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OCENA WPŁYWU POŁOŻENIA PUNKTU POBORU SPALIN NA WARTOŚĆ 

STĘŻENIA ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH W STRUDZE GAZÓW WYLOTOWYCH  

SILNIKA ODRZUTOWEGO 

 

Emisja związków szkodliwych zawartych w spalinach zależy w od warunków eksploatacji silnika oraz jego stanu technicz-

nego. W związku z tym działalność ustawodawcza ukierunkowana jest na wprowadzanie nowych procedur diagnostycznych i 

badawczych. Preferowana jest metoda z wykorzystaniem wielootworowych sond pomiarowych do wielopunktowego poboru 

spalin z całego przekroju strugi wypływających spalin. Taki pobór próbki spalin wydaje się obarczony błędem uśrednienia i 

rozcieńczenia pobranej próbki gazu już na samym początku drogi pomiarowej. Dlatego w artykule przedstawiono pomiary 

związane ze zmianą stężenia związków szkodliwych w spalinach w zależności od odległości od osi strugi. Podkreślono wady 

metody i przedstawiono propozycję pomiaru jednopunktowego. 

 

WSTĘP 

Wiele czynników wskazuje na ciągłą i wieloletnią dominację sil-
ników spalinowych wśród napędów lotniczych. Taka sytuacja nadal 
będzie utrzymana z powodu braku alternatywnego napędu. W 
kolejnych latach jednym z najpoważniejszych problematów człowie-
ka będą problemy energetyczne i ekologiczne. Intensywność nega-
tywnego oddziaływania transportu uzależniona jest przede wszyst-
kim od liczby środków transportowych i od ich sposobu efektywnego 
wykorzystania. Dlatego od wielu lat trwają intensywne prace, mają-
ce na celu zminimalizowanie ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko. Jednym z kluczowych sposobów oddziaływania jest 
wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych dopuszczalnych 
wartości emisji związków toksycznych z silników spalinowych. W 
efekcie tych działań obowiązują ustalenia prawne, dotyczące emisji 
związków toksycznych z silników spalinowych stosowanych w róż-
nego rodzaju środkach transportu oraz innych urządzeniach. Obni-
żane wartości limitowanej emisji związków toksycznych spalin, 
powoduje ciągłe unowocześnianie i modernizację silników spalino-
wych. Dzięki tym działaniom współczesne układy napędowe wraz z 
silnikami spalinowymi znacznie odbiegają w aspekcie emisji zanie-
czyszczeń od tych stosowanych jeszcze kilkanaście lat temu, za-
równo pod względem konstrukcji, jak i zastosowanych technologii.  

Obecnie obowiązujące limity wymuszają wspólne działania 
producentów silników lotniczych w kierunku poszukiwania nowych 
sposobów na zmniejszenie emisji związków szkodliwych. Działania 
te prowadzone są w ramach realizacji wspólnych programów mię-
dzy innymi takich jak w ramach Unii Europejskiej program NEWAC, 
który zakłada redukcję emisji CO2 o 6% i NOx o 16%. Program ten 
jest zbieżny z ogólnymi założeniami Komitetu doradczego do spraw 
badań i innowacji aeronautyki w Europie (Advisory Council for Ae-
ronautics Research and Innovation in Europe – ACARE), które 
zakładają w zakresie ochrony środowiska zmniejszenie emisji CO2 o 
50% i NOx o 80% oraz redukcję hałasu o 50%, do 2020 roku, w 
stosunku do dopuszczalnych wartości emisji z 2001 roku [1,3,4,5,6]. 
W krajach Unii Europejskiej jest realizowany również program CLE-

AN SKY oraz CLEAN SKY 2. Programy te są wspólną inicjatywą 
technologiczna, której celem jest wspomaganie działań związanych 
z opracowaniem i wdrożeniem nowych technologii w zakresie napę-
dów lotniczych przyczyniając się do znacznego ograniczenia nega-
tywnego wpływu transportu lotniczego na środowisko.  

W krajach Unii Europejskiej szacuje się, że lotnictwo ma swój 
wkład w całkowitą emisję gazów cieplarnianych na poziomie 3%. 
Według Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych inne 
środki transportu produkują kolejne 2% emisji, a transport drogowy 
13%. Emisja gazów cieplarnianych generowanych przez lotnictwo 
zwiększa się, a tendencja ta z pewnością się utrzyma. Od 1990 do 
2009 roku emisja gazów cieplarnianych wytwarzanych przez lotnic-
two w krajach UE utrzymuje stały wskaźnik wzrostu na poziomie 
4,3% rocznie [1,3,4,5,6].  

