testach są niemal identyczne, 

wykazując bardzo dobrą powtarzalność cyklu. W cyklu NRSC silnik pracował w 9 ustalonych 

punktach pracy, w tym dwa razy na biegu jałowym, w pierwszym i w ostatnim kroku testu. Cykl 

NRSC jest tzw. testem ciepłym. Przed rozpoczęciem cyklu wykonane zostało kontrolowane 

rozgrzanie silnika oraz układu oczyszczania spalin. Następnie silnik był zatrzymany i ponownie 

uruchomiony w celu niezwłocznego rozpoczęcia testu. Temperatura reaktora SCR w momencie 

rozpoczęcia cyklu przekraczała 200⁰ C i stwierdzono, że był on nasycony NH3, dostarczonym  

w trakcie procedury nagrzewania.  

Pierwszym krokiem cyklu była praca silnika na biegu jałowym. W kroku tym, trwającym 120 s, 

dostarczano do strumienia spalin małą dawkę UWS, wynoszącą 0,5 g. Stężenie NOx za układem 

ATS wynosiło mniej niż 1 ppm w całym czasie kroku, zarówno dla reaktora nowego  

i postarzonego. Tak małe stężenia NOx możliwie były do uzyskania dzięki zmagazynowanej 

ilości NH3 w reaktorze SCR oraz dzięki prawidłowej wartości temperatury, wynoszącej  

ok. 200⁰ C.  
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Rys. 11.1. Przebieg wybranych parametrów w czasie cyklu NRSC, część I 
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Rys. 11.2. Przebieg wybranych parametrów w czasie cyklu NRSC, część II 
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Warunki te pozwalały na prawie całkowitą redukcję NOx w reaktorze. Podobne zjawisko 

wystąpiło w ostatnim kroku cyklu, w którym silnik również pracował na biegu jałowym,  

a mierzone stężenie NOx za układem ATS wynosiło poniżej 1 ppm. W 120 sekundzie cyklu 

NRSC nastąpiła zmiana punktu pracy silnika: z biegu jałowego, na punkt maksymalnego 

momentu obrotowego. Punkt ten charakteryzowało największe stężenie NOx w surowych 

spalinach, którego wartość przekraczała 1400 ppm oraz duży wydatek NOx wynoszący 285 mg/s. 

Pomimo natychmiastowej odpowiedzi układu dozowania UWS, zanotowano wyraźne 

zwiększenie stężenia NOx za układem SCR. Tendencja ta występowała zarówno w przypadku 

reaktora nowego, jak i postarzonego, jednak wartości uzyskiwanych stężeń były różne. 

Maksymalne stężenie NOx w przypadku nowego reaktora wyniosło 393 ppm, natomiast  

w przypadku reaktora postarzonego było to 778 ppm. Czas stabilizacji układu SCR był również 

różny dla obu reaktorów. Nowy reaktor SCR pozwalał uzyskać minimalne stężenie NOx  

w analizowanym kroku po 80 sekundach (145 sekunda cyklu) i wynosiło ono 4 ppm.  

W przypadku postarzonego reaktora, najmniejsze zaobserwowane stężenie NOx wynosiło 21 ppm 

i wystąpiło w 120 sekundzie kroku (265 sekunda cyklu). Większe stężenie NOx za reaktorem 

postarzonym miało duży wpływ na emisję NOx, która w końcu omawianego kroku (300 sekunda 

cyklu) wyniosła 3,9 g. Równocześnie za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor SCR 

emisja NOx wyniosła ponad dwukrotnie mniej: 1,8 g. Znaczący wzrost obciążenia silnika 

wystąpił również w 1100 sekundzie cyklu. W tym przypadku była to zmiana obciążenia silnika  

z 10 % na 75 % maksymalnego momentu obrotowego przy prędkość obrotowej mocy 

maksymalnej. Oznaczało to wzrost obciążenia reaktora SCR tlenkami azotu z wartości 28 mg/s 

do 275 mg/s. Odpowiedź układu SCR na natychmiastowy wzrost obciążenia NOx była zbliżona 

do zaobserwowanej w 120 sekundzie cyklu, zarówno dla nowego i postarzonego reaktora SCR. 

Nowy reaktor pozwolił na uzyskanie maksymalnego stężenia NOx wynoszącego 85 ppm, 

natomiast w przypadku reaktora postarzonego uzyskano stężenie 178 ppm. Na wykresie 

obrazującym NOx wyemitowane za układem ATS w tym okresie widoczny jest zdecydowanie 

większy przyrost emisji NOx za układem wyposażonym w postarzony reaktor SCR. Różne 

odpowiedzi systemu SCR wyposażonego w nowy i postarzony reaktor SCR na nagły wzrost 

emisji NOx w surowych spalinach, wynikały ze zmiany zdolności magazynowania amoniaku. 

Nagły wzrost obciążenia reaktora SCR przez NOx wymuszał na układzie dozowania UWS 

proporcjonalny wzrost dostarczanej dawki UWS do strumienia spalin. Odpowiedź ta jednak 

obarczona jest opóźnieniem. Początkowo, z powodu niewystarczającej ilości UWS w spalinach, 

tlenki azotu reagowały z NH3 zabsorbowanym w reaktorze SCR. W okresie tym, ilość NOx 

opuszczającego reaktor SCR była odwrotnie proporcjonalna do ilości wcześniej zabsorbowanego 

NH3. Wraz z postępem starzenia reaktora SCR zdolność absorbcji NH3 zmalała, w konsekwencji 

wzrosła emisja NOx za reaktorem SCR w stanach nagłego przyrostu emisji NOx w surowych 

spalinach. Zmniejszenie zdolności magazynowania NH3 postarzonego reaktora SCR zanotowano 

również na wykresie stężenia NH3 za układem ATS. Przez zdecydowaną większość czasu 

trwania cyklu, stężenie NH3 za układem ATS wyposażonym w reaktor postarzony było większe, 

niż w przypadku reaktora nowego. Amoniak, trafiający do reaktora SCR, który nie został zużyty 

do redukcji NOx, w przypadku postarzonego reaktora SCR, został zaabsorbowany w mniejszym 
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stopniu. Jego pozostała część wydostała się za reaktor SCR, co stanowiło źródło emisji NH3  

do atmosfery.  

W przypadku warunków ustalonych, reaktor nowy i postarzony cechowała zbliżona wartość 

sprawności konwersji NOx. Przykładowo, pomiędzy 400, a 600 sekundą cyklu, sprawność  

ta wynosiła 99,0 % dla reaktora nowego i 98,5 % dla reaktora postarzonego. Stan ten dotyczył 

jednak wyłącznie, obszarów cyklu, w których obciążenie reaktora strumieniem spalin było 

dalekie od wartości granicznych. W przedziale od 670 do 940 sekundy trwał piąty krok cyklu,  

w którym wartość stężenia NOx w surowych spalinach wynosiła ok. 1100 ppm, a masowy 

przepływ strumienia spalin wynosił 750 kg/h. Warunki te skutkowały największym obciążeniem 

reaktora SCR tlenkami azotu w całym teście, wynoszącym 375 mg/s. Wtryskiwana była 

największa ilość UWS, którego wydatek w warunkach ustalonych wahał się w zakresie 700 – 730 

mg/s. W przypadku nowego reaktora SCR, wydatek ten był stabilny przez cały okres trwania 

kroku, natomiast w przypadku reaktora postarzonego, wydatek ten był korygowany ze względu 

na zbyt dużą emisję NH3. W 780 sekundzie cyklu (90 sekunda kroku) stężenie amoniaku  

za układem ATS wyposażonym w postarzony reaktor SCR uzyskało szczytową wartość 19 ppm. 

Jako, że wartość stężenia NH3 za reaktorem SCR jest parametrem korygującym wartość 

wtryskiwanej dawki UWS, odpowiedzią sterownika silnika było chwilowe zmniejszenie dawki 

UWS z ok. 730 mg/s do 480 mg/s. Zanotowano zmniejszenie emisji NH3 za układem ATS, 

jednak zmniejszenie jego dostępności do reakcji redukcji NOx przyczyniło się do zwiększenia 

emisji NOx. Sprawność konwersji NOx chwilowo w tym punkcie cyklu zmalała z 99% do 93%. 

W 800 sekundzie cyklu, stężenie amoniaku za układem ATS uległo zmniejszeniu do wartości  

niewpływającej na dozowaną dawkę UWS, która wróciła do wartości z przed rozpoczęcia 

korekcji. Ponownie jednak, stężenie NH3 za reaktorem zaczęło wzrastać i zaobserwowano 

kolejne zjawisko korekcji regulacji układu dozowania UWS, skutkujące obniżeniem dawkowania 

UWS. Zjawisko zaobserwowano po raz kolejny w 1380 sekundzie cyklu, również w warunkach 

dużego obciążenia tlenkami azotu wynoszącym 275 mg/s. Zmniejszenie sprawności konwersji 

NOx oraz wzrost emisji NH3 za układem ATS wyposażonym w postarzony reaktor SCR,  

w warunkach maksymalnego obciążenia tlenkami azotu, informuje o zmniejszeniu jednostokowej 

sprawności katalitycznej warstwy aktywnej. Oznacza to, że dana objętość reaktora SCR  

nie zapewnia wystarczającej powierzchni czynnej katalitycznie w celu przeprowadzenia reakcji 

redukcji NOx trafiającego do reaktora, w warunkach dużego przepływu strumienia spalin oraz 

obciążenia tlenkami azotu. 

Przebieg stężenia NO w spalinach za układami ATS w obu cyklach pomiarowych miał przebieg 

bardzo zbliżony do przebiegu stężenia NOx. W konsekwencji, w spalinach za reaktorem SCR 

zanotowano małe stężenie NO2, którego zauważalne wartości pojawiały się tylko w chwilach 

wystąpienia ekstremów stężenia NOx. Przykładowo w 1146 sekundzie cyklu stężenie NOx  

za reaktorem nowym wyniosło 82 ppm, a stężenie NO2 wyniosło 8 ppm, co stanowi 9,7% udziału 

w NOx. W przypadku reaktora postarzonego, w tym samym okresie cyklu udział NO2 w stosunku 

do sumy NOx wyniósł 5,7% (174 ppm do 10 ppm). Mały udział NO2 w spalinach oznacza,  

że jego stosunek do NO w spalinach przed reaktorem SCR nie przekroczył 1:1. To pozwala  

na realizację reakcji NH3 z NOx zgodnie z równaniem tzw. szybkiego SCR, w której 
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równocześnie bierze udział NO i NO2. Reakcję tę cechuje się duża intensywność, co korzystnie 

wpływa na funkcjonowanie systemu SCR. 

Cykl NRSC jest testem ciepłym, wykonywanym wyłącznie w temperaturze strumienia spalin 

przypadającej w przedziale aktywnego działania układu ATS. Przyjmuje się, że przedział ten 

rozpoczyna się przy minimalnej temperaturze spalin wynoszącej około 180⁰ C. W teście obu 

reaktorów SCR zanotowano najmniejszą temperaturę spalin wynoszącą 185⁰ C przed reaktorem 

SCR oraz 210⁰ C za układem ATS. Maksymalna wartość temperatury spalin przed reaktorami: 

nowym i postarzonym, wyniosła: 435⁰ C i 432⁰ C oraz 415⁰ C i 411⁰ C, odpowiednio za układami 

ATS wyposażonymi w nowy i postarzony reaktor SCR. Przyjmuje się, że rozrzut temperatury 

spalin w wykonanych testach wynika z niedoskonałości otworzenia warunków cyklu. Niemniej 

jednak w omawianym przedziale temperatury spalin nie odnotowano jej zauważalnego znaczenia  

na sprawność funkcjonowania reaktorów SCR. 

Pomimo różnych przebiegów wtryskiwanej dawki UWS dla nowego i postarzonego reaktora 

SCR, przebieg sumarycznej ilości dostarczonego UWS był zbliżony. Nawet w fragmentach cyklu 

pomiarowego postarzonego reaktora SCR o zdecydowanie niestabilnym przebiegu dawki UWS 

(np. od 1040 do 1380 sekundy cyklu) jej wartość oscylowała w pobliży bardziej stabilnego 

wydatku UWS uzyskanego w cyklu pomiarowym nowego reaktora SCR. W okresie tym przyrost 

dostarczonego UWS był bardzo zbliżony. Ostatecznie, w przypadku nowego reaktora SCR  

w trakcie całego cyklu, do układu ATS doprowadzono 632,7 g UWS, natomiast w przypadku 

reaktora postarzonego doprowadzono 639,5 g. 

11.2. Badania reaktora SCR do maszyn niedrogowych w cyklu NRTC 

Cykl NRTC jest testem dynamicznym, w którym silnik oraz układ ATS pracują w stanach 

nieustalonych. Cykl składa się z dwóch faz: zimnej i ciepłej. W każdej fazie uzyskano wyniki 

jednostkowej emisji wybranych składników spalin. Wyniki końcowe cyklu NRTC są wartościami 

ważonymi, uzyskanymi z wyników dwóch faz. W tabeli 11.2 zestawiono wyniki jednostokowej 

emisji NOx i CO2, ilość zużytego UWS oraz maksymalne stężenie NH3 w cyklach NRTC 

wykonanych z użyciem nowego i postarzonego reaktora SCR. Wyniki jednostkowej emisji CO2 

fazie zimnej i ciepłej zawierały się w rozrzucie 0,6% i 0,2%. Końcowa emisja CO2 wyniosła 

712,6 g/kWh w teście reaktora nowego oraz 713,7 g/kWh w teście reaktora postarzonego. 

Zmiana w uzyskanych wynikach wynosi 0,1 %, co świadczy o stabilnej pracy silnika i dużej 

powtarzalności testów obu reaktorów.  

Jednostkowa emisja NOx za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor SCR wyniosła 0,315 

g/kWh w zimnej fazie cyklu. W przypadku reaktora postarzonego uzyskano wynik 0,645 g/kWh, 

co wynosi 205 % wartości uzyskanej w teście reaktora nowego. Zmierzone maksymalne stężenie 

NH3 w przypadku reaktora postarzonego wyniosło 54 ppm, co stanowi 186% wartości 

zmierzonej dla nowego reaktora SCR. Pomimo ponad dwukrotnej rozbieżności w emisji NOx  

za układami ATS, w fazie zimnej cyklu dostarczono zbliżoną ilość UWS w obu przypadkach. 

