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Wstęp  
Badania silników spalinowych w rzeczywistych warunkach 

eksploatacji maja coraz więcej zwolenników w świecie nauki i 
wśród ludzi związanych z codzienna eksploatacją. Dzięki temu 
możliwe jest dokonanie analizy ekologiczności i parametrów 
roboczych silnika w oparciu o  badania pojazdów podczas 
rzeczywistej eksploatacji. Ma to bardzo duże znaczenie  w 
odniesieniu do samochodów ciężarowych, które wykonują swoja 
prace w bardzo określonych warunkach które nie zawsze 
można odtworzyć podczas badania na hamowniach 
podwoziowych, a konstrukcja pojazdu i wykorzystanych układów 
ma duże znaczenie na wymienione parametry. 

Warunkiem koniecznym jest oczywiście posiadanie 
odpowiedniej aparatury pomiarowej zapewniającej możliwość 
dokonywania   badan interesujących nas wielkości w trybie 
rzeczywistym i z określona dokładnością. 

Podczas badań wykorzystano jednocześnie pomiar stężenia 
cząstek stałych znajdujących się w spalinach realizowany był za 
pomocą mobilnego analizatora AVL MSS (Micro Soot Sensor). 
Przyrząd wykonuje pomiar w sposób ciągły i pozwala na 
bieżący podgląd uzyskiwanych wyników oraz mobilnego 
analizatora z grupy PEMS (Potrable Emission Measurement 
System) SEMTECH DS do oceny emisji gazów wylotowych w 
rzeczywistych warunkach eksploatacji pojazdów. Powyższe 
analizatory umożliwiają pomiarów stężeń CO, CO2, THC (CH4 + 
NMHC), NOx (NO + NO2), NH3, PM, PN, masowego natężenia 
przepływu gazów wylotowych oraz umożliwiają odczyt 
parametrów pracy silnika spalinowego z układu 
diagnostycznego pojazdu. Na tej podstawie wyznaczana jest 
emisji jednostkowa powyższych  związków – wyrażonej w 
g/(kW·h). Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie emisji 
toksycznych składników gazów wylotowych we wszystkich 
obszarach pracy silnika spalinowego – obowiązujące testy 

homologacyjne odwzorowują jedynie reprezentatywne warunki 
pracy silników pojazdów ciężarowych [1]. 

Tego typu aparatura nie jest dostępna we wszystkich  
ośrodkach naukowo-badawczych. W Polsce jedynie Instytut 
Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej 
posiada aparaturę z grupy PEMS. Z tego względu, na potrzeby 
niniejszej pracy badania emisji gazów wylotowych z pojazdu 
ciężarowego przeprowadził autor przy współpracy pracowników 
naukowych Instytutu Silników Spalinowych i Transportu 
Politechniki Poznańskiej. 

 
1. Badania silników spalinowych w rzeczywistych 
warunkach eksploatacji 

Obiektem badawczym udostępnionym dzięki życzliwości 
firm zewnętrznych był pojazd ciężarowy MAN  (rys. 1.1) z 
nadwoziem skrzyniowym. Pojazd posiadał silnik spalinowy o 
mocy 184 kW i generujący maksymalny moment obrotowy 1000 
Nm w zakresie 1100 ÷ 1750 1/min.  

Pojazd obciążono aparatura pomiarową oraz niewielkim 
ładunkiem żeby odwzorować codzienne warunki pracy i 
eksploatacji. Pojazdy tego typu są stosowane w dystrybucji 
towarów na terenie aglomeracji miejskich. Obiektem naszych 
badań była z oczywistych względów aglomeracja Miasta 
Szczecina ze swoja specyficzną zabudową ,duża ilością rond 
oraz placów i nie w pełni funkcjonująca obwodnicą dawnego 
centrum.  

Drogowe badania emisji gazów wylotowych wykonano na 
dwóch wybranych odcinkach pomiarowych w aglomeracji 
szczecińskiej. Jak kryteria wyboru tras badawczych wybrano 
natężenie ruchu drogowego w Szczecinie oraz umiejscowienie 
stacji pomiarowych skażenia liniowego powietrza 
atmosferycznego – przeznaczonych głównie do pomiarów 
skażeń pochodzących z transportu drogowego. Pierwsza trasa 
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pomiarowa  rozpoczynała się pod Zachodniopo-morskim 
Urzędem Wojewódzkim przy ulicy Wały Chrobrego , a kończyła 
się przy Urzędzie Miasta Szczecina – ulica Karola 
Szymanowskiego. W jej połowie znajduje się stacja pomiarowa 
przy ulicy Piłsudskiego  – plac Rodła. Jej łączna długość 
wynosiła 2,5 km, a średni czas przejazdu około 7 minut 

 

 
 

Rys. 1.1. Pojazd badawczy MAN [4] 

 
      Trasa pomiarowa nr 2  liczyła długość 7 km i rozpoczynała 
się na Placu Orła Białego . Jej koniec przypadał na ulicy 
Łącznej – przy stacji pomiarowej. Trasa przebiegała również 
przy stacji pomiarowej znajdującej się przy ulicy Piłsudzkiego . 
Średni czas przejazdu na trasie wynosił około 14 minut.  
 
