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The study of particulate emissions from small aircraft  

equipped in jet engine 

 
The article presents an analysis of the size distribution of particulate matters emitted from jet engine. 

Measurements were carried out in stationary conditions simulating real operating conditions of the jet engine. 

The study was performed for the three initial phases of engine operation: start-up, warm-up and steady-state 

operation. The obtained results allowed to determine the particulate matters size distribution of the most 

common particulates emitted under given conditions also the changes of characteristic diameters of particulate 

matters have been correlated with exhaust emission. As a result, the particulate matters size distributions were 

obtained on the basis of which it was found that diameters of particulates in the initial phase of engine operation 

are characterized by high variability. The the first period of engine operation is dominated by particles with 

diameters of 20–30 nm and bigger diameters (around 100–140 nm), and in next periods of engine operation 

particles are characterized by diameters in size range of 30–40 nm. 
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Badanie emisji cząstek stałych z silników odrzutowych małych samolotów 
 

W artykule przedstawiono analizę rozkładu wymiarowego średnic cząstek stałych, emitowanych z 

turbinowego silnika lotniczego. Pomiary przeprowadzono w warunkach stacjonarnych symulując rzeczywiste 

warunki pracy silnika odrzutowego. Badania wykonano dla trzech początkowych faz pracy silnika: rozruchu, 

nagrzewania oraz pracy ustalonej. Otrzymane wyniki pozwoliły na wyznaczenie średnic cząstek stałych 

najczęściej występujących w danych warunkach, a jednocześnie skorelowano zmiany średnic cząstek stałych ze 

stężeniem gazowych związków szkodliwych spalin. W rezultacie otrzymano charakterystyki, na podstawie 

których stwierdzono, że rozkład wymiarowy średnic cząstek stałych w początkowej fazie pracy silnika 

charakteryzuje się dużą zmiennością. W pierwszym okresie pracy silnika dominują cząstki stałe o średnicach  

20–30 nm oraz średnicach dużych (rzędu 100–140 nm), a w kolejnych okresach pracy ustabilizowanej dominują 

cząstki o średnicach z zakresu 30–40 nm. 

Słowa kluczowe: silnik odrzutowy, cząstki stałe, związki szkodliwe spalin  

 

1. Wprowadzenie 

Rewolucja techniczna zauważalna od kilku 

dziesięcioleci wiąże się z niezwykle szybki rozwo-

jem przemysłu i wzrostem produkcji. Jednym z 

głównych i najważniejszych działów gospodar-

czych jest transport, który odgrywa kluczową rolę 

w łańcuchu produkcyjnym, jak i dystrybucyjnym. 

Ma on zarazem największy wpływ na człowieka i 

środowisko naturalne. Wykorzystywane środki 

transportu w głównej mierze napędzane są silnika-

mi spalinowymi, do pracy których niezbędne są 

paliwa kopalne, coraz częściej zastępowane pali-

wami alternatywnymi. Spalaniu paliw towarzyszy 

emisja związków szkodliwych, a ograniczenie ich 

emisji stało się głównym celem projektantów silni-

ków spalinowych. W skali Unii Europejskiej trans-

port jest źródłem niemal 54% całkowitej emisji 

tlenków azotu, 45% tlenku węgla, 25% cząstek 

stałych oraz 23% dwutlenku węgla. Transport lot-

niczy odpowiada za 0,5% całkowitej emisji NOx 

oraz 3,4% CO2 w UE (12,2% emisji w sektorze 

transportu), co stanowi niemal 2-krotny wzrost w 

porównaniu z rokiem 1990 [1].  

Międzynarodowe umowy oraz coraz bardziej 

rygorystyczne normy dotyczące szkodliwych 

związków spalin, świadczą o dużym skoncentrowa-

niu działań na rzecz ochrony środowiska. Systema-

tycznie zaostrzane przepisy przyczyniają się do 

utrzymywania wysokich cen paliwa lotniczego oraz 

wymuszają potrzebę prowadzenia prac naukowo- 

-badawczych, efektem których są nowe konstrukcje 

silników lotniczych i nowoczesne materiały stoso-

wane do ich konstrukcji. Pozwala to zwiększyć 

wydajność silników i znacząco zmniejszyć zużycie 

paliwa, a tym samym ograniczyć emisję dwutlenku 

węgla [15].  