Dostarczona ilość wyniosła odpowiednio 227,90 g i 224,64 g dla reaktora nowego  

i postarzonego, co stanowi 1% różnicy. W fazie ciepłej cyklu NRTC uzyskane wyniki wskazują 

na większą rozbieżność pomiędzy wynikami jednostkowej emisji NOx reaktora nowego  
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i postarzonego. Jednostokowa emisja NOx za układem ATS wyposażonym w reaktor nowy 

wyniosła 0,192 g/kWh, natomiast za układem z reaktorem postarzonym wyniosła 0,516 g/kWh, 

co stanowi 269% wyniku reaktora nowego. W przypadku maksymalnego stężenia amoniaku  

w spalinach za układem ATS, zaobserwowano jego relatywnie małe zwiększenie w wyniku 

starzenia reaktora, które wyniosło 22%.  

Tab. 11.2. Wyniki poszczególnych faz oraz końcowe wyniki cykli NRTC wykonanych z nowym  

i postarzonym reaktorem SCR 

Stan reaktora 

Jednostkowa 

emisja NOx 

Jednostkowa 

emisja CO2 

Maksymalne 

stężenie NH3 

Dostarczone 

UWS 

za ATS 

- [g/kWh] [g/kWh] [ppm] [g] 

wyniki fazy zimnej NRTC 

reaktor nowy 0,315 727,4 29 227,90 

reaktor postarzony 0,645 723,0 54 224,64 

zmiana: 205% 99,4% 186% 99% 

wyniki fazy ciepłej NRTC 

reaktor nowy 0,192 711,9 49 233,48 

reaktor postarzony 0,516 713,2 60 225,05 

zmiana: 269% 100,2% 122% 96% 

wynik końcowy NRTC 

reaktor nowy 0,203 712,6 49 461,38 

reaktor postarzony 0,522 713,7 60 449,69 

zmiana: 257% 100,1% 122% 97% 

 

W fazie ciepłej zanotowano większą rozbieżność w ilość dostarczonego UWS w obu testach 

wynoszącą 4%. Końcowy wynik cyklu NRTC wskazał jednostokową emisję NOx wynoszącą 

0,203 g/kWh oraz 0,522 g/kWh odpowiednio dla reaktora nowego i postarzonego. Wynik 

otrzymany dla reaktora postarzonego to 257% wartości wyniku reaktora nowego. Pogorszenie 

sprawności konwersji NOx przez reaktor postarzony skutkuje przekroczeniem limitu Tier 4 dla 

dopuszczalnej wartości emisji NOx (0,4 g/kWh). Maksymalne stężenie NH3 wzrosło o 22%  

w wyniku starzenia reaktora SCR. Całkowita ilość dostarczonego UWS w teście reaktora nowego 

wyniosła 461,38 g, natomiast w teście reaktora postarzonego dostarczono o 3% mniej UWS  

w ilości 449,69 g. 

Rysunek 11.3 i 11.4 przedstawia wybrane parametry pracy silnika i układu ATS w zimnej fazie 

cyklu NRTC. Temperatura silnika, w tym płynu chłodzącego, oleju oraz układu oczyszczania 

spalin w momencie rozpoczęcia testu zawierała się w przedziale od 20⁰ C do 30⁰ C.  
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Rys. 11.3. Przebieg wybranych parametrów w czasie zimnej fazy cyklu NRTC, część I 
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Rys. 11.4. Przebiegi wybranych parametrów w czasie zimnej fazy cyklu NRTC, część II 
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W początkowym okresie fazy, UWS nie był wtryskiwany do układu ATS ze względu na zbyt 

małą wartość temperatury strumienia spalin wylotowych, która uniemożliwiała przeprowadzenie 

efektywnych reakcji SCR. W przedziale od 140 do 150 sekundy fazy zimnej zanotowano 

uruchomienie wtryskiwacza UWS na 0,2 s, a wprowadzoną do spalin ilość UWS cechowała 

pomijalnie mała wartość. Działanie to miało charakter kontrolny w celu diagnostyki 

prawidłowego działania układu wtryskującego. Właściwe rozpoczęcie dozowania UWS  

do strumienia spalin nastąpiło w 234 sekundzie fazy, gdy temperatura strumienia spalin przed 

reaktorami SCR wynosiła 220⁰ C oraz 147⁰ C za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor 

SCR i 157⁰ C za układem z reaktorem postarzonym. Okres od rozpoczęcia fazy zimnej  

do rozpoczęcia dozowania opisuje pracę reaktorów w oparciu o zmagazynowaną w nich ilość 

amoniaku oraz wpływ rozgrzewania układu ATS na intensywność reakcji NOx z NH3. 

Przez pierwsze 20 sekund fazy zimnej silnik pracował na biegu jałowym. W wyniku małej 

wartości temperatury komory spalania oraz braku obciążenia silnika momentem obrotowym, 

zjawisko formowania tlenków azotu było znikome. W tym okresie stężenie NOx w spalinach  

za układem ATS wynosiło poniżej 1 ppm, mimo przyjmowanej małej sprawności reaktorów SCR 

w małej temperaturze strumienia spalin oraz braku dozowania UWS. Po 20 sekundzie fazy,  

w konsekwencji wymuszenia obciążenia silnika, nastąpił szybki przyrost stężenia NOx  

w spalinach za układami ATS w przypadku testów obu reaktorów. Wartość maksymalna stężenia 

NOx zmierzona za układem ATS wyposażonym w postarzony reaktor SCR wyniosła 898 ppm, 

natomiast w przypadku reaktora nowego 811 ppm. Pomimo różnicy w wartościach 

maksymalnych, można przyjąć iż do 114 sekundy fazy wartości stężeń NOx za reaktorem nowym 

i postarzonym były bardzo zbliżone. W okresie tym emisja NOx za układem ATS wyposażonym 

w nowy reaktor SCR wyniosła 32,3 g, a za układem ATS wyposażonym w reaktor postarzony 

wyniosła 38,1 g, czyli 18% więcej. Od 115 sekundy cyklu przebiegi stężeń NOx miały nadal 

zbliżony kształt zawierający częste ekstrema, jednak w przypadku postarzonego reaktora SCR 

uzyskiwane wartości maksymalne były nawet kilkukrotnie większe niż w przypadku nowego 

reaktora. Wzrost emisji NOx za reaktorem postarzonym przypisuje się zmniejszonej zdolności 

magazynowania amoniaku, przez co reaktor ten zawierał mniejszą ilość NH3 przed rozpoczęciem 

cyklu.  

W 234 sekundzie testu nastąpiło uruchomienie dozowania UWS. Wyraźne ekstrema stężenia 

NOx za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor SCR zanikły po 339 sekundzie i przez 

większość pozostałego czasu trwania fazy ich wartość nie przekroczyła 5 ppm osiągając 

sprawność konwersji NOx powyżej 99%. Stężenie NOx uzyskane za układem ATS wyposażonym 

w reaktor postarzony, również cechuje zmniejszenie wartości po rozpoczęciu dozowania UWS, 

jednak przez całą pozostałą część fazy widoczne są ekstrema o wartości maksymalnej od około 

30 ppm do nawet 182 ppm. Zmniejszenie sprawność konwersji NOx, a w konsekwencji wzrost 

jego emisji za postarzonym reaktorem SCR są widoczne do końca trwania fazy. Szczególnie  

w okresie od 270 do 700 sekundy fazy zaobserwować można stały przyrost emisji NOx  

za reaktorem postarzonym od 52,9 g do 78,5 g (przyrost 25,6 g). Dla porównania, w tym samym 

okresie cyklu pomiarowego nowego reaktora SCR przyrost ten wyniósł 3,4 g. Pomimo 

dynamicznego charakteru cyklu, w przedziale od 610 do 680 sekundy, praca silnika odbywa się 
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wyłączenie w zakresie dużego obciążenia i prędkości obrotowej. W konsekwencji, strumień 

spalin trafiający do reaktora SCR cechowała duża wartość stężenia NOx, przekraczająca 700 ppm 

oraz duża wartość przepływu spalin wynoszącego około 700 kg/h. Parametry te odpowiadały 

dużemu obciążeniu reaktora tlenkami azotu wynoszącym średnio 230 mg/s. W okresie tym, nowy 

reaktor SCR cechował nieduży wzrost stężenia NOx w strumieniu spalin za układem ATS, które 

maksymalnie wynosiło 8 ppm, przy chwilowej sprawność konwersji 98%. Za układem ATS 

wyposażonym w postarzony reaktor SCR uzyskano zdecydowanie większą wartość stężenia NOx, 

która przez około 20 sekund utrzymywała się na poziomie 40 ppm, natomiast sprawność 

konwersji NOx uległa zmniejszeniu do 94%. Zmniejszenie sprawności konwersji w przypadku 

obu reaktorów oznaczało niecałkowitą reakcję NOx z NH3, czego skutkiem był wyraźny wzrost 

stężenia NH3 za układami ATS. Maksymalne wartości stężeń wyniosły 29 ppm i 54 ppm 

odpowiednio dla reaktora nowego i postarzonego. Wartości te wpłynęły na ograniczenie wydatku 

dozowanego UWS. Od 620 sekundy fazy zimnej zaobserwować można wyraźnie zmniejszenie 

dawki UWS wtryskiwanej przed postarzony reaktor SCR. Taki stan utrzymywał się do 665 

sekundy, gdy korekcja dawki UWS ze względu na emisję NH3, została aktywowana również dla 

reaktora nowego i przez krótki okres około 10 s dozowana była większa ilość UWS dla reaktora 

postarzonego. Niemniej jednak sprawność konwersji NOx w omawianym okresie była wyraźnie 

większa w przypadku nowego reaktora SCR. Opisane zjawisko zwiększenia emisji NOx i NH3 

dla reaktora postarzonego było zbliżone do zaobserwowanego w teście NRSC. Informuje ono  

o zmniejszeniu jednostkowej sprawności katalitycznej warstwy aktywnej reaktora postarzonego, 

co obrazuje zmniejszenie sprawności konwersji NOx w warunkach dużego obciążenia reaktora 

SCR tlenkami azotu. W przedziale od 800 do 900 sekundy, reaktory SCR poddane były małym 

lub średnim obciążeniom tlenkami azotu o relatywnie małej zmienności. Temperatura strumienia 

spalin w tym okresie zawierała się w zakresie od 220⁰ C do 280⁰ C przed reaktorami SCR,  

a za układami ATS od 215⁰ C do 237⁰ C. Warunki te były korzystne dla reakcji SCR i zarówno  

w przypadku reaktora nowego i postarzonego, osiągnięto sprawność konwersji przekraczającą  

99%. Po 900 sekundzie, charakter cyklu stał się znów bardziej dynamiczny, a obciążenie 

reaktorów tlenkami azotu stało się bardziej zmienne. Do końca cyklu zaobserwować można 

stabilną pracę obu reaktorów z nastawieniem na ogólną większą sprawność konwersji NOx 

reaktora nowego. Pomimo chwilowych różnic w dozowanej ilości UWS, sumaryczna ilość 

dostarczanego czynnika w fazie zimnej, w przypadku obu testów reaktorów SCR, była zbliżona  

i wyniosła 227,9 g i 224,6 g odpowiednio dla reaktora nowego i postarzonego. 

Po zakończeniu fazy zimnej cyklu, zgodnie z procedurą, silnik został zatrzymany na 20 min  

i następnie rozpoczęto ciepłą fazę cyklu NRTC. Na rysunku 11.5 i 11.6 przedstawiono wybrane 

parametry silnika oraz strumienia spalin uzyskane w trakcie ciepłej fazy testu. W chwili 

rozpoczęcia fazy temperatura strumienia spalin przed reaktorami SCR wyniosła około 160⁰ C,  

a za układami ATS około 170⁰ C. Podobnie jak w początkowym okresie fazy zimnej, do 210 

sekundy, dozowanie UWS było nieaktywne i reakcje NH3 z NOx opierały się wyłącznie na NH3 

zmagazynowanym w reaktorach. Zarówno nowy jak i postarzony reaktor SCR nasycone były 

amoniakiem, dostarczonym w poprzedzającej fazie.  
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Rys. 11.5. Przebieg wybranych parametrów w czasie ciepłej fazy cyklu NRTC, część I 
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Rys. 11.6. Przebieg wybranych parametrów w czasie ciepłej fazy cyklu NRTC, część II 
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Na podstawie wcześniejszych obserwacji, można przyjąć, iż w przypadku postarzonego reaktora 

SCR, ilość zmagazynowanego amoniaku była mniejsza w skutek jego zmniejszonej zdolności 

magazynowania NH3. Osiągnięte w początkowym okresie fazy stężenia NOx za układami ATS 

wyposażonymi w nowy i postarzony reaktor SCR cechowały liczne ekstrema. W odróżnieniu  

od zimnej fazy, maksymalne wartości stężenia NOx uzyskiwane za postarzonym reaktorem SCR 

były większe od samego początku trwania fazy ciepłej, co przypisuje się mniejszej ilości 

amoniaku, dostępnej do reakcji SCR. W okresie do uruchomienia dozowania UWS (210 sekunda 

fazy), emisja NOx za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor SCR wyniosła  

6,3 g, natomiast za układem ATS z postarzonym reaktorem wyniosła 15,2 g, co stanowi wynik 

2,4 razy większy. Po rozpoczęciu dozowaniu UWS, do około 300 sekundy, wartości zmierzonych 

stężeń NOx za układem ATS w testach obu reaktorów SCR były zbliżone. Następnie zanotowano 

pogorszenie sprawności konwersji NOx reaktora postarzonego. W 325 sekundzie fazy 

zaobserwować można ekstrema stężenia NOx za układami ATS, z wartością maksymalną 

wynoszącą 52 ppm dla reaktora nowego i 132 ppm dla reaktora postarzonego. Następnie 

sprawność konwersji NOx reaktora nowego stabilizuje się na poziomie powyżej 99% do 640 

sekundy fazy. W tym samy okresie, stężenia za układem ATS wyposażonym w reaktor 

postarzony są regularnie większe, uzyskując ekstrema sięgające 94 ppm. W 400 sekundzie fazy, 

w obu przypadkach, pojawia się emisja NH3 za reaktorem SCR. Za układem ATS wyposażonym 

w reaktor postarzony, przyrost stężenia NH3 jest wyraźnie większy niż w przypadku reaktora 

nowego uzyskując wartość 33 ppm w 445 sekundzie fazy (równocześnie stężenie NH3 wyniosło 

6 ppm dla reaktora nowego). Konsekwencją wzrostu emisji NH3 było zmniejszenie dozowanej 

dawki UWS, co widoczne jest zarówno na wykresie wydatku wtryskiwacza UWS oraz 

sumarycznej ilości UWS dostarczonej do układu ATS. Emisja amoniaku za układem ATS 

wyposażonym w postarzony reaktor SCR widoczna jest do 800 sekundy fazy osiągając 

maksymalną wartość stężenia 60 ppm w 675 sekundzie fazy. W całym tym okresie wydatek 

dozowanego UWS był w sposób ciągły korygowany. W przypadku reaktora nowego, ingerencja 

w dozowaną dawkę UWS rozpoczyna się później, około 500 sekundy fazy i z racji 

odnotowanego mniejszego stężenia NH3 była ona mniejsza niż w przypadku reaktora 

postarzonego. Emisja amoniaku widoczna jest również do 800 sekundy fazy, maksymalna 

uzyskana wartość wyniosła 49 ppm w 685 sekundzie. W około 800 sekundzie fazy temperatura 

silnika oraz układu ATS zbliżyła się do tych uzyskanych w tym samym okresie fazy zimnej.  