2. Określenie ekologiczności pojazdu ciężarowego 
2.1. Pomiary  
      Pomiary były dokonywane wspólnie przez pracowników obu 
uczelni z zastosowaniem aparatury pomiarowej na najwyższym 
poziomie. Warunki przejazdu samochodu ciężarowego były 
maxymalnie zbliżone do eksploatacji w warunkach dystrybucji 
towaru na terenie aglomeracji miejskiej. W celu określenia 
ekologiczności pojazdu ciężarowego wyznaczono 
charakterystyki emisji sekundowej CO2, CO, NOx i PM w 
przedziałach prędkości i przyspieszenia pojazdu. W tym 
wypadku układ napędowy pojazdu traktowany jest jako obiekt 
zamknięty. 

      Największy udział czasu pracy pojazdu na trasie nr 1 

wystąpił dla zakresu prędkości 0÷6 m/s (0÷22 km/h) i stanowił 

40% całkowitego czasu pracy (rys.2.1). W tym przedziale 

prędkości zarejestrowano postój pojazdu, który stanowił 9%. 

Pojazd uzyskał maksymalną prędkość 17 m/s (61 km/h).  

Największy udział przyspieszenia wystąpił dla 0,6 m/s2. 

Takie ukształtowanie rozkładu udziału czasu pracy wynikało 

głównie z charakterystyki odcinka pomiarowego – krótki dystans 

oraz przejazd przez centrum miasta Szczecina. 
Uzyskany rozkład udziału czasu pracy na trasie nr 2 różnił 

się znacząco od rozkładu na trasie nr 1 (rys. 2.2 ). Na tej trasie 
największy udział czasu pracy zarejestrowano dla 
maksymalnych prędkości pojazdu 14÷18 m/s (50÷65 km/h) i ten 
udział wyniósł 23%.  

 

 
Rys. 2.1. Charakterystyka udziału czasy pracy pojazdu w 
przedziałach prędkość przyspieszenie- trasa nr 1[4] 

 
W tym samym zakresie prędkości wystąpił również 

największy udział przyspieszenia pojazdu (0,6 m/s2) stanowiący 
24% całkowitego czasu pracy. Takie ukształtowanie rozkładu 
czasu pracy wynikało z warunków drogowych podczas 
pomiarów – kierowca nieznacznie zwalniał przy dojazdach do 
węzłów komunikacyjnych, a następnie przyspieszał. Taki tryb 
jazdy związany był również z dużym nasileniem ruchu podczas 
prowadzenia badań 

 

 
 

Rys. 2.2. Charakterystyka udziału czasy pracy pojazdu w 
przedziałach prędkość przyspieszenie- trasa nr 2 [4] 

 
2.2 Analiza wyników 

 

 
 

Rys. 2.3. Emisja jednostkowa CO, CO2, NOx, PM uzyskana 
podczas badań drogowych[4] 
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Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że warunki jazdy – 
prędkość i przyspieszenie pojazdu – wpływają odmiennie na 
emisję mierzonych związków. Trasa nr 1 charakteryzowała się 
największymi wartościami emisji sekundowej CO i PM (rys. 2.3), 
ponieważ niskie przyspieszenie i średnia prędkość przejazdu 
skutkują niskimi temperaturami spalania, a tym samym spalin, 
co wpływa zarówno na procesy powstawania CO i PM, jak i na 
działanie układów odpowiadających za ich ograniczenie. 
Przykładowo do pasywnej regeneracji filtra cząstek stałych 
wymagana jest temperatura spalin rzędu 500oC i powyżej. 
Poniżej tych warunków nie zachodzą procesy spalenia PM. W 
warunkach jazdy typowo miejskiej osiągnięcie tych parametrów 
jest trudne. Dlatego wielu producentów pojazdów ciężarowych w 
swoich pojazdach stosuje aktywną regenerację filtrów cząstek 
stałych, którą może zainicjować kierujący pojazdem. W 
przypadku CO sytuacja jest korzystniejsza ponieważ optymalna 
temperatura pracy utleniającego reaktora katalitycznego 
rozpoczyna się od 250oC. Trasa nr 2 charakteryzowała się 
największymi wartościami emisji sekundowej NOx i CO2 – tym 
samym największym zużyciem paliwa, ponieważ emisja CO2 
jest tożsama ze zużyciem paliwa. Fakt ten wynikał, jak 
wspomniano wcześniej, z większego obciążenia jakie generował 
silnik. Wysokie wartości momentu obrotowego świadczą o 
zwiększonym zapotrzebowaniu energetycznym silnika, które 
wiąże się z uzyskiwanymi osiągami pojazdu – w tym przypadku 
pojazd osiągnął maksymalną prędkość 72,12 km/h .  
 