Emisja związków toksycznych spalin zależy w od stanu tech-
nicznego silnika. W związku z tym działalność ustawodawcza ukie-
runkowana jest na wprowadzanie nowych procedur diagnostycz-
nych i badawczych umożliwiających wykrywanie zwiększonej emisji 
związków toksycznych spalin.  

Opracowano szereg metod diagnostycznych oraz akty norma-
tywne zawierające procedurę wyznaczania limitów emisji poszcze-
gólnych związków szkodliwych generowanych wraz ze spalinami z 
turbinowych silników lotniczych. Zagadnienia zawarte w procedu-
rach badawczych [7] również dotyczą kwestii sposobu poboru prób-
ki spalin. Preferowana jest metoda z wykorzystaniem specjalnych 
sond pomiarowych (rys. 1), charakteryzujących się wielopunktowym 
poborem spalin z całego przekroju strugi gazu.  
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Rys. 1. Wielootworowa sonda poboru spalin  
 

Taki pobór próbki spalin wydaje się obarczony błędem uśred-
nienia i rozcieńczenia pobranej próbki gazu już na samym początku 
drogi pomiarowej. W związku z tym przeprowadzono badania zwią-
zane z oceną zmian wartości stężenia związków w przekroju strugi 
spalin silnika turbinowego.  

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Silnik firmy Pratt & Whitney F100-PW-229 (rys. 2) stanowi na-
pęd samolotu myśliwskiego, wielozadaniowego F-16. Jego maksy-
malne wartości siły ciągu wynoszą 79,13 kN – bez użycia dopala-
cza, a z dopalaniem 128,91 kN. Jest to silnik dwuprzepływowy, 
dwuwałowy z dyszą regulowaną hydraulicznie. Jest wyposażony w 
trzystopniową sprężarkę niskiego ciśnienia i dziesięciostopniową 
sprężarkę wysokiego ciśnienia. Komora spalania jest pierścieniowa. 

 
Rys. 2. Przekrój silnika Pratt & Whitney F100-PW-229 [1] 

 
Podstawowe dane techniczne silnika są następujące: 

– maksymalna średnica: 1080mm, 
– długość: 4855mm,  
– masa silnika suchego: 1370kg,  
– jednostkowe zużycie paliwa 0,693 kg/(kG h),  
– jednostkowe zużycie paliwa z włączonym dopalaczem osiąga 

wartości do 2,6 kg/(kG h). 
Silnik jest wyposażony w instalację przeciwoblodzeniową, w 

której do ogrzewania wlotu silnika wykorzystuje się powietrze pobie-
rane z zaworu upustu sprężarki za piątym stopniem. 

2. APARATURA POMIAROWA 

Do pomiarów stężenia związków szkodliwych spalin wykorzy-
stano analizator Semtech-DS firmy Sensors (Sensors EMission 
TECHnology) (rys. 3). Analizator umożliwia pomiar stężenia tlenku 
węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz dwutlenku węgla, zgod-
nie z charakterystyką pomiarową zawartą w tabeli 1.  

Główną zaletą analizatora jest zwarta budowa i stosunkowo 
małe wymiary, co daje duże możliwości przemieszczania i 
ustawienia w obiektach badanych w warunkach ich rzeczywistej 
eksploatacji. Analizator dedykowany jest do tego rodzaju badań, ale 

również może być używany w badaniach stacjonarnych na 
hamowniach w warunkach laboratoryjnych. Analizator spełnia 
wymagania normy 1065 [20] w zakresie pomiarów emisji spalin 
systemami PEMS. Oparty jest na kilku autonomicznych modułach 
pomiarowych: 
– analizatora płomieniowo-jonizacyjnego FID (Flame Ionization 

Detector) stosowanego do oznaczania w spalinach sumarycznej 
ilości węglowodorów określanych jako HC, lub THC (Total Hy-
drocarbons), 

– analizatora typu NDUV (Non-Dispersive Ultraviolet), czyli niedy-
spersyjnego na promieniowanie ultrafioletowe do pomiaru tlenku 
azotu oraz dwutlenku azotu, 

– analizatora typu NIDR (Non-Dispersive Infrared), czyli niedy-
spersyjnego na promieniowanie podczerwone do pomiaru tlen-
ku węgla oraz dwutlenku węgla, 

– analizatora elektrochemicznego do określania poziomu tlenu w 
spalinach. 
 