W konsekwencji w dalszej części cyklu przebiegi zmierzonych parametrów były zbliżone w obu 

fazach. Zaobserwować można dużą sprawność konwersji NOx, przekraczającą 99% dla obu 

reaktorów, w stanach stabilnego obciążenia tlenkami azotu, występujących pomiędzy 800 a 900 

sekundą fazy. Po 900 sekundzie, cykl miał przebieg bardziej dynamiczny i ponownie zanotowano 

mniejszą sprawność konwersji NOx dla reaktora postarzonego.  

11.3. Badania reaktora SCR do pojazdów ciężarowych w cyklu WHSC 

W tabeli 11.3 zestawiono wyniki poszczególnych faz oraz końcowe wyniki cykli WHSC 

przeprowadzonych dla nowego i postarzonego reaktora SCR o przeznaczeniu do drogowych 

pojazdów ciężarowych i autobusów. Emisja NOx przed układem ATS wyniosła 6,371 g/kWh 
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oraz 6,451 g/kWh odpowiednio w teście wykonanym dla reaktora nowego i postarzonego. 

Podobnie jak w przypadku starzenia wykonanego dla reaktora SCR do silników maszyn 

niedrogowych, zaobserwowano wyraźne zmniejszenie sprawności konwersji NOx w wyniku 

starzenia reaktora. Uzyskane wyniki jednoznacznie uwidoczniają zmianę zachowania reaktora 

SCR, co potwierdza prawidłowość dobranej procedury starzenia. Jednostkowa emisja NOx  

za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor SCR wyniosła 0,132 g/kWh, natomiast za 

układem ATS z reaktorem postarzonym wyniosła 0,386 g/kWh. W przypadku nowego reaktora 

SCR uzyskano sprawność konwersji NOx wynoszącą 97,9%, natomiast w przypadku reaktora 

postarzonego było to 94,0%. Emisja NOx za układem ATS, wyposażonym w reaktor postarzony 

uzyskała 291% wartości reaktora nowego, mimo to nie został przekroczony limit EURO VI 

wynoszący 0,4 g/kWh.  

Tabela 11.3. Wyniki cykli WHSC wykonanych z nowym i postarzonym reaktorem SCR 

Stan 

reaktora 

Jednostkowa 

emisja NOx 

Jednostkowa 

emisja NOx 

konwersja 

NOx 

Jednostkowa 

emisja N2O 

Maksymalne 

stężenie NH3 
Dostarczone 

UWS 
przed ATS za ATS 

- [g/kWh] [g/kWh] - [g/kWh] [ppm] [g] 

reaktor 

nowy 
6,371 0,133 97,9% 0,005 6 243,66 

reaktor 

postarzony 
6,452 0,386 94,0% 0,128 51 248,46 

zmiana: 101,3% 290,6% 96% 2416% 850% 102% 

Starzenie reaktora SCR znacząco wpłynęło na emisję N2O za układem ATS, która w przypadku 

testu reaktora postarzonego wzrosła ponad 24 krotnie, z wartości pomijalnie małej, wynoszącej 

0,005 g/kWh do wartości 0,128 g/kWh. Zanotowano również wyraźny wzrost maksymalnego 

stężenia amoniaku za układem ATS wyposażonym w reaktor postarzony, wynoszący 51 ppm,  

co jest wartością 8,5 razy większą od uzyskanej w teście reaktora nowego. Pomimo uzyskanej 

wyraźnie mniejszej sprawności konwersji NOx przez reaktor postarzony, w testach obu reaktorów 

dostarczono zbliżoną ilość UWS. W teście nowego reaktora SCR dostarczono 243,66 g UWS, 

natomiast w teście reaktora postarzonego dostarczono o 2% więcej, czyli 248,46 g. 

Rysunki 11.7 i 11.8 przedstawiają przebieg wybranych parametrów silnika oraz układu ATS 

uzyskanych w cyklach WHSC wykonanych z nowym i postarzonym reaktorem SCR. Przebiegi 

wykresów prędkości obrotowej i momentu obrotowego silnika są takie same w badaniu nowego  

i postarzonego reaktora, co potwierdza dużą dokładność odwzorowania cyklu. Zanotowano 

jednak, że w okresie od 650 do 1180 sekundy cyklu pracę silnika cechowała inna wartość 

współczynnika nadmiaru powietrza lambda. W przypadku cyklu reaktora postarzonego wartość 

ta była większa. W konsekwencji, w okresie tym, parametry spalin różniły się stężeniem NOx 

przed reaktorem oraz wartością masowego przepływu. Zauważyć należy jednak, że wydatek NOx 

w spalinach przed ATS był bardzo zbliżony. Pomimo zauważonych różnic w pracy silnika, 

końcowa emisja NOx przed układem ATS zawierała się w rozrzucie 1,3%, co przyjmuje się jako 

wartość prawidłową do badań porównawczych.  
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Rys. 11.7. Przebieg wybranych parametrów w czasie cyklu WHSC, część I 
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Rys. 11.8. Przebieg wybranych parametrów w czasie cyklu WHSC, część II 
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Cykl WHSC jest statycznym testem ciepłym, poprzedza go kondycjonowanie silnika i układu 

ATS w ustalonym punkcie pracy z aktywnym dozowaniem UWS. Zakłada się, że w chwili 

uruchomienia obu testów reaktory SCR były nasycone amoniakiem. Cykl właściwy rozpoczyna 

praca silnika na biegu jałowym przez 200 sekund. W przypadku nowego reaktora SCR okres ten 

przebiegał bez dozowania UWS do strumienia spalin. Przez pierwsze 19 sekund cyklu stężenie 

NOx za układem ATS z nowym reaktorem SCR wynosiło poniżej 2 ppm. W przedziale od 19  

do 62 sekundy cyklu, zanotowano duży przyrost stężenia NOx za układem ATS wyposażonym  

w nowy reaktor SCR, które uzyskało wartość około 95 ppm oraz małą sprawność konwersji 

wynoszącą 25%. Następnie stężenie NOx nagle zmalało do wartości poniżej 1 ppm, osiągając 

sprawność konwersji NOx przekraczającą 99%. Po 150 sekundzie cyklu, po raz kolejny wartość 

stężenia NOx za układem ATS z nowym reaktorem SCR wzrosła do 95 ppm. W 200 sekundzie 

cyklu, w momencie zakończenia pracy silnika na biegu jałowym i uruchomienia dozowania 

UWS, stężenie NOx za układem ATS z nowym reaktorem SCR wyniosło 92 ppm, a sprawność 

konwersji NOx uległa zmniejszeniu chwilowo do 8%. Zauważono, że w okresach wzrostu 

stężenia NOx oraz zmniejszenia sprawności konwersji NOx, w spalinach, za nowym reaktorem 

SCR występowało NO2 o relatywnie dużym stężeniu, w tym przypadku przekraczającym 20 

ppm. NO2, w przeciwieństwie do NO, może być magazynowane w warstwie aktywnej SCR. 

Reaktor SCR jest podatny na zmagazynowane NO2, które zmniejsza jego aktywność katalityczną. 

Należy zauważyć, iż pomimo wyraźnego zmniejszenia konwersji NOx, ze względu na małą 

wartość przepływu spalin w trakcie pracy silnika na biegu jałowym, emisja NOx była niewielka  

w omawianym okresie cyklu i wyniosła 0,38 g. W przypadku testu postarzonego reaktora SCR, 

dozowanie UWS zostało uruchomione w 52 sekundzie cyklu, gdy wartość stężenia NOx  

za reaktorem osiągnęła 4 ppm. W skutek wczesnego rozpoczęcia dozowania UWS, utrzymane 

zostało stężenie NOx za reaktorem postarzonym poniżej 4 ppm oraz sprawność konwersji  

w zakresie od 96 do 97% przez cały okres trwania pracy silnika na biegu jałowym.  

W omawianym kroku, nie zaobserwowano emisji NO2 za reaktorem postarzonym.  

W 200 sekundzie cyklu zmianie uległ punkt pracy silnika, na punkt który cechowało duże 

stężenie NOx w surowych spalinach (przekraczające 1200 ppm) oraz masowy przepływ 

strumienia spalin wynoszący 850 kg/h. Obciążenie reaktorów tlenkami azotu wynosiło w tym 

okresie do 450 mg/s. W teście reaktora nowego, wraz ze zmianą kroku uruchomione zostało 

dozowanie UWS, które w danym punkcie pracy silnika wyniosło do 1078 mg/s. Zanotowano 

natychmiastową reakcję nowego reaktora SCR na dostarczony z UWS amoniak. Pomimo 

stężenia NOx przekraczającego 1000 ppm w surowych spalinach, przez większą część kroku, 

stężenie NOx za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor SCR wyniosło maksymalnie 200 

ppm oraz uległo szybkiemu zmniejszeniu do wartości 20 ppm, uzyskując sprawności konwersji 

NOx wynoszącą 98%. Odpowiedzią układu wyposażonego w postarzony reaktor SCR  

na znaczące zwiększenie obciążeniem NOx, było zwiększenie dozowanej dawki UWS  

do wartości wynoszącej 1435 mg/s. Pomimo większej dawki UWS niż w teście reaktora nowego, 

zaobserwowano wyraźnie większe stężenie NOx za układem ATS wyposażonym w reaktor 

postarzony, które maksymalnie wyniosło 126 ppm, uzyskując sprawność konwersji NOx 
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wynoszącą 89%. W przypadku testów obu reaktorów, nie zanotowano występowania NH3 i N2O 

w spalinach za układem ATS do końca kroku.  

W 272 sekundzie cyklu, nastąpiła kolejna zmiana punktu pracy silnika, który cechowały 

umiarkowane stężenie NOx i masowy przepływ strumienia spalin (wynoszące odpowiednio  

800 ppm i 320 kg/h). Konsekwencją tych warunków było obciążenie reaktorów SCR tlenkami 

azotu wynoszące 112 mg/s. Krok ten trwał do 500 sekundy cyklu. W przypadku nowego reaktora 

SCR w okresie tym, dozowanie UWS miało bardzo stabilny charakter, utrzymując się  

na poziome 217 mg/s przez cały okres trwania kroku. Stężenie NOx za układem ATS wynosiło 

poniżej 1 ppm przez większą część trwania kroku, w konsekwencji sprawność konwersji NOx 

wyniosła powyżej 99,8%, wyłącznie w końcówce kroku ulegając zmniejszeniu do 98,9%. Nie 

zanotowano emisji NH3 oraz N2O za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor SCR. Praca 

reaktora postarzonego w omawianym punkcie znacząco się różniła od reaktora nowego, 

cechowała ją przede wszystkim mała stabilność konwersji NOx oraz wystąpienie emisji NH3  

i N2O za układem ATS. Przez cały czas trwania kroku stężenie NOx za układem ATS 

wyposażonym w postarzony reaktor SCR było większe, niż za układem ATS z reaktorem 

nowym. W początkowym fragmencie kroku, stężenie NOx za układem ATS z reaktorem 

postarzonym uzyskało wartość minimalną 8 ppm, niewiele większą niż w przypadku reaktora 

nowego. Równocześnie wydatek dozowanego UWS aż do 338 sekundy był zdecydowanie 

mniejszy niż w przypadku testu reaktora nowego. Uzyskiwana w tym okresie relatywnie duża 

sprawność konwersji NOx (sięgająca 99%) była wynikiem przeregulowania dawką UWS  

w poprzedzającym kroku. Ze względu na dużą ilość już dostarczonego UWS oraz zmniejszoną 

zdolność magazynowania amoniaku przez postarzony reaktor SCR, od początku trwania kroku 

zanotowano emisję NH3 za układem ATS z postarzonym reaktorem. Stężenie NH3 początkowo 

wynosiło około 5 ppm i jest postrzegana jako główna przyczyna ograniczenia wydatku UWS.  

 
Rys. 11.9. Stężenie N2O za układem ATS w funkcji temperatury spalin przed reaktorem SCR  

w cyklu WHSC 
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Od 320 sekundy cyklu sprawność konwersji NOx postarzonego reaktora SCR zaczęła ulegać 

zmniejszeniu, osiągając minimalną wartość 91%, przy stężeniu NOx za układem ATS 

wynoszącym 65 ppm. Pomimo występującej już emisji NH3 za reaktorem, w celu zmniejszenia 

emisji NOx, zwiększeniu uległ wydatek dozowanego UWS. Wydatek ustabilizował się  

na wartości 180 mg/s i zbliżył się do wydatku uzyskanego w teście reaktora nowego. 

Konsekwencją wzrostu dozowania UWS było kolejne zwiększenie stężenia NH3 za układem ATS 

wyposażonym w postarzony reaktor SCR, którego największa wartość w omawianym kroku 

wyniosła 15 ppm. Zaobserwowano również emisję N2O w spalinach za układem ATS. 

Zanotowane stężenie N2O wynoszące 146 ppm było największą zmierzoną wartością w czasie 

całego cyklu. Wystąpienie emisji N2O za reaktorem postarzonym było wynikiem zmniejszenia 

selektywności reaktora SCR dla reakcji redukcji NOx przez NH3, kosztem zwiększenia 

aktywności katalitycznej dla reakcji utleniania NH3 do N2O. Zauważono jednak, że promowanie 

reakcji utleniania NH3 w reaktorze postarzonym występuje najintensywniej w zakresie 

temperatury spalin przed reaktorem wynoszącym od 325⁰ C do 370⁰ C (rys. 11.9).  

W 500 sekundzie cyklu nastąpiła kolejna zmiana punktu pracy silnika. Tym razem obciążenie 

silnika zostało zwiększone, w wyniku czego obciążenie reaktora SCR tlenkami azotu również 

wzrosło do 280 – 290 mg/s. Zarówno w przypadku nowego i postarzonego reaktora SCR 

zaobserwowano wzrost stężenia NOx za układem ATS oraz chwilowe zmniejszenie sprawności 

konwersji NOx. Pomimo zbliżonego kształtu przebiegów stężeń NOx, w obu przypadkach 

uzyskano różne wartości maksymalne. Największe uzyskane w kroku stężenie NOx wyniosło  

43 ppm oraz 111 ppm odpowiednio dla reaktora nowego i postarzonego, natomiast najmniejsza 

sprawność konwersji wyniosła 96% i 89%. W przypadku nowego reaktora SCR, zaobserwowano 

maksymalne stężenie NH3 wynoszące 5 ppm. W przypadku testu reaktora postarzonego, 

maksymalne stężenie NH3 za układem ATS było zdecydowanie większe i wyniosło 40 ppm. 