Do podstawowych przepisów międzynarodo-

wych regulujących kwestie emisji szkodliwych 

związków spalin z silników lotniczych należy II 

tom „Emisje z silników lotniczych” Załącznika 16 

„Ochrona środowiska” do Konwencji o międzyna-

rodowym lotnictwie cywilnym ICAO [10]. Dotyczy 

on metodyki pomiaru poszczególnych składników 
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spalin oraz podaje ich wartości dopuszczalne dla 

turbinowych silników odrzutowych o ciągu ponad 

26,7 kN. 

Osobne przepisy dotyczą określania cząstek sta-

łych PM (particulate matter). Dyrektywa unijna 

1999/30/EC [3] w sprawie wartości dopuszczalnych 

dwutlenku siarki i tlenków azotu, zanieczyszczeń 

pyłowych i ołowiu w powietrzu, określała dzienne i 

roczne limity stężenia w powietrzu pyłu PM10 

(cząstki o średnicach do 10 µm). Rozszerzenie o 

zapisy dotyczące cząstek PM2,5 (cząstki o średni-

cach do 2,5 µm) stanowi dyrektywa 2008/50/WE 

[2] Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 

2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy. 

Głównym powodem aktywności proekologicz-

nej jest fakt, że emitowane z silników spalinowych 

gazowe związki szkodliwe oraz cząstki stałe zanie-

czyszczające atmosferę wpływają negatywnie na 

zdrowie człowieka i stan środowiska naturalnego 

[8, 9]. Zwiększenie stężenia toksycznych składni-

ków spalin prowadzi do chorób oraz zmian muta-

gennych. Zagrożenie zdrowia ludności z powodu 

spalin silnikowych jest duże, ponieważ szkodliwe 

składniki emitowane są do atmosfery na obszarach 

zamieszkałych, gdzie warunki wymiany powietrza 

są ograniczone zabudową terenów. Cząstki stałe o 

średnicy 10 µm lub mniejsze mogą być przyczyną 

różnych chorób, przede wszystkim serca i płuc, i 

związanych z tym zgonów. Nasilanie się chorób 

jest łączone z długoterminowym oddziaływaniem 

cząstek stałych znajdujących się w otoczeniu. Mogą 

się one przyczynić do wystąpienia takich chorób, 

jak astma i zapalenie oskrzeli. Są też jedną z przy-

czyn arytmii serca i ataków serca [7]. Cząstki stałe 

o średnicach do 2,5 µm są zbyt małe by mogły być 

zatrzymane w naturalnym procesie filtracji odde-

chowej.  

Według raportów WHO (World Health Organi-

zation) cząstki o najmniejszych średnicach bezpo-

średnio przenikają z układu oddechowego do krwi, 

znacząco wpływając na stan zdrowia człowieka [4, 

5, 14]. Szacuje się, że z powodu cząstek stałych 

średnia długość życia przeciętnego Europejczyka 

zmalała o 8 miesięcy. Najmniejszą odporność na 

negatywne oddziaływanie cząstek stałych wykazują 

ludzie z chorobami serca i płuc, osoby starsze oraz 

dzieci. Obecność toksycznych składników w spali-

nach silników wynika z czynników konstrukcyj-

nych, regulacyjnych, rodzaju stosowanych paliw, 

olejów; jest także związana z warunkami pracy i 

stanem technicznym eksploatowanych silników [6]. 

Mimo, iż statki powietrzne nie są głównym źródłem 

emitowanych cząstek stałych, to kontrola ich emisji 

jest niezbędna w celu oceny ich rozprzestrzeniania 

oraz tworzenia środków ograniczających ich po-

wstawanie [11]. 