 
Rys. 3. Analizator spalin silnikowych Semtech-DS 

 
Tab. 1. Charakterystyka analizatora Semtech-DS 

Stężenie związków w 
spalinach 

Metoda pomiaru 
Dokładność 
% zakresu 
pomiaru 

CO 
 
HC 
 
NOx = (NO + NO2) 
 
CO2 
 
O2 

NDIR, zakres 0÷10% 
 
FID, zakres 0÷10 000 ppm 
 
NDUV, zakres 0÷3000 ppm 
 
NDIR, zakres 0÷20% 
 
analizator elektrochemiczny, 
zakres 0÷20% 

±3 
 

±2,5% 
 

±3% 
 

±3% 
 

±1% 

 
Gazy spalinowe wprowadzane są do analizatora za pomocą 

sondy pomiarowej utrzymującej temperaturę 191°C, w kolejnym 
kroku filtrowane są z cząstki stałe i następuje pomiar stężenia wę-
glowodorów w analizatorze płomieniowo-jonizacyjnym. Następnie 
spaliny schładzane są do temperatury 4°C i następuje kolejno 
pomiar stężenia tlenków azotu (metodą niedyspersyjną z wykorzy-
staniem promieniowania ultrafioletowego umożliwiającej jednocze-
sny pomiar tlenku azotu i dwutlenku azotu), tlenku węgla, dwutlenku 
węgla (metodą niedyspersyjną z wykorzystaniem promieniowania 
podczerwonego) oraz tlenu (analizatorem elektrochemicznym) 
(rys. 4). 
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Rys. 4. Schemat blokowy analizatora Semtech-DS  

3. BADANIA WPŁYWU POŁOŻENIA PUNKTU  
POMIAROWEGO POBORU SPALIN NA WARTOŚĆ 
STĘŻENIA ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH W STRUDZE 

Stosowana metodologia pomiarów emisji zanieczyszczeń z sil-
ników turbinowych polega na pomiarze stężenia zanieczyszczeń 
zawartych w analizowanej próbce spalin pobieranych ze strugi 
wypływających gazów specjalnie wykonaną sondą pomiarową. W 
przepisach ICAO – Aneks 16 nie określono parametrów geome-
trycznych sondy, ale zdefiniowano ogólne wytyczne. Sonda, będąca 
w kontakcie z próbkami spalin, musi być wykonana ze stali nie-
rdzewnej lub innego, niereagującego materiału. Jeśli jest użyta 
sonda wielootworowa, wówczas wszystkie otwory muszą być o 
jednakowej średnicy. Konstrukcja sondy musi być taka, aby co 
najmniej 80% ciśnienia działającego na zespół sondy było pobiera-
ne przez otwory. Liczba miejsc poboru próbek spalin nie może być 
mniejsza niż 12. Płaszczyzna poboru próbek musi być położona tak 
blisko płaszczyzny wylotowej silnika, jak pozwalają na to osiągi 
silnika, ale w każdym przypadku musi znajdować się w odległości 
mniejszej niż 0,5 średnicy dyszy wylotowej. W przepisach zawarto 
konieczność udowodnienia władzom certyfikującym, że proponowa-
na konstrukcja sondy i jej umieszczenie zapewni uzyskanie próbki 
reprezentatywnej dla każdego określonego ustawienia ciągu silnika 
[7]. 

Zastosowanie w pomiarach emisji zanieczyszczeń spalin silni-
kowych sondy wielootworowej skutkuje tym, że uzyskuje się uśred-
nioną próbkę spalin. Uśrednienie pobranej próbki spalin związane 
jest z tym, że wraz ze zwiększeniem odległości od osi wypływającej 
strugi spalin następuje zmniejszenie stężenia składników spalin. 
Zależy ono od rodzaju konstrukcji silnika, w tym sposobu chłodzenia 
i separacji elementów silnika od gorących gazów wylotowych oraz 
występujących zawirowań w strudze wypływających spalin. Pobrane 
spaliny kilkoma otworami sondy pomiarowej o różnym stężeniu 
zanieczyszczeń ulegają wymieszaniu, co w konsekwencji dochodzi 
do uśrednienia wartości stężenia zanieczyszczeń w spalinach [1, 2]. 
W związku z tym, pożądane jest dokonanie pomiaru stężenia zanie-
czyszczeń spalin w miejscu, gdzie nie zostają wymieszane z powie-
trzem chłodzącym elementy silnika, czy powietrzem porywanym 
przez zawirowania wypływającej strugi spalin. Dokonując takiego 
pomiaru można oszacować rzeczywisty skład spalin, a wykorzystu-
jąc dodatkowe informacje – określić masę wypływających spalin 
oraz emisję godzinową zawartych w nich zanieczyszczeń. 