Podobnie jak w przypadku analizy wyników uzyskanych przez reaktor SCR o zastosowaniu  

w maszynach niedrogowych, omawiane zjawisko jest wynikiem obniżenia zdolności 

magazynowania amoniaku przez reaktor postarzony. W chwili wzrostu obciążenia reaktora SCR 

tlenkami azotu, w wyniku opóźnienia odpowiedzi układu dozowania UWS, początkowo znacząca 

część NH3 reagującego z NOx zużywana jest z jego ilości zmagazynowanej w reaktorze.  

W przypadku reaktora postarzonego, ilość ta jest mniejsza, przez co zgromadzony NH3 zostaje 

wcześniej zużyty, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu emisji NOx. Zjawisko intensywnego 

wzrostu obciążenia reaktora SCR tlenkami azotu wystąpiło kilkukrotnie w teście WHSC: w 830, 

1050 oraz 1170 sekundzie. W każdym przypadku działanie reaktorów nowego i postarzonego 

było zbliżone do zaobserwowanego po 500 sekundzie cyklu.  

W przedziale pomiędzy 1250, a 1430 sekundą cyklu przebiegał krok z małym obciążeniem 

reaktora SCR tlenkami azotu, wynoszącym średnio 150 mg/s. Do 1370 sekundy wartość wydatku 

UWS wyniosła około 151 mg/s dla obu reaktorów. W przypadku testu postarzonego reaktora 

SCR, wydatek UWS oscylował z dużą amplitudą wokół tej wartości, natomiast w teście reaktora 

nowego, dozowanie było zdecydowanie bardziej stabilne. Po 1370 sekundzie zaobserwowano 

wzrost stężenia NOx za układem ATS wyposażonym w postarzony reaktor SCR oraz 

zmniejszenie sprawności konwersji NOx. W celu zmniejszenia tego zjawiska, zwiększeniu uległa 
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dawka dozowanego UWS. W kolejnym kroku cyklu, trwającym do 1680 sekundy, sprawność 

konwersji NOx reaktora postarzonego wynosiła 88% przez znaczący okres trwania kroku. 

Równolegle, w tym okresie cyklu nowego reaktora SCR, sprawność ta wynosiła ponad 99%. 

Zaobserwowano, że w okresie pomiędzy 1440, a 1705 sekundą cyklu, w spalinach za układem 

ATS wyposażonym w nowy reaktor SCR, występował NO2 o stężeniu ponad 15 ppm. Po raz 

kolejny obecność NO2 znacząco zmniejszyła uzyskiwaną sprawność konwersji NOx, tym razem 

chwilowo do wartości 90%. 

W ostatnim kroku cyklu, w którym podobnie jak w kroku pierwszym, silnik pracował na biegu 

jałowym, zanotowano zbliżone zjawisko zmniejszenia sprawności konwersji NOx przez nowy 

reaktor SCR. Po raz kolejny w spalinach za reaktorem nowym pojawiło się NO2 i zjawisku temu 

towarzyszyło znaczące zmniejszenie konwersji NOx, która przez większość trwania kroku 

wynosiła poniżej 25%. W przypadku reaktora postarzonego sprawność konwersji wynosiła blisko 

90% w całym kroku. W przypadku testów obu reaktorów SCR, dozowanie UWS zostało 

zakończone wraz z początkiem ostatniego kroku. 

11.4. Badania reaktora SCR do pojazdów ciężarowych w cyklu WHTC 

W tabeli 11.4 zestawiono wyniki poszczególnych faz oraz końcowe wyniki cykli WHTC 

wykonanych dla nowego i postarzonego reaktora SCR. Emisja NOx w spalinach przed układem 

ATS w zimnej fazie cyklu wyniosła 5,815 g/kWh i 5,770 g/kWh (reaktor nowy i postarzony).  

W fazie ciepłej emisja ta była równa, w obu przypadkach uzyskano rezultat 6,087 g/kWh. 

Końcowe wyniki cykli WHTC wyniosły odpowiednio 6,049 g/kWh przed reaktorem nowym oraz 

6,042 g/kWh przed reaktorem postarzonym. Różnica w uzyskanych wynikach wyniosła poniżej 

1%, uzyskana duża powtarzalność testów stanowiła prawidłowy punkt odniesienia  

do porównywania parametrów pracy nowego i postarzonego reaktora SCR. Jednostkowa emisja 

NOx za układem ATS wskazała wyraźną różnice w uzyskiwanej sprawności konwersji reaktora 

nowego i postarzonego. W zimnej fazie cyklu, za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor 

SCR, wykazano emisję NOx wynoszącą 0,700 g/kWh (sprawność konwersji NOx 88,0%). Wynik 

uzyskany za reaktorem postarzonym wyniósł 1,069 g/kWh (sprawność konwersji NOx 81,5%),  

co stanowiło 153% wyniku reaktora nowego. W trakcie fazy zimnej cyklu WHTC wykonanej dla 

nowego reaktora SCR doprowadzono 287,45 g UWS, natomiast w teście reaktora postarzonego 

doprowadzono 275,15 g UWS. W ciepłej fazie cyklu uzyskano 0,162 g/kWh oraz 0,497 g/kWh 

jednostkowej emisji NOx odpowiednio dla reaktora nowego i postarzonego, osiągając sprawność 

konwersji NOx 97,3% oraz 91,8%. W ciepłej fazie cyklu, zwiększenie emisji NOx za reaktorem 

postarzonym było dwukrotnie większe niż w fazie zimnej i wyniosło 307%. Pomimo wyraźnie 

mniejszej sprawności konwersji NOx reaktora postarzonego, w ciepłej fazie cyklu dostarczono 

367,22g UWS, co stanowi 104% UWS, dostarczonego dla testu reaktora nowego. Końcowe 

wyniki emisji NOx za układem ATS w testach obu reaktorów wyniosły odpowiednio 0,237 

g/kWh oraz 0,576 g/kWh, wartość wyniku reaktora postarzonego stanowi 243% wartości wyniku 

reaktora nowego. W przypadku postarzonego reaktora SCR, przekroczony został limit emisji 

NOx obowiązujący dla EURO VI i wynoszący 0,460 g/kWh. Końcowa sprawność konwersji NOx 

uzyskana w cyklach WHTC wyniosła 96,1% i 90,5% odpowiednio dla reaktora nowego  
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i postarzonego, pogorszenie sprawności reaktora postarzonego wyniosło 6%. Całkowita ilość 

doprowadzonego UWS była zbliżona w przypadku testów obu reaktorów i wyniosła 640,47 g 

oraz 642,37 g (nowy oraz postarzony reaktor SCR).  

Tabela 11.4. Wyniki poszczególnych faz oraz końcowe wyniki cyklu WHTC wykonanych z nowym  

i postarzonym reaktorem SCR 

Stan 

reaktora 

Jednostkowa 

emisja NOx 

Jednostkowa 

emisja NOx 

Konwersja 

NOx 

Jednostkowa 

emisja N2O 

Maksymalne 

stężenie NH3 

Dostarczone 

UWS 

przed ATS za ATS 
 

- [g/kWh] [g/kWh] - [g/kWh] [ppm] [g] 

wyniki fazy zimnej WHTC 

reaktor 

nowy 
5,815 0,700 88,0% 0,041 43 287,45 

reaktor 

postarzony 
5,770 1,069 81,5% 0,233 84 275,15 

zmiana: 99% 153% 93% 569% 195% 96% 

wyniki fazy ciepłej WHTC 

reaktor 

nowy 
6,087 0,162 97,3% 0,085 52 353,02 

reaktor 

postarzony 
6,087 0,497 91,8% 0,661 156 367,22 

zmiana: 100% 307% 94% 780% 300% 104% 

wyniki końcowe WHTC 

reaktor 

nowy 
6,049 0,237 96,1% 0,079 52 640,47 

reaktor 

postarzony 
6,042 0,576 90,5% 0,602 156 642,37 

zmiana: 100% 243% 94% 765% 300% 100% 

Podobnie jak w przypadku cyklu WHSC, wpływ starzenia reaktora SCR miał znaczący wpływ  

na emisję N2O oraz NH3 za układem ATS. W zimnej fazie cyklu jednostkowa emisja N2O 

wyniosła 0,041 g/kWh w teście reaktora nowego oraz 0,233 g/kWh w teście reaktora 

postarzonego, co stanowi 569% wartości uzyskanej dla reaktora nowego. W ciepłej fazie cyklu, 

jednostkowa emisja N2O za układem ATS wyposażonym w postarzony reaktor SCR wyniosła 

0,661 g/kWh, co stanowi 780% wartości emisji za układem ATS z reaktorem nowym (0,079 

g/kWh). Końcowy wynik emisji N2O w teście WHTC wyniósł 0,079 g/kWh dla reaktora nowego 

oraz 0,602 g/kWh dla reaktora postarzonego. Końcowa zmiana emisji N2O w wyniku starzenia 

reaktora SCR wyniosła 765%. W zimnej fazie cyklu uzyskano maksymalne stężenie NH3  

za układem ATS wynoszące 43 ppm dla reaktora nowego oraz 84 ppm dla reaktora postarzonego, 

co stanowi niespełna dwukrotną zmianę. W fazie ciepłej wyniki te wyniosły odpowiednio  

52 ppm i 156 ppm, co stanowi dokładnie trzykrotne zwiększenie maksymalnego stężenia NH3  

za układem ATS w wyniku starzenia reaktora SCR.  
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Rys. 11.10. Przebieg wybranych parametrów w czasie zimnej fazy cyklu WHTC, część I 
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Rys. 11.11. Przebieg wybranych parametrów w czasie zimnej fazy cyklu WHTC, część II 
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Na rysunku 11.10 oraz 11.11 przedstawiono przebiegi wybranych parametrów w czasie 

zimnej fazy cyklu WHTC uzyskanych z wykorzystaniem nowego i postarzonego reaktora SCR. 

Przebieg stężenia NOx przed układem ATS jest niemal identyczny w przypadku obu testów  

i zgodnie z uzyskanymi wynikami jednostkowej emisji NOx świadczy o bardzo dobrej 

powtarzalności cyklu. Zimną fazę cyklu WHTC rozpoczyna rozruch silnika, którego temperatura 

wraz z układem ATS jest równa temperaturze otoczenia, zawierającej się w przedziale od 20⁰ C 

do 30⁰ C. Dozowanie UWS było nieaktywne w początkowym okresie trwania fazy, zostało 

uruchomione po przekroczeniu dolnej granicznej temperatury spalin.  

 
Rys. 11.12. Sprawność konwersji NOx w funkcji stężenia NO2 za układem ATS w zimnej fazie cyklu WHTC 

Przyjmuje się, że reaktory SCR przed rozpoczęciem cyklu zostały nasycone NH3 dostarczonym 

w czasie pracy silnika poprzedzającej okres chłodzenia do rozpoczęcia zimnej fazy cyklu.  

Do 275 sekundy fazy, przebieg stężenia NOx za układem ATS oraz uzyskiwana sprawność 

konwersji NOx była bardzo zbliżona w przypadku obu reaktorów SCR, natomiast emisja NOx 

była równa i wyniosła 5,29 g. W okresie tym układ ATS, w tym badane reaktory SCR, ulegały 

intensywnemu nagrzewaniu, co wpływało na dużą niestabilność uzyskiwanej sprawności 

konwersji NOx, która wahała się pomiędzy 0% a 75%. W przedziale od 275 do 370 sekundy fazy, 

sprawność konwersji NOx reaktora nowego była od 5% do 25% mniejsza, niż reaktora 

postarzonego. Po 382 sekundzie fazy zimnej, sprawność konwersji NOx uległa dalszemu 

intensywnemu zmniejszeniu za nowym reaktorem SCR, do tego stopnia, że w przedziale od 400 

do 500 sekundy fazy, sprawność ta regularnie uzyskiwała wartość 0%. Podobnie jak w przypadku 

cyklu WHSC, zmniejszeniu sprawności konwersji NOx nowego reaktora SCR towarzyszyło 

pojawienie się NO2 w spalinach za układem ATS (ekstrema stężenia NO2 wynosiły do 600 ppm). 

W okresie tym wystąpił intensywny przyrost emisji NOx za układem ATS, wyposażonym  

w nowy reaktor SCR. W konsekwencji w okresie 100 sekund wyemitowane zostało 6 g NOx,  



83 

 

co stanowiło 43% całkowitej emisji NOx za układem ATS z nowym reaktorem SCR w fazie 

zimnej cyklu WHTC. Zawartość NO2 w spalinach za reaktorami była istotnym czynnikiem 

zmniejszającym sprawność konwersji NOx w przypadku zarówno nowego i postarzonego 

reaktora SCR. Rysunek 11.12 przedstawia wykres uzyskiwanej sprawności konwersji NOx  

w funkcji stężenia NO2 za układem ATS. Zanotowano także wyraźną granicę, o przebiegu 

malejącej funkcji liniowej, definiującą maksymalną sprawność konwersji NOx, możliwą  

do uzyskania w warunkach danego stężenia NO2 za układem ATS. 

W 510 sekundzie fazy zostało uruchomione dozowanie UWS w teście nowego reaktora SCR. 

Stwierdzono natychmiastowe zmniejszenie stężenia NOx (w tym NO2) za układem ATS oraz 

znaczące zmniejszenie przyrostu emisji NOx od 525 sekundy fazy. W 540 sekundzie fazy została 

uzyskana sprawność konwersji NOx wynosząca co najmniej 95% dla reaktora nowego. Do końca 

trwania fazy zimnej cyklu WHTC, stężenie NOx za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor 

SCR nie przekroczyło wartości większej niż 31 ppm, a sprawność konwersji NOx utrzymywała 

się w zakresie od 96,0% do 99,8%, we wszystkich istotnych fragmentach fazy. Niemniej jednak, 

do 590 sekundy fazy, emisja NOx za układem ATS z nowym reaktorem SCR była większa niż  

w przypadku postarzonego reaktora SCR.  