3. Ocena zgodności emisyjnej badan rzeczywistych 
– norma EEV 

W celu analizy zgodności uzyskanych wartości emisji 
jednostkowej z limitami obwiązującymi w normie emisji EEV 
wyznaczono wskaźniki emisyjności, które zdefiniowano jako 
krotność przekroczenia/nieprzekroczenia limitów normatywnych 
[2,3]: 

jEEV,
 E

jrzecz,
E

j
k        (3.1) 

gdzie:   
Erzecz, j – średnia emisja jednostkowa uzyskana w 
warunkach rzeczywistych [g/(kWh)], 
EEEV, j – emisja jednostkowa normatywna według normy 
EEV [g/(kWh)]. 

W rozpatrywanych przypadku wskaźniki emisyjności będą 
stanowiły informację o wpływie badanego pojazdu na 
środowisko naturalne. Jako odniesienie wybrano limity emisji z 
normy EEV, ponieważ na obecnym etapie trudno jest wybrać 
adekwatne kryterium stwierdzające w jakim stopniu emisja 
zmierzona w rzeczywistych warunkach ruchu wpływa na stan 
środowiska. Analizując otrzymane wskaźniki emisyjności 
stwierdzono że (rys. 3.1): 
1) na trasie nr 1: 

a) w odniesieniu do testu ESC: 
• emisja jednostkowa CO stanowi 36% wartości 

określonej w normie, 
• emisja jednostkowa NOx stanowi 166% wartości 

określonej w normie, 
• emisja jednostkowa PM stanowi 62% wartości 

określonej w normie, 
 
b) w odniesieniu do testu ETC: 

• emisja jednostkowa CO stanowi 18% wartości 
określonej w normie, 

• emisja jednostkowa NOx stanowi 166% wartości 
określonej w normie, 

• emisja jednostkowa PM stanowi 62% wartości 
określonej w normie, 

 

 

Rys. 3.1 Wyznaczone wskaźniki emisyjności dla badanego 
pojazdu ciężarowego [4] 

 
2) na trasie nr 2:  

a) w odniesieniu do testu ESC: 
• emisja jednostkowa CO stanowi 29% wartości 

określonej w normie, 
• emisja jednostkowa NOx stanowi 175% wartości 

określonej w normie, 
• emisja jednostkowa PM stanowi 42% wartości 

określonej w normie, 
b) w odniesieniu do testu ETC: 

• emisja jednostkowa CO stanowi 18% wartości 
określonej w normie, 

• emisja jednostkowa NOx stanowi 175% wartości 
określonej w normie, 

• emisja jednostkowa PM stanowi 42% wartości 

określonej w normie 
 
4. Wnioski 

Przeprowadzone badania miały oczywiście większy zasięg i  
trudno przedstawić kompleksowo  uzyskane wynika z racji 
wymogów edycyjnych tej publikacji. Wybrany przykład -
porównanie  dwóch odmiennych trybów pracy samochodu 
ciężarowego ,który pracuje w dystrybucji towarów na terenie 
aglomeracji miejskiej Szczecina jest bardzo przekonujący i daje 
jednoznaczne wyniki . 

Wyniki są jednoznaczne-podczas trasy symulującej 
klasyczny ruch na terenie miasta  ,częste hamowania i 
przyspieszenia oraz długie minuty spędzone w korkach 
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ulicznych i na oczekiwaniu pod światłami to zdecydowanie 
większa emisja szkodliwych substancji.  

Trasa tranzytowa gdzie samochód miał dłuższe odcinki do 
przejechania, mało nagłych hamowań i przyśpieszeń dała  nam 
zupełnie odmienne wielkości i charakter emisji szkodliwych 
substancji 

Dla tego właśnie tak duże znaczenie dla ochrony 
środowiska naturalnego ma budowa obwodnic miast oraz 
ukierunkowanie ruchu pojazdów użytkowych poza ścisłe centa 
miast i skupiska /siedziby zamieszkane przez ludzi. 

Wykonanie badań w rzeczywistych warunkach przy 
zastosowaniu aparatury pomiarowej o najwyższym światowym 
poziomie daje nam szanse na weryfikację założeń 
teoretycznych oraz uzyskanie potwierdzenia lub zaprzeczenia 
ich słuszności.   

W ten sposób to o czym wspomniano we wstępie czyli 
wykazano wyższość oraz realizm badań przeprowadzonych w 

ten sposób. 
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Abstract) 
 

In this paper present  as it is possible to pe rform analysis eko and in foothold about research of vehicles in real operational 
conditions parameters of working engines. They assure (provide) capability of conducting of real estimate eko and energy consumption. 

Utilization of mobile analyzer it from group in sphere of estimate of emission of out of gas future ( system ) PEMS Portable Emission 
Measurement, THAT measurements, CO,CO2,THC (CH4 +NMHC ),NOx(NO +NO2),NH3,PM, receive measuring methods .Shows principle  
of operation and they receive analysis results. 
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