W celu oceny zmian stężenia zanieczyszczeń zawartych w 
spalinach silnika turbinowego względem odległości punktu pomia-
rowego od osi strumienia wypływających spalin przeprowadzono 
badania w tym zakresie. Na potrzeby badań przygotowano stanowi-
sko pomiarowe z konstrukcją zamocowania sądy pomiarowej, która 
umożliwiała zmianę położenia sądy w trakcie pracy silnika turbino-
wego (rys. 5). Badanie zmiany stężenia zanieczyszczeń w spalinach 
było możliwe do przeprowadzenia podczas typowej próby hamow-
nianej silnika w chwili początkowej pracy silnika w fazie rozgrzewa-

nia na minimalnych wartościach siły ciągu. Podczas badań dokona-
no pomiarów stężenia w czterech punktach położenia mierzonych 
od osi strumienia wypływających spalin. Odległości pomiędzy punk-
tami pomiarowymi wynosiły około 250 mm. Ostatni punkt pomiarowy 
znajdował się w odległości 750 mm od osi strumienia. Analizę zmia-
ny stężenia związków spalin przeprowadzono na podstawie warto-
ści stężenia dwutlenku węgla.  

 

 

 
Rys. 5. Stanowisko pomiarowe i punkty poboru spalin 

 
Związek ten wybrano ze względu na największą wartość stę-

żenia występującą z pośród pozostałych mierzonych związków (rys. 
6). Wyniki uzyskane w poszczególnych punktach pomiarowych 
zawarto w tabeli 2. Zestawiając uzyskane wyniki w postaci graficz-
nej (rys. 7) można stwierdzić, że wartości stężenia dwutlenku węgla, 
jako funkcja odległości od osi strugi spalin przyjmują rozkład zbliżo-
ny do rozkładu normalnego. 
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Rys. 6. Stężenia zanieczyszczeń spalin silnika turbinowego pod-
czas próby ze zmianą położenia punktu poboru spalin. 
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Tab. 2. Pomiary stężenia dwutlenku węgla zawartego w spalinach  
w poszczególnych punktach poboru spalin 

Lp. 
Odległość od osi strugi spalin 

[mm] 
Stężenie CO2 [%] 

1 0 1,81 

2 250 1,00 

3 500 0,31 

4 750 0,13 
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Rys. 7. Stężenie dwutlenku węgla, jako funkcja odległości od osi 
strugi spalin 

 
Wyniki pomiarów w ten sposób potwierdzają zjawiska miesza-

nia gazów w obszarach zewnętrznych strugi spalin wypływających z 
dyszy wylotowej znane do tej pory, a tym samym wskazują na 
zasadność pomiaru zanieczyszczeń spalin w osi strugi sondą punk-
towego poboru spalin. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki wskazują na duże 
zmiany stężenia związków szkodliwych w spalinach jako funkcja 
odległości od osi wypływającej strugi spalin. Zmiany zarejestrowane 
w odległości dwóch średnic dyszy wylotowej wskazują na silne 
zawirowania wypływających spalin i dużą strefę mieszania ich z 
powietrzem. W związku z tym można stwierdzić, że pomiar stężenia 
związków szkodliwych podczas procedur pomiarowych prowadzo-
nych na potrzeby oceny właściwości ekologicznych silników turbi-
nowych powinien być realizowany w osi strugi wypływających spalin 
i sondą jednopunktowego poboru próbki gazu. 
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The impact assessment of probe positioning for the exhaust 
gases concentration of the jet engine  

Emission of harmful compounds in the exhaust gases de-

pends on the operating conditions of the engine and its tech-

nical condition. Therefore, the legislative activity is focused 

on the introduction of new diagnostic and research proce-

dures. The preferred method is using probes with plurality of 

holes for multi-gas sampling from the entire cross-section of 

exhaust stream. This method appears to vitiated by an error 

caused by averaging dilution and sampling gas from the very 

beginning of the measurement path. The results of measure-

ments contained in the article are related to changes in the 

concentration of harmful substances in exhaust gases de-

pending on the distance from the axis of the jet. In the article 

the disadvantages of this the methods were highlighted and 

the single-point measurement method was proposed. 
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