W 655 sekundzie zostało uruchomione dozowanie UWS w teście reaktora postarzonego. Po 30 

sekundach uzyskano sprawność konwersji NOx wynoszącą nawet 98% oraz emisję NOx poniżej  

1 mg/s. Do 1200 sekundy fazy przyrost emisji NOx w przypadku testu obu reaktorów SCR był 

mały i bardzo zbliżony. Zauważalne różnice w stężeniu NOx za układem ATS oraz w sprawności 

konwersji NOx, w okresie po uruchomieniu dozowania UWS, można zaobserwować po 1200 

sekundzie fazy. W przypadku postarzonego reaktora SCR, widoczne są regularne ekstrema 

stężenia NOx za układem ATS oraz towarzyszące im zmniejszenie sprawności konwersji NOx. 

Przykładowo w 1220 sekundzie fazy stężenie NOx za układem ATS wyposażonym w nowy 

reaktor SCR wyniosło 3 ppm, przy sprawności konwersji 99,7%. W tej samej chwili testu 

reaktora postarzonego, stężenie NOx wyniosło 141 ppm, przy sprawności konwersji 84%. 

Znaczącą różnicę w osiąganej sprawności konwersji NOx doskonale obrazuje wykres 

wyemitowanego NOx. W omawianym okresie czasu, emisja NOx za reaktorem nowym wyniosła 

1,2 g, a za reaktorem postarzonym 6,5 g. Wyraźnie mniejsza sprawność konwersji NOx reaktora 

postarzonego po 1200 sekundzie fazy zimnej miała kluczowy wpływ na sumaryczny wynik fazy, 

który był znacząco większy niż w przypadku reaktora nowego. 

W zimnej fazie cyklu WHTC, w przypadku obu reaktorów SCR, zaobserwowano emisję N2O  

za układem ATS. W 67 sekundzie fazy zimnej wystąpił intensywny wzrost stężenia N2O  

za układem ATS z nowym reaktorem SCR, którego maksymalna wartość wyniosła 62 ppm, 

następnie również intensywnie zmniejszając się do wartości bliskiej zera. Następnie można 

jeszcze kilkukrotnie zanotować krótkie ekstrema stężenia N2O za układem ATS z nowym 

reaktorem SCR, np. w 583 i 1120 sekundzie fazy. W przedziałach od 710 do 770 sekundy fazy 

oraz od 1150 do 1200 sekundy fazy silnik pracował na biegu jałowym. W przypadku badań obu 

reaktorów, w okresach tych, można stwierdzić stabilną wartość stężenia N2O za reaktorami.  

W przypadku nowego reaktora SCR, uzyskane stężenia N2O w tych okresach wynosiły 

odpowiednio 13 ppm i 21 ppm. Za układem ATS wyposażonym w postarzony reaktor SCR 
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otrzymano wartości od 27 ppm do 78 ppm. Występowanie N2O w omawianym okresie,  

w przypadku obu reaktorów, wynikało z dużej ilości zgromadzonego NH3 w reaktorze, przy 

równoczesnym małym obciążeniu tlenkami azotu (które wynosiło około 9,5 mg/s). Ponadto 

spaliny silnika pracującego na biegu jałowym cechowała duża zawartość tlenu (szacuje się,  

że jest to około 18%). W konsekwencji takich warunków panujących w reaktorze SCR, nawet  

w przypadku reaktora nowego o dużej selektywności, część zgromadzonego NH3 uległa reakcji 

utlenienia, której jednym z produktów było N2O. W przypadku reaktora postarzonego, jego 

selektywność jest mniejsza względem nowego na korzyść reakcji utleniania, przez co stężenia 

N2O uzyskiwane za układem ATS z reaktorem postarzonym były większe.  

   

Rys. 11.13. Stężenie N2O za układem ATS w funkcji temperatury spalin przed reaktorem SCR 

 w zimnej fazie cyklu WHTC 

Zmniejszenie selektywności reaktora postarzonego widoczne było wielokrotnie w czasie fazy 

zimnej testu WHTC. Od 890 sekundy fazy stężenie N2O było stale większe za reaktorem 

postarzonym (włączając w to już omówiony okres pracy silnika na biegu jałowym). W przedziale 

od 1300 do 1500 sekundy fazy, stężenie N2O za reaktorem było największe, osiągając 

maksymalnie 200 ppm. Równocześnie w tym samym okresie, za układem ATS wyposażonym  

w nowy reaktor SCR, stężenie to wynosiło poniżej 5 ppm. Rysunek 11.13 przedstawia przebieg 

stężenia N2O za układem ATS w funkcji temperatury spalin trafiających do reaktorów SCR. 

Największą intensywność formowania N2O w reaktorach zaobserwowano w przedziale 

temperatury spalin przed reaktorem SCR od 240⁰ C do 380⁰ C. Należy zwrócić uwagę,  

że w przypadku nowego reaktora SCR, stężenie N2O nie przekroczyło 40 ppm, a jego ekstrema 

występują w zakresie wartości temperatury spalin od 240⁰ C do 320⁰ C. W przypadku testu 

postarzonego reaktora SCR największe wartości stężeń (średnio około 150 ppm) przypadają  

na zakres temperatury od 300⁰ C do 330⁰ C. 
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Rys. 11.14. Przebieg wybranych parametrów w czasie ciepłej fazy cyklu WHTC, część I 
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Rys. 11.15. Przebieg wybranych parametrów w czasie ciepłej fazy cyklu WHTC, część II 
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Podobnie jak w przypadku N2O, zanotowano emisję NH3 w badaniach obu reaktorów SCR  

w zimnej fazie cyklu WHTC. Do 800 sekundy fazy nie występowało stężenie NH3 w spalinach 

za układami ATS zarówno z nowym i postarzonym reaktorem SCR. W okresie od 800 do 1280 

sekundy fazy, za układem ATS z nowym reaktorem SCR, stężenie NH3 było nadal pomijalnie 

małe i wahało się w zakresie od 0 ppm do 3 ppm. Następnie pojawiły się jego większe ekstrema, 

których maksymalna wartość wyniosła 69 ppm w 1474 sekundzie. W przypadku reaktora 

postarzonego, wyraźne ekstrema stężenia NH3 zauważono po 900 sekundzie fazy zimnej, których 

maksymalna wartość wyniosła 120 ppm w 1390 sekundzie. Okres zwiększonej emisji NH3 

pokrywa się z zmniejszeniem sprawności konwersji NOx postarzonego reaktora SCR. Część 

dostarczonego amoniaku, nie została zużyta w reakcji redukcji NOx w wyniku zmniejszenia 

reaktywności reaktora SCR w skutek starzenia. Dodatkowo, zmniejszeniu uległa zdolność 

magazynowania NH3, co w konsekwencji również prowadziło do wzrostu jego emisji. 

Rysunki 11.14 i 11.15 obrazują przebieg wartości wybranych parametrów uzyskanych w fazie 

cieplej cyklu WHTC, wykonanego dla nowego oraz postarzonego reaktora SCR. Przebiegi 

stężenia NOx przed układem ATS są identyczne w przypadku testów obu reaktorów,  

co potwierdzają wyniki jednostkowej emisji NOx, która w obu przypadkach wyniosła  

6,087 g/kWh.  

Faza ciepła testu WHTC poprzedzona była fazą zimną, po której nastąpiło zatrzymanie silnika  

na okres 10 minut. W chwili ponownego uruchomienia silnika i rozpoczęcia fazy ciepłej, 

temperatura spalin wynosiła 330⁰ C przed nowym reaktorem SCR oraz 270⁰ C przed postarzonym 

reaktorem SCR. W obu przypadkach reaktory były nasycone NH3 dostarczonym w trakcie fazy 

zimnej testu. Uruchomienie dozowania NH3 nastąpiło 87 sekundzie w przypadku testu nowego 

reaktora SCR oraz w 90 sekundzie dla postarzonego reaktora SCR. W okresie przed 

rozpoczęciem dozowania UWS stężenie NOx za układem ATS z postarzonym reaktorem SCR 

utrzymywało się na małym poziomie nieprzekraczającym 27 ppm przy sprawności konwersji 

NOx przekraczającej 95%. W tym samym okresie, w przypadku nowego reaktora SCR, 

zanotowano okresowo małą sprawność konwersji NOx, wynoszącą nawet 0%, przy 

równoczesnym stężeniu NOx za układem ATS, wynoszącym chwilowo 676 ppm. Po raz kolejny 

tak intensywnemu zmniejszeniu sprawności konwersji NOx nowego reaktora SCR, towarzyszyło 

wystąpienie NO2 w spalinach za układem ATS, którego maksymalne stężenie chwilowo 

przekroczyło 200 ppm. Wraz z zanikiem NO2 za układem ATS, sprawność konwersji NOx 

nowego reaktora SCR natychmiast przekroczyła 99%. W okresie występowania NO2, który 

wynosił zaledwie 52 sekundy, za nowym reaktorem SCR wyemitowano 1,04 g NOx, co stanowi 

aż 28% emisji NOx w całej fazie cyklu. Równocześnie w omawianym okresie, emisja NOx  

za postarzonym reaktorem SCR wyniosła 0,03 g. W przedziale od 390 do 445 sekundy fazy 

zaobserwowano kilka ekstremów stężenia NOx za układem ATS z nowym reaktorem SCR, 

których maksymalna wartość wyniosła 435 ppm, przy równoczesnym chwilowym zmniejszeniu 

sprawności konwersji NOx do 75%. Zmniejszonej sprawności konwersji po raz kolejny 

towarzyszyło wystąpienie NO2 w spalinach za układem ATS z nowym reaktorem SCR. 

Maksymalne stężenie NO2 wyniosło 18 ppm, natomiast zaobserwowano, że nawet mniejsze jego 

stężenie miało istoty wpływ na ograniczenie osiąganej sprawność konwersji NOx. Przykładowo 



88 

 

w 428 sekundzie fazy stężenie NO2 za układem ATS z nowym reaktorem SCR wyniosło 

zaledwie 6 ppm, a uzyskana w tym momencie sprawność konwersji NOx wyniosła tylko 56%. 

  
Rys. 11.16. Sprawność konwersji NOx w funkcji stężenia NO2 za układem ATS w ciepłej fazie cyklu WHTC 

Tak jak we wcześniejszych przypadkach, wraz z zanikiem NO2 w spalinach za reaktorem nowym 

jego sprawność konwersji NOx natychmiast powróciła do wartości powyżej 99%. Rysunek 11.16 

obrazuje chwilową sprawność konwersji NOx w funkcji stężenia NO2 za układem ATS.  

W przypadku fazy ciepłej cyklu WHTC stwierdzono niedużą wartość maksymalnego stężenia 

NO2 za postarzonym reaktorem SCR, przez co jego wpływ na uzyskiwaną sprawność konwersji 

NOx był nieduży. W teście nowego reaktora SCR, stężenie NO2 w spalinach za układem ATS 

uzyskało maksymalną wartość 205 ppm. Tak dużemu stężeniu NO2 przypada mała sprawność 

konwersji NOx, wynosząca mniej niż 10%. Podobnie jak w zimnej fazie cyklu WHTC, w ciepłej 

fazie zaobserwować można wyraźną granicę maksymalnej sprawność konwersji NOx względem 

stężenia NO2 w spalinach za układem ATS. 

Do 1050 sekundy fazy ciepłej cyklu WHTC stężenie NOx za układem ATS z nowym reaktorem 

SCR wynosiło poniżej 1 ppm, co oznaczało sprawność konwersji NOx wynoszącą ponad 99,9%. 

Następnie do 1400 sekundy fazy, stężenie to nie przekroczyło 10 ppm. Po 1400 sekundzie 

stwierdzono nieduży wzrost stężenia NOx za nowym reaktorem SCR, którego wartość 

maksymalna wyniosła 30 ppm, przy równoczesnym zmniejszeniu sprawności konwersji do 96%. 

W przypadku reaktora postarzonego, do 380 sekundy fazy, uzyskiwana była duża sprawność 

konwersji NOx wynosząca nawet 100% w znaczących okresach czasu trwania fazy. W okresie 

tym, emisja NOx za układem ATS z postarzonym reaktorem SCR wyniosła zaledwie 0,120 g. 

Następnie sprawność konwersji NOx postarzonego reaktora SCR zaczęła uzyskiwać mniejsze 

wartości niż nowego reaktora SCR. Do końca trwania fazy ciepłej cyklu WHTC stwierdzono 

występowanie regularnych ekstremów stężenia NOx za układem ATS z postarzonym reaktorem 
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SCR. Największe wartości, przekraczające 500 ppm, zostały zanotowane w przedziale od 380  

do 440 sekundy fazy, przy równoczesnym występowaniu NO2 za układem ATS z postarzonym 

reaktorem SCR w stężeniu 8 ppm. W wyniku zmniejszenia sprawności konwersji NOx, w 562 

sekundzie fazy, emisja NOx za postarzonym reaktorem SCR wyniosła 1,78 g i zrównała się  

z emisją za nowym reaktorem SCR. Następnie, do końca trwania fazy ciepłej, przyrost emisji 

NOx za układem ATS z postarzonym reaktorem SCR był stale większy. Po 600 sekundzie fazy 

nie zaobserwowano już NO2 w spalinach za postarzonym reaktorem SCR. Niemniej jednak,  

do końca trwania fazy ciepłej stężenie NOx za układem ATS z postarzonym reaktorem SCR było 

większe niż w przypadku testu nowego reaktora SCR oraz występowały jego częste ekstrema, 

sięgające 200 ppm.  

  
Rys. 11.17. Stężenie N2O za układem ATS w funkcji temperatury spalin przed reaktorem SCR 

 w ciepłej fazie cyklu WHTC 

W przypadku testów obu reaktorów zaobserwowano emisję N2O za układem ATS. Zauważalne 

stężenie N2O wystąpiło w 50 sekundzie fazie dla testów obu reaktorów SCR i utrzymywało się 

do końca fazy ciepłej cyklu WHTC. Jako, że faza cyklu wykonywana była w warunkach 

ciepłych, temperatura spalin przed reaktorem SCR przez większą cześć fazy zawierała się  

w przedziale od 220⁰ C do 340⁰ C. Zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami, przedstawiony 

zakres temperatury odpowiada największej skłonności reaktorów SCR do formowania N2O (rys. 

11.17). Do 635 sekundy fazy, przebiegi stężeń N2O były zbliżone zarówno za układami ATS  

z nowym oraz postarzonym reaktorem SCR. Następnie do końca trwania fazy ciepłej, stężenie 

N2O było wielokrotne większe w przypadku testu postarzonego reaktora SCR. Podobnie jak  

w zimnej fazie cyklu, zaobserwowano stabilizację stężeń N2O za układem ATS w okresach pracy 

silnika na biegu jałowym. Po 1250 sekundzie cyklu, stężenie N2O za układem ATS z nowym 

reaktorem SCR ustabilizowało się na małym poziomie, nieprzekraczającym 8 ppm. W tym 
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samych okresie testu postarzonego reaktora SCR występowały regularne ekstrema stężenia N2O 

za układem ATS o wartościach przekraczających 100 ppm oraz maksymalnej wartości 265 ppm. 