 

 

2. Cel i metodyka badań 

2.1. Obiekt badań 

Celem przeprowadzonych badań było wyzna-

czenie rozkładów wymiarowych cząstek stałych 

oraz pomiar stężenia gazowych składników spalin 

emitowanych przez silnik odrzutowy w trzech fa-

zach jego pracy: rozruchu, nagrzewania i pracy 

ustalonej. Zmierzone wartości stężenia dwutlenku 

węgla, tlenku węgla, tlenków azotu oraz węglowo-

dorów skorelowano z rozkładami średnicowymi 

cząstek stałych w poszczególnych fazach pracy 

silnika. Pomiary przeprowadzono w warunkach 

stacjonarnych.  

Obiektem badań był samolot szkolno-bojowy, 

pierwszy odrzutowiec polskiej konstrukcji PZL TS-

11 Iskra (rys. 1), wyposażony w silnik turbinowy 

SO-3. Podstawowe dane techniczne silnika przed-

stawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Dane techniczne silnika SO-3 [13] 

Typ sprężarki Osiowa, 7-stopniowa 

Rodzaj turbiny 
Reakcyjna, osiowa, jed-

nostopniowa 

Typ komory spalania 
Pierścieniowa z odparo-

waniem paliwa 

Masa silnika [kg] 347 

Ciąg maksymalny [kG] 1100 

Zużycie paliwa [kg/h] 1066 

Wymiary [mm] 2112/760/799 

 

Rys. 1. Widok samolotu PZL TS-11 Iskra 

 

2.2. Aparatura badawcza 

 

Do pomiaru wartości średnic cząstek stałych 

wykorzystano spektrometr masowy firmy TSI In-

corporated – EEPS 3090 (Engine Exhaust Particle 

Sizer™ Spectrometer) [12]. Umożliwił on pomiar 

dyskretnego zakresu średnic cząstek (od 5,6 nm do 

560 nm) na podstawie ich zróżnicowanej prędkości. 

Zakres elektrycznej ruchliwości cząstek stałych jest 

zmieniany wykładniczo, a pomiar ich wielkości 

odbywa się z częstotliwością 10 Hz. Spektrometr 

oraz zasadę jego działania przedstawiono na rysun-

ku 2. 
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a)   b) 

 

Rys. 2. Widok spektrometru masowego EEPS 3090 (a) 

 oraz jego schemat działania (b) [12] 

 

Do przeprowadzenia badań emisji gazowych 

związków szkodliwych spalin wykorzystano anali-

zator spalin Semtech DS firmy Sensors Inc. Anali-

zator spalin wykorzystany w czasie realizacji badań 

umożliwiał pomiar wartości stężenia tlenku węgla, 

dwutlenku węgla, węglowodorów oraz tlenków 

azotu. Gazy spalinowe wprowadzane były do anali-

zatora za pomocą przewodu, którego temperatura 

wynosiła 191°C, wymagana do pomiaru stężenia 

węglowodorów w analizatorze płomieniowo- 

-jonizacyjnym. W kolejnym etapie – po schładzaniu 

spalin do temperatury 4°C – wykonywano pomiar 

stężenia tlenków azotu, tlenku węgla oraz dwutlen-

ku węgla. Sonda pomiarowa została doprowadzona 

do gazów wylotowych za pomocą stalowego wy-

sięgnika (rys. 3). 

 

 

Rys. 3. Sondy pomiarowe spektrometru EEPS 3090 oraz 

 analizatora spalin Semtech DS 

 

3. Wyniki pomiarów i ich analiza 

3.1. Faza rozruchu silnika 

 

Wykorzystując aparaturę pomiarową wyzna-

czono rozkłady średnicowe cząstek stałych oraz 

stężenia gazowych związków szkodliwych spalin. 

Pomiary podzielono na trzy zasadnicze fazy pracy 

silnika odrzutowego: rozruch, nagrzewanie i pracę