Zaobserwowano również emisję NH3 za układem ATS w testach obu reaktorów SCR.  

W przypadku testu nowego reaktora SCR do 1265 sekundy fazy zanotowano pomijalnie małe 

stężenie NH3. Następnie do końca fazy ciepłej występowały regularne ekstrema stężenia NH3,  

w których największą uzyskaną wartością było 54 ppm. W teście postarzonego reaktora SCR 

istotna wartość stężenia NH3 za układem ATS zaobserwowana została w już 685 sekundzie (580 

sekund wcześniej niż w przypadku reaktora nowego). Już w 680 sekundzie fazy, ekstremum 

stężenia NH3 za układem ATS z postarzonym reaktorem ATS uzyskało wartość ponad 100 ppm. 

Następnie do końca trwania fazy występowały ekstrema stężenia NH3, a maksymalna uzyskana 

wartość wyniosła 156 ppm w 1330 sekundzie fazy ciepłej, co stanowiło największą wartość 

zmierzoną we wszystkich cyklach pomiarowych.  

12. Wnioski 

12.1. Wpływ dezaktywacji reaktora SCR na emisję wybranych związków spalin 

Emisja NOx 

Limity emisji szkodliwych związków spalin wg Tier 4 oraz EURO VI wymagają zastosowania 

wydajnego układu oczyszczania spalin z tlenków azotu. Przyjmuje się, że metodą będącą 

najlepszym kompromisem pod względem wydajności, złożoności, kosztów produkcji  

i eksploatacji jest selektywna redukcja katalityczna tlenków azotu, w której czynnikiem 

redukującym jest amoniak. Z tej przyczyny, układy oczyszczania spalin silników maszyn 

niedrogowych oraz pojazdów użytkowych, są powszechnie wyposażane w system SCR. System 

ten cechuje duża sprawność konwersji NOx, która średnio może wynosić nawet 98%, a chwilowo 

możliwe jest uzyskanie sprawności wynoszącej 100%. Jak każda znana metoda katalitycznego 

oczyszczania spalin, system SCR podatny jest na częściową dezaktywację wraz z okresem jego 

starzenia i eksploatacji w pojeździe lub maszynie. Jako, że w wielu współczesnych silnikach ZS 

stosowanych w pojazdach ciężarowych i maszynach niedrogowych, cały obowiązek ograniczenia 

emisji NOx został przekazany układowi ATS, a w szczególności systemowi SCR, zmniejszenie 

sprawności konwersji ma znaczący wpływ na emisję NOx. Przykładowo, przeprowadzone 

badania wykazały, że emisja tlenków azotu w surowych spalinach silnika o zastosowaniu  

w pojazdach ciężarowych, wynosi 6,411 g/kWh w cyklu WHSC oraz 6,045 g/kWh w cyklu 

WHTC. W związku z tym, w celu teoretycznego spełnienia limitów emisji tlenków azotu dla 

EURO VI wynoszących 0,400 g/kWh (WHSC) oraz 0,460 g/kWh (WHTC) wymagane jest 

uzyskanie minimalnej sprawności konwersji NOx odpowiednio 93,8% oraz 92,4%. Przyjmuje się, 

że w przypadku silnika spełniającego limit Tier 4 wymagane jest uzyskanie zbliżonych 

sprawności.  W praktycznej realizacji spełnienie limitów Tier 4 lub EURO VI wymaga większej 

sprawności konwersji NOx. Emisja NOx uzyskana przez nowy silnik z układem oczyszczania 

spalin musi uwzględniać rezerwę na zmniejszenie sprawności konwersji układu ATS wraz  

z okresem eksploatacji pojazdu lub maszyny. W przypadku silników maszyn niedrogowych  

o mocy powyżej 37 kW, emisja szkodliwych związków spalin ma zawierać się w limicie przez 
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okres 8000 h pracy maszyny. Silniki pojazdów ciężarowych o masie powyżej 16 t mają wykazać 

zgodność z limitem na przebiegu 500 000 km lub okresie 7 lat. W przeprowadzonych badaniach 

silnika Tier 4 z nowym reaktorem SCR, uzyskano wynik emisji NOx, wynoszący 0,151 g/kWh  

w cyklu NRSC oraz 0,203 g/kWh w cyklu NRTC. Oznacza to, że w emisja NOx z nowego silnika 

wyniosła odpowiednio 38% oraz 51% dopuszczalnej wartości. Badania silnika EURO VI 

wyposażonego w nowy reaktor SCR wykazały zbliżone rezultaty, emisja NOx wyniosła 33% oraz 

52% limitu, odpowiednio dla cyklu WTSC i WHTC. Otrzymanie wskazanych wyników 

wymagało uzyskania sprawności konwersji NOx wynoszącej 97,9% oraz 96,1%. Można przyjąć, 

że są to realne wymagania wobec silnika wyposażonego w nowy reaktor SCR. Uzyskana rezerwa 

emisji NOx posłużyć ma na amortyzację dezaktywacji reaktora w okresie jego eksploatacji.  

Ze względu na duże koszty oraz długi okres czasu, nie jest możliwe odwzorowanie realnych 

warunków pracy reaktora np. na przebiegu 500 000 km w pojeździe ciężarowym, przed 

wprowadzeniem pojazdu na rynek. Określenie intensywności zmniejszenia sprawności układu 

oczyszczania spalin, w szczególności reaktora SCR, realizowane jest przez przyspieszone 

procedury starzenia. Jako, że mechanizmy dezaktywacji reaktorów SCR różnych typów są znane, 

możliwym jest tworzenie procedur starzenia o różnej intensywności dezaktywacji warstwy 

aktywnej reaktora. Problemem i wyzwaniem na etapie określania żywotności reaktora jest 

korelacja wyników uzyskanych ze starzenia laboratoryjnego, z okresem eksploatacji reaktora  

w pojeździe lub maszynie. W tym przypadku trudno jest uzyskać wiedzę uniwersalną, jako  

że każdy typ pojazdu lub maszyny cechuje szereg indywidualnych parametrów wpływających  

na intensywność dezaktywacji układu ATS. Wśród parametrów tych wskazać można typową 

temperaturę spalin, intensywność zmiany temperatury spalin, zawartość wody w spalinach, 

częstotliwość występowania zimnych rozruchów, jakość paliwa oraz jakość UWS. Literatura 

wskazuje wiele badań poświęconych dezaktywacji reaktorów SCR oraz procedurom ich 

starzenia, jednak korelacja tych wyników z realnym okresem eksploatacji reaktora SCR jest 

niemożliwa. Przyjmuje się, że producenci silników oraz układów oczyszczania splin, w dużej 

mierze opierają się na wiedzy empirycznej przy zakładaniu intensywności zmniejszenia 

sprawności układu ATS. Wiedza ta jest traktowana jako duża wartość i nie jest publikowana.  

Z uzyskanych wyników emisji NOx przed układem ATS wynika, że aby utrzymać zgodność 

emisji NOx z limitem EURO VI na przebiegu 500 000 km, intensywność zmniejszenia 

sprawności konwersji NOx nie może przekroczyć 0,8 %/100000 km dla WHSC oraz 0,7 

%/100000 km dla WHTC. Przeprowadzona procedura starzenia reaktora dla maszyn 

niedrogowych wykazała zwiększenie emisji NOx do wartości 82% limitu w cyklu NRSC oraz 

131% limitu w cyklu NRTC. W przypadku reaktora SCR do pojazdów ciężarowych,  

po wykonanej procedurze starzenia, uzyskano emisję NOx wynoszącą 97% oraz 125% limitu, 

odpowiednio w cyklu WHSC i WHTC. Stanowi to o zmniejszeniu sprawności konwersji NOx  

o 3,9% oraz 5,6%. W konsekwencji starzenia obu reaktorów SCR, w cyklach statycznych, emisja 

NOx nie przekroczyła wyznaczanego limitu, natomiast w testach dynamicznych oba reaktory 

limitu nie spełniły. Brak badań korelacyjnych z reaktorami użytkowanymi w pojazdach  

i maszynach nie pozwala stwierdzić, czy reaktory wykazały zgodność z wymaganą żywotnością 

opisaną w limitach Tier 4 oraz EURO VI. Należy jednak stwierdzić, że przyjęte procedury 
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starzenia wykazały jednoznaczne zmniejszenie sprawności konwersji NOx w każdym 

rozpatrywanym przypadku. Założenie, że zimne rozruchy o dużej częstotliwości wpłyną 

negatywnie na żywotność reaktora SCR zostało potwierdzone. Uzyskane wyniki stały się 

prawidłową bazą do analizy porównawczej wpływu starzenia reaktorów SCR na przebieg emisji 

związków zwierających o azot.  

Emisja NO i NO2 

W przewarzającej części wszystkich cykli pomiarowych stężenie NO było równe lub bliskie 

równemu stężeniu NOx, świadcząc o małej zawartości NO2 w spalinach za ATS. Niemniej 

jednak, w okresach występowania większej wartości stężenia NO2, zanotowano znaczące 

zmniejszenie sprawności konwersji NOx. Zjawisko to występowało zarówno w przypadku 

reaktora nowego i postarzonego. Stwierdzono jednak, że starzenie reaktora SCR wpłynęło  

na zależność pomiędzy NO2 występującym za reaktorem, a sprawnością konwersji NOx. 

Przykładowo, w zimnej fazie cyklu WHTC, przy stężeniu NO2 przekraczającym 420 ppm  

za reaktorem, funkcjonowanie nowego reaktora SCR zostało zatrzymane (sprawność konwersji 

NOx wyniosła 0%). W przypadku reaktora postarzonego, maksymalna sprawność konwersji NOx 

przy stężeniu NO2 wynoszącym 420 ppm wyniosła 35%. Brak konwersji NOx reaktora 

postarzonego został stwierdzony dopiero przy stężeniu NO2, wynoszącym 690 ppm. Uzyskane 

wyniki jednoznacznie wskazały zależność pomiędzy występowaniem NO2 w spalinach  

za reaktorem SCR, a zmniejszeniem jego sprawności konwersji NOx. Przyczyna okresowego 

występowania NO2 za reaktorem nie jest do końca rozpoznana. Możliwym było wystąpienie 

dużego udziału NO2 w NOx w spalinach przed reaktorem, przekraczające preferowane 50% dla 

reakcji tzw. szybkiego SCR. Zastosowany układ pomiarowy nie uwzględniał jednak pomiaru 

stężenia NO i NO2 przed reaktorem SCR, przez co określenie relacji NO2/NOx przed reaktorem 

jest niemożliwe. Cechą reaktorów SCR sprzyjającą okresowemu zmniejszeniu sprawności 

konwersji NOx w okresie występowania NO2 za reaktorem, jest ich zdolność magazynowania 

NO2 (NO magazynowane jest w pomijalnych ilościach). Zbyt duża ilość NO2 zmagazynowanego  

w reaktorze ogranicza dostępność miejsc aktywnych katalitycznie, co prowadzi do zmniejszenia 

sprawności reakcji redukcji NOx. Założyć można, że w okresach występowania dużego stężenia 

NO2, jego część była magazynowana w reaktorze SCR. Jako, że nowy reaktor cechuje większa 

zdolność magazynowania wybranych związków chemicznych, możliwym jest uzyskanie stanów 

pracy, w których reaktor ten cechuje mniejsza sprawnością konwersji NOx, niż reaktor 

postarzony. 

Emisja NH3  

Jednoznacznie można stwierdzić, że emisja NH3 do atmosfery ulega zwiększeniu wraz  

z postępującym starzeniem reaktora SCR. Wszystkie przeprowadzone cykle pomiarowe wskazały 

większe stężenie NH3 za układem ATS wyposażonym w postarzony reaktor SCR. Ilość 

doprowadzonego UWS w cyklach pomiarowych reaktorów nowych i postarzonych była zbliżona, 

przy uzyskaniu różnych wartości sprawności konwersji NOx. Oznacza to, że część amoniaku 

uwolnionego z UWS nie wzięła udziału w reakcji z NOx w reaktorach postarzonych. Amoniak 

ten wydostał się poza reaktor SCR i był źródłem jego emisji do atmosfery. W prowadzonych 
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pracach największe stężenie NH3 za układem ATS wyposażonym w nowy reaktor SCR wyniosło 

52 ppm. W skutek starzenia wartość ta wzrosła trzykrotnie do 156 ppm. 

Emisja N2O 

W przypadku reaktora SCR przeznaczonego do pojazdów ciężarowych, stanowisko 

pomiarowe zostało rozbudowane o pomiar stężenia N2O za reaktorem. Parametr ten okazał się 

bardzo istotny, jako że starzenie reaktora SCR wykazało znaczący wpływ na emisję podtlenku 

azotu. Wystąpienie emisji N2O za układem ATS wyposażonym w reaktor postarzony było 

wynikiem zmniejszenia selektywności reaktora SCR dla reakcji redukcji NOx przez NH3, 

kosztem zwiększenia aktywności katalitycznej dla reakcji utleniania NH3 do N2O. Zauważono 

jednak, że intensywność formowania N2O w reaktorze postarzonym nie jest bezpośrednio zależna 

od obciążenia reaktora tlenkami azotu lub ilości dostarczanego UWS. Zauważono, że parametrem 

bezpośrednio wpływającym na emisję N2O jest temperatura spalin. Zanotowano z dużą 

powtarzalnością, że w przedziale temperatury spalin przed reaktorem SCR od 280⁰ C do 340⁰ C, 

intensywność formowania N2O jest największa. Przedstawiony zakres temperatury spalin jest 

typowy dla pracy silnika napędzającego pojazd ciężarowy lub maszynę, co przekłada się na dużą 

realną emisję N2O w spalinach silników o dużym przebiegu i dużym zużyciu układu ATS.  

W przypadku nowego reaktora SCR, praktycznie nie odnotowano emisji N2O w cyklu 

statycznym, w cyklu dynamicznym emisja ta wyniosła 0,079 g/kWh. W testach postarzonego 

reaktora, emisja N2O wzrosła ponad 24 krotnie w cyklu WHSC oraz ponad 7,5 krotnie w cyklu 

WHTC uzyskując wartość 0,605 g/kWh. Wpływ N2O na środowisko naturalne jest negatywny 

jako, że jest gazem cieplarnianym. Obecnie emisja N2O silników spalinowych nie jest limitowana 

prawnie, jednak dla silników spełniających północnoamerykańskie normy EPA, wymagany jest 

pomiar emisji N2O w cyklach homologacyjnych. Zbierana jest baza wyników emisji N2O, należy 

więc mieć na uwadze, że emisja ta może w przyszłości być również ograniczana prawnie. Z racji 

zanotowanego znaczącego wpływu starzenia na emisję N2O, wprowadzenie limitu jego emisji 

może istotnie wpłynąć na wymagania żywotności stawiane reaktorom SCR. 

12.2. Wpływ dezaktywacji reaktora SCR na wskaźniki opisujące jego pracę  

Zdolność magazynowania amoniaku 

Już wstępna analiza wyników wykazała, że praca reaktora SCR jest utrudniona w warunkach 

nieustalonych. W przypadku obu reaktorów SCR w nowym stanie, emisja NOx oraz jej udział  

w ustalonym limicie emisji były większe w cyklach dynamicznych. Zależność tę przypisuje się 

funkcjonalności układu SCR, którego praca jest regulowana wg chwilowego obciążenia reaktora 

tlenkami azotu. Naturalnym więc jest, że regulacja ta jest obarczona opóźnieniem, którego wpływ 

jest najbardziej widoczny w stanach dynamicznych. Starzenie reaktorów wskazało,  

że zwiększenie emisji NOx zostało odnotowane w największym stopniu, w ciepłych fazach cykli 

dynamicznych. Zarówno w przypadku reaktora do maszyn niedrogowych jak i reaktora  

do pojazdów ciężarowych, jako istotną przyczynę zmniejszenia sprawności konwersji NOx  

w stanach przejściowych zaobserwowano zmniejszenie zdolności magazynowania amoniaku  

w wyniku starzenia. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w testach statycznych, gdzie 

dokładnie można zaobserwować i przeanalizować odpowiedź układu pomiarowego na zmianę 
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parametrów surowych spalin. Niemniej jednak, przyjmuje się, że zmniejszenie zdolności 

amoniaku jest istotnym parametrem zmniejszającym sprawność konwersji NOx w cyklach 

dynamicznych, w których w sposób ciągły następuje zmiana obciążenia reaktora tlenkami azotu. 

W przypadku nowych reaktorów SCR opóźnienie w doprowadzanym UWS kompensowane jest 

przez amoniak zmagazynowany w reaktorze SCR. W wyniku zmniejszenia zdolności 

magazynowania amoniaku wskutek starzenia, w stanach nagłego zwiększenia zawartości tlenków 

azotu w spalinach, ilość amoniaku zmagazynowanego w reaktorze postarzonych jest 

niewystarczająca do przeprowadzenia reakcji SCR. W konsekwencji, część tlenków azotu  

nie ulega redukcji w reaktorze SCR. Zmniejszenie zdolności magazynowania amoniaku,  

ma również istotny wpływ na emisję NH3 za reaktorem. Jedną ze strategii sterowania pracą 

układu SCR jest wzbogacanie udziału NH3 do NOx w celu zmagazynowania jego pewnej ilości  

w reaktorze. W przypadku wszystkich przeprowadzonych cykli pomiarowych, ilość 

dostarczonego UWS była zbliżona w testach nowych i postarzonych reaktorów SCR, pomimo 

uzyskiwanych różnych sprawności konwersji NOx. Przykładowo, w fazie ciepłej cyklu WHTC 

rozbieżność pomiędzy ilością dostarczonego UWS w testach nowego i postarzonego reaktora 

SCR wyniosła zaledwie 4%. Równocześnie emisja NOx oraz maksymalne stężenie NH3 wzrosły 

trzykrotnie w wyniku starzenia. W przypadku nowego reaktora SCR, dostarczony amoniak, który 

chwilowo nie został zużyty do reakcji SCR, został w planowanym stopniu zmagazynowany  

w reaktorze. Reaktor postarzony cechowała mniejsza zdolność magazynowania amoniaku, przez 

co część amoniaku przeznaczona do zmagazynowania w reaktorze SCR wydostawała się poza 

układ ATS, będąc źródłem emisji NH3 do atmosfery. 

Maksymalna sprawność konwersji NOx oraz wpływ wielkości strumienia spalin 

Przeprowadzone badania nie wykazały wpływu starzenia reaktora SCR na uzyskiwaną 

maksymalną sprawność konwersji NOx. Zarówno reaktor nowy, jak i postarzony osiągały 

chwilowo sprawność konwersji przekraczającą 99% przy zbliżonym wydatku UWS. Zauważyć 

należy jednak, że podobieństwo to występuje wyłącznie w określonych warunkach pracy 

reaktorów. Duża sprawność konwersji postarzonego reaktora SCR zanotowana została wyłącznie 

w statycznych punkach pracy silnika o małym i średnim obciążeniu tlenkami azotu oraz  

w warunkach prawidłowej temperatury spalin. Zarówno w badaniach reaktora dla maszyn 

niedrogowych oraz pojazdów ciężarowych stwierdzono zmniejszenie sprawności konwersji NOx 

reaktorów postarzonych w warunkach dużego obciążenia tlenkami azotu. Dodatkowo 

zmniejszeniu sprawności konwersji NOx towarzyszyło zwiększenie stężenia NH3 za reaktorem 

postarzonym. Zjawiska te można przypisać zmniejszeniu jednostkowej sprawności katalitycznej 

warstwy aktywnej. Oznacza to, że dana objętość reaktora nie zapewnia wystarczającej 

powierzchni czynnej katalitycznie w celu przeprowadzenia reakcji redukcji NOx trafiającego  

do reaktora w warunkach dużego obciążenia tlenkami azotu. W konsekwencji, część NOx  

nie ulega reakcji SCR i jest emitowana do atmosfery. Jako, że ilość dozowanego UWS 

zoptymalizowana jest dla warunków występujących w nowym reaktorze SCR, okresowo jego 

wydatek może przekraczać możliwości reakcyjne reaktora postarzonego. Część doprowadzonego 

amoniaku, która w wyniku niewystarczającej ilości miejsc aktywnych katalitycznie, nie została 
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zużyta w reakcji z NOx, jest źródłem emisji NH3 do atmosfery. Omawiane zjawisko, poza 

zwiększeniem odporności warstwy aktywnej na starzenie, może być minimalizowane poprzez 

stosowanie reaktorów SCR o dużym naddatku objętości, który będzie kompensował utratę 

powierzchni aktywnej katalitycznie. Rozwiązanie to jednak okupione jest dodatkowym kosztem 

oraz masą i objętością, obciążającymi pojazd lub maszynę.  

Wpływ temperatury pracy reaktora SCR oraz temperatury spalin na sprawność konwersji NOx 

Przeprowadzone procedury badawcze uwzględniały pracę reaktorów SCR w warunkach 

zimnego rozruchu oraz towarzyszącemu mu rozgrzewaniu silnika oraz układu ATS. Nie 

zaobserwowano znaczącego wpływu starzenia na parametry pracy reaktorów SCR w zimnej fazie 

zarówno cyklu NRTC jak i WHTC. Obserwacja ta pokrywa się z analizą emisji N2O, która nie 

została odnotowana w przedziale temperatury spalin poniżej 240⁰ C. Potwierdza  

to, że selektywność reaktora SCR dla reakcji redukcji NOx amoniakiem, nie uległa pogorszeniu  

w tym zakresie temperatury spalin. Zmianie w wyniku starzenia nie uległ również przyrost 

sprawności redukcji NOx wraz ze wzrostem temperatury spalin i układu ATS. W zimnej fazie 

cyklu WHTC, chwilowa sprawność konwersji NOx reaktorów nowego i postarzonego jest 

zbliżona i zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury spalin. Praca reaktorów SCR  

w znamionowych warunkach temperatury, tj. w przedziale pomiędzy 200⁰ C a 400⁰ C,  

w warunkach statycznego lub quasi-statycznego obciążenia tlenkami azotu pozwalała osiągnąć 

zbliżone wartości sprawności konwersji NOx zarówno dla reaktorów w stanie nowym jak  

i postarzonym. Zanotowano istotny wpływ starzenia reaktora SCR na oddziaływanie temperatury 

spalin na podatność do formowania N2O. W przypadku postarzonego reaktora SCR emisja N2O 

za układem ATS była dużo większa w przedziale temperatury spalin przed reaktorem SCR  

od 280⁰ C do 340⁰ C. 

Maksymalna temperatura pracy reaktora bezpieczna dla struktury warstwy aktywnej 

Przeprowadzone procedury starzenia reaktorów SCR uwzględniały wyłącznie warunki pracy 

reaktora występujące w trakcie jego realnej eksploatacji w maszynie lub pojeździe. Ideą leżącą  

u podstawy wybrania tych procedur było odwzorowanie naturalnych warunków pracy reaktora. 

Dotyczyło to również występowania zimnego rozruchu, który jest nieodzownie związany z pracą 

maszyny lub pojazdu użytkowanych w cyklu dobowym. Badane reaktory poddane były 

obciążeniu spalinami pochodzącymi z silników ZS, pracujących w nominalnych regulacjach 

układu sterowania pracą silnika. W trakcie realizacji starzenia reaktorów SCR żadne wartości 

bezpieczne parametrów spalin trafiających do reaktora nie zostały przekroczone. Dotyczyło  

to temperatury spalin, strumienia spalin, obciążenia wilgocią oraz związkami siarki. Niemniej 

jednak, podstawowa funkcja reaktora SCR, jaką jest ograniczenie emisji NOx w spalinach 

silnikowych, została w jednoznaczny sposób osłabiona. W każdym zmierzonym cyklu 

pomiarowym odnotowano zmniejszenie sprawności konwersji NOx oraz, w konsekwencji, 

zwiększenie jego emisji do atmosfery. Przyjmuje się, że podstawową przyczyną pogorszenia 

jakości warstwy aktywnej reaktorów SCR były częste zimne rozruchy silnika i układu ATS  

w cyklu starzenia. Warstwa aktywna reaktora SCR wykonana z zeolitu jest porowata i cechuje  

ją zdolność magazynowania wybranych związków chemicznych, również węglowodorów.  
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W warunkach zimnego rozruchu, węglowodory znajdujące się w spalinach opuszczających 

komorę spalania, nie są utleniane w reaktorze utleniającym DOC, ze względu na zbyt małą 

temperaturę spalin. W konsekwencji, węglowodory te trafiają do reaktora SCR i pewna ich ilość 

jest w nim magazynowana. Wraz ze wzrostem temperatury układu ATS, w tym reaktora SCR, 

zmagazynowane węglowodory są usuwane ze struktury zeolitu w skutek utleniania. Pomimo 

niezanotowanej dużej temperatury spalin za reaktorem SCR, przyjmuje się, że w trakcie 

utleniania węglowodorów zmagazynowanych w reaktorze, lokalnie następuje przekroczenie 

temperatury bezpiecznej dla struktury zeolitu. W konsekwencji w sposób nieodwracalny 

uszkodzeniu ulega struktura zeolitu, co prowadzi do obniżenia parametrów funkcjonalnych 

reaktora SCR. 

12.3. Wnioski syntetyczne 

Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i analizy otrzymanych wyników można 

przedstawić w sposób syntetyczny. 

Wnioski dotyczące zmiany emisji wybranych szkodliwych składników spalin 

1. W wyniku starzenia reaktora SCR nastąpiło zmniejszenie uzyskiwanej sprawności 

konwersji NOx. W konsekwencji, zwiększeniu uległo stężenie NOx w spalinach  

za układem ATS, co przekłada się na zwiększenie jednostokowej emisji NOx. 

2. Starzenie reaktora SCR w większym stopniu wpłynęło niekorzystnie na emisję NOx  

za układem ATS w warunkach dynamicznych niż statycznych. 

3. Uzyskano zbliżoną emisję NOx za układem ATS z nowym i postarzonym reaktorem SCR  

w warunkach małego i średniego obciążenia tlenkami azotu w sposób statyczny lub quasi-

statyczny. 

4. Postarzony reaktor SCR cechuje większa emisja NOx w warunkach jego dużego 

obciążenia tlenkami azotu. 

5. W zdecydowanej większości trwania cykli pomiarowych stężenie NO za układem ATS 

było bliskie lub równe stężeniu NOx, zarówno w testach nowych jak i postarzonych 

reaktorów SCR. 

6. W przypadkach wystąpienia NO2 za układem ATS zanotowano znaczące zmniejszenie 

sprawności konwersji NOx, szczególnie w przypadku nowego reaktora SCR. Wystąpiły 

stany, w których nowy reaktor SCR uzyskiwał mniejszą sprawność konwersji NOx  

od reaktora postarzonego. 

7. Starzenie reaktora SCR znacząco przyczyniło się do zwiększenia emisji N2O za układem 

ATS. 

8. W przypadku N2O, większy przyrost emisji w wyniku starzenia reaktora SCR 

zaobserwowano w testach statycznych (ok. 24 razy) niż dynamicznych (ok. 7,5 razy). 

9. Nastąpiło zwiększenie średniej wartości stężenia NH3 za układem ATS w wyniku 

starzenia reaktora SCR. 

10. Uzyskano większe wartości maksymalnych stężeń NH3 za układem ATS wyposażonym  

w postarzony reaktor SCR. 
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Wnioski dotyczące zmiany czynników charakteryzujących reaktor SCR 

1. W wyniku starzenia reaktora SCR nastąpiło zmniejszenie zdolności magazynowania 

związków chemicznych w warstwie zeolitowej, co wpływa na: 

a. zmniejszenie sprawności konwersji NOx w stanach dynamicznych w wyniku 

niedostatecznej zmagazynowanej ilości NH3 do reakcji z NOx, 

b. zwiększenie emisji NH3, poprzez zmniejszoną możliwość magazynowania jego 

naddatku, 

c. ograniczenie zjawiska zmniejszenia sprawność konwersji NOx w skutek 

magazynowania NO2. 

2. Zmniejszenie selektywności reaktora SCR w wyniku starzenia dla reakcji redukcji NOx 

przez NH3, kosztem zwiększenia aktywności katalitycznej dla reakcji utleniania NH3  

do N2O. 

3. Znaczący wzrost intensywności formowania N2O w postarzonym reaktorze SCR  

w przedziale temperatury spalin przed reaktorem SCR od 280⁰ C do 340⁰ C. 

4. Postarzony reaktor SCR wykorzystuje dostarczony UWS do reakcji z NOx z mniejszą 

sprawnością.  

5. Postarzony reaktor SCR cechuje zmniejszenie jednostkowej sprawności katalitycznej 

warstwy aktywnej. 

6. Nowy i postarzony reaktor SCR uzyskują zbliżone wartości maksymalnej sprawności 

konwersji NOx. 

7. Zbliżony przyrost sprawności konwersji NOx oraz zbliżone stężenia NH3 i N2O nowego  

i postarzonego reaktora SCR w warunkach rozgrzewania silnika i układu ATS. 

Wnioski ogólne 

1. Sprawność reaktora SCR jest kluczowym parametrem decydującym o emisji NOx 

współczesnych silników ZS do maszyn niedrogowych i pojazdów ciężarowych 

wyposażonych w układ SCR. 

2. Użytkowanie systemu SCR początkowo cechuje duża sprawność konwersji NOx, jednak 

wraz z okresem jego eksploatacji sprawność ta maleje. 

3. Wraz z postępującym okresem użytkowania systemu SCR staje się on źródłem emisji 

NH3 i N2O do atmosfery. 

4. W przypadku nowego silnika i układu ATS uzyskany wynik emisji NOx musi 

uwzględniać margines na pogorszenie sprawności układu SCR wraz z okresem 

eksploatacji silnika. 

5. Postępująca dezaktywacja reaktora SCR znacząco wpływa na emisję N2O. 

6. W przypadku wprowadzenia limitu emisji N2O, znaczącej zmianie mogą ulec wymagania 

dotyczące żywotności reaktorów SCR.  

7. Zimne rozruchy silnika przyczyniają się do uszkodzenia warstwy aktywnej reaktora SCR. 
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8. Zmiana zdolności magazynowania NH3 oraz wzrost emisji (stężenia) N2O mogą posłużyć 

jako parametry diagnostyczne dla systemu SCR. 

12.4. Podsumowanie 

W pracy zrealizowano naukowy cel badawczy, którym było określenie wpływu dezaktywacji 

reaktora SCR w wyniku jego eksploatacji, na emisję szkodliwych związków spalin,  

ze szczególnym uwzględnieniem emisji tlenku azotu NO, dwutlenku azotu NO2, podtlenku azotu 

N2O oraz amoniaku NH3.  

Osiągnięto także cel utylitarny, który polegał na zidentyfikowaniu i określeniu tych 

czynników charakteryzujących reaktor selektywnej redukcji katalitycznej, które mają najbardziej 

istotny wpływ na zwiększenie emisji NOx w trakcie jego eksploatacji.  

Stosowanie układu SCR ma znaczący wpływ na charakterystykę składu spalin wydechowych. 

Jego podstawową funkcją jest zmniejszanie emisji NOx do atmosfery, jednak ze względu  

na konieczne w tym celu wprowadzenie amoniaku do układu wydechowego, istnieje ryzyko 

wystąpienia emisji NH3. W przypadku systemów SCR nastawianych na uzyskanie dużych 

sprawności konwersji NOx, np. dla spełnienia limitu Tier 4 lub EURO VI, ilość doprowadzanego 

NH3 jest bliska lub większa od nominalnej ilości, która chwilowo potrzebna jest do reakcji z NOx 

zawartymi w spalinach. W takich przypadkach prawdopodobieństwo wystąpienia emisji NH3 do 

atmosfery jest duże. W tego typu układach oczyszczania spalin priorytetem jest duża sprawność 

konwersji NOx, w związku z tym chwilowa wartość współczynnika alfa może przekraczać 1, dla 

zapewnienia wystarczającej ilości NH3, szczególnie w warunkach nieustalonych. Konsekwencją 

takiej regulacji układu SCR jest emisja NH3, nawet w testach nowych reaktorów SCR.  

W przypadku reaktorów postarzonych, zjawisko to dodatkowo jest wzmocnione. Minimalne 

zaburzenie zdolności katalitycznych reaktora dla reakcji NH3 z NOx pozostawia część NH3 

niezużytą, co w zależności od zdolności jego magazynowania przez reaktor SCR, może 

prowadzić do zwiększenia emisji NH3 do atmosfery. Zaobserwowano, że starzenie SCR  

ma znaczący wpływ na zwiększenie emisji N2O. W przypadku nowych reaktorów emisja ta jest 

mała i w niektórych przypadkach pomijalna. W wyniku starzenia i zmniejszenia selektywności 

reaktora SCR zdolność formowania N2O zwiększa się, a jego emisja staje się znacząca. 

Przeprowadzone badania opisują reaktory SCR stosowane w maszynach i pojazdach 

spełniających limity Tier 4 i EURO VI. Należy więc zauważyć, że realna emisja tlenków azotu, 

amoniaku i podtlenku azotu będzie ulegać zwiększeniu, wraz z okresem ich eksploatacji. Dla 

minimalizacji zjawiska wzrostu emisji NOx, NH3 oraz N2O, konieczne jest opracowanie 

materiałów aktywnych katalitycznie o strukturze mniej podatnej na dezaktywację. Jako 

parametry szczególnie istotnie wpływające na wzrost emisji w wyniku starzenia można wskazać 

zmniejszenie zdolności magazynowania amoniaku oraz zmniejszenie selektywności reaktora, 

szczególnie w kierunku reakcji formujących N2O. Prace rozwojowe nt. warstwy aktywnej 

reaktorów SCR, w szczególności poszukiwania nowych struktur zeolitu, są stale prowadzone 

przez wiodących producentów wkładów katalitycznych, stosowanych w reaktorach układów 

ATS.  
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13.  Kierunki dalszych prac 

Przeprowadzone badania oraz analiza uzyskanych wyników opisują wpływ dezaktywacji 

reaktora selektywnej redukcji katalitycznej na konwersję szkodliwych związków spalin 

silnikowych. Starzenie reaktorów przeprowadzone zostało w atmosferze spalin silnika ZS  

na stanowisku hamownianym. Dla dalszego poszerzenia stanu wiedzy nt. wpływu dezaktywacji 

reaktora SCR na emisję związków zawierających azot, należy wykonać cykle pomiarowe dla 

reaktorów o dużym przebiegu, eksploatowanych w pojeździe lub maszynie i pracujących  

w warunkach realnego użytkowania. Zdobyte wyniki pozwoliłyby wskazać różnice lub ich brak 

wobec zmiany parametrów funkcjonalnych reaktorów, uzyskanej w starzeniu hamownianym. 

Dodatkowo uzyskano by wiedzę nt. korelacji stopnia dezaktywacji reaktora postarzonego  

w laboratorium z reaktorem postarzonym w warunkach realnej eksploatacji w pojeździe  

i maszynie. 

W celu zwiększenia stanu wiedzy nt. skutków dezaktywacji reaktorów SCR należy rozbudować 

stanowisko pomiarowe o dodatkowe punkty pomiaru składu spalin. Szczególnie istotnym wydaje 

się pomiar stężenia NOx i NO w spalinach bezpośrednio przed reaktorem SCR, który pozwoliłby 

z dużą dokładnością wskazać, co jest przyczyną różnic w sprawności konwersji NOx reaktorów 

nowych i postarzonych, w warunkach występowania NO2 za układem ATS. Dodatkowo można 

wprowadzić punkt pomiarowy bezpośrednio za reaktorem SCR w celu dokładniejszego poznania 

zależności zużycia reaktora SCR na pracę reaktora ASC.  

Z punktu widzenia diagnostyki układu SCR, w celu utrzymania małej emisji NOx, NH3 i N2O, 

korzystnym jest opracowanie pokładowej metodyki pozwalającej na określanie stopnia 

dezaktywacji reaktora SCR. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano, że podstawowym 

parametrem opisującym stan zużycia reaktora SCR jest jego zdolność magazynowania NH3. 

Można przyjąć, że określenie zmniejszenia zdolności magazynowania NH3 jest pośrednio 

wskaźnikiem stopnia dezaktywacji reaktora SCR. Sterowanie współczesnych układów SCR 

opiera się na wskazaniach czujników układu ATS oraz modelu emisji NOx w spalinach przed 

układem SCR oraz modelu pracy reaktora SCR. Istotnym elementem modelu reaktora SCR jest 

szacowanie zdolności magazynowania amoniaku w zależności od parametrów spalin, głównie 

temperatury. Korzystnym było by wzbogacenie modelu reaktora SCR o funkcję szacowania 

zmniejszenia zdolności magazynowania NH3 w skutek zużycia reaktora. W przypadku reaktorów 

TWC stosowanych w układach ATS silników ZI, stan reaktora diagnozowany jest przez zdolność 

magazynowania tlenu przez reaktor za pomocą pokładowych czujników tlenu w spalinach. 

Zbliżona metodyka powinna być przyjęta w układach ATS, wyposażonych w system SCR. 

Należy zauważyć, że obecne układy ATS wyposażone w system SCR cechuje duża liczba 

czujników, w tym czujnik stężenia NOx przed układem ATS oraz czujniki stężenia NOx i NH3  

za układem ATS. Uzasadniona wydaje się próba opracowania modelu matematycznego 

opisującego zmniejszenie zdolności magazynowania NH3 przez reaktor SCR w skutek jego 

eksploatacji, na podstawie odczytów pokładowych czujników układu ATS. Stworzenie takiego 

modelu wymagałoby znajomości współczesnego stanu wiedzy nt. określania zdolności 

magazynowania amoniaku w reaktorze SCR oraz opracowanie metodyki badawczej w celu 
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uzyskania potrzebnych danych komplementarnych oraz weryfikacji opracowanego modelu. Poza 

funkcją diagnostyczną, uzyskana informacja o zmniejszeniu zdolności magazynowania amoniaku 

mogłaby być wykorzystana do korekcji w układzie sterowania pracą systemu SCR.  
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Streszczenie 

WPŁYW DEZAKTYWACJI REAKTORA SELEKTYWNEJ REDUKCJI 

KATALITYCZNEJ NA KONWERSJĘ SZKODLIWYCH ZWIĄZKÓW SPALIN 

SILNIKOWYCH 

Celem przedstawionej pracy było zbadanie w sposób naukowy wpływu dezaktywacji reaktora 

selektywnej redukcji katalitycznej na emisję tlenków azotu, amoniaku oraz podtlenku azotu  

w spalinach silnikowych. Pracę rozpoczyna omówienie produktów spalania w silnikach 

spalinowych, ze szczególnym uwzględnieniem silników ZS. Następnie przedstawiono problemy 

związane z oczyszczaniem spalin silników ZS oraz zaprezentowano stosowane metody 

oczyszczania spalin z wybranych składników gazowych oraz cząstek stałych. Szczególną uwagę 

poświęcono systemowi selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), który został obszernie 

przedstawiony. Zaprezentowano współczesne limity emisji tlenków azotu dla różnych grup 

silników oraz wymagania żywotności układów oczyszczania spalin.  

Zebrano oraz poddano dokładnej analizie mechanizmy dezaktywacji reaktorów SCR typu 

zeolitowego. Na podstawie zdobytej wiedzy dobrane zostały odpowiednie procedury starzenia 

reaktorów SCR, które następnie zostały wykonane. Jako obiekty badań wybrano dwa reaktory 

SCR, które różniły się przeznaczeniem. Pierwszy reaktor SCR przeznaczony był do układów 

oczyszczania spalin (ATS) silników ruchomych maszyn niedrogowych, a drugi do układu ATS 

silników pojazdów ciężarowych. W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów emisji wybranych 

składników spalin oraz parametrów pracy silnika i układu oczyszczania spalin uzyskanych  

w certyfikacyjnych cyklach pomiarowych. Pomiary wykonane zostały z zastosowaniem 

badanych reaktorów SCR w stanie nowym i postarzonym. 

W pracy przedstawiono szczegółowe wnioski opisujące wpływ dezaktywacji reaktora SCR ma 

emisję szkodliwych związków spalin silnikowych. Przeprowadzono szczegółową analizę 

wyników pomiarów uzyskanych przed i po wykonaniu procedur starzenia reaktorów. Postarzone 

reaktory SCR cechowało zwiększenie emisji NOx, NH3 oraz N2O za układem ATS. Zanotowano 

zbliżoną sprawność konwersji NOx w okresach pracy silnika w stanach ustalonych. Zauważono, 

że w stanach dynamicznych, sprawność konwersji reaktora postarzonego jest mniejsza. 

Przeanalizowano, które wskaźniki opisujące system SCR uległy zmianie w wyniku starzenia, 

przyczyniając się do zmniejszenia uzyskiwanej sprawności konwersji. Wśród wskazanych 

parametrów szczególnie zwrócono uwagę na zmniejszenie zdolności magazynowania amoniaku 

przez postarzony reaktor SCR, co miało znaczący wpływ na wzrost emisji związków 

szkodliwych. 
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Abstract 

THE INFLUENCE OF DEACTIVATION OF SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION 

REACTOR ON CONVERSION OF HARMFUL COMPOUNDS OF ENGINE EXHAUST 

The aim of the study was to investigate the influence of selective catalytic reduction reactor 

deactivation on the emission of nitrogen oxides, ammonia and nitrous oxide in engine exhaust 

gases in a scientific manner. The work begins with a discussion of the combustion products  

of internal combustion engines, with particular emphasis on compression ignition (CI) engines. 

Next, challenges related to the exhaust aftertreatment of CI engines are presented and the applied 

methods of exhaust purification from selected gas compounds and particulate matter are 

presented. Particular attention was paid to the selective catalytic reduction (SCR) system, which 

is extensively presented. Contemporary limits for nitrogen oxides emission for various engine 

groups and lifetime requirements of exhaust gas aftertreatment systems are also presented. 

The deactivation mechanisms of SCR reactors of zeolite type are summarized and thoroughly 

analyzed. Based on the acquired knowledge, appropriate aging procedures for SCR reactors were 

selected and executed. The research consisted of the study of two cases of SCR reactor 

deactivation, distinguished by the reactor application. The first SCR reactor was designed  

for aftertreatment system (ATS) of non-road mobile machinery engines, and the second for the 

ATS system of heavy duty truck engines. The work presented the results of emission 

measurements of selected exhaust components as well as engine and ATS parameters obtained  

in certification cycles. The measurements of SCR reactors were carried out under their fresh and 

aged condition. 

The study presents detailed conclusions regarding the influence of deactivation of the SCR 

reactor on emissions of harmful engine exhaust compounds. A detailed analysis of the results 

obtained before and after SCR reactors aging procedures was carried out. Aged SCR reactors 

were characterized by increased NOx, NH3 and N2O emissions downstream of the ATS system. 

The NOx conversion efficiency of fresh and aged reactors was found similar at periods of steady 

engine operation. It was recognized that during transient operating conditions, the NOx 

conversion efficiency of the aged reactors was decreased. It was analyzed which indicators 

describing the SCR system have changed as a result of an aging, contributing to the reduction  

of conversion efficiency. Among the parameters indicated, particular attention was paid  

to the reduction of the ammonia storage capacity by the SCR reactor aging, which had  

a significant impact on the increase in emission of harmful compounds. 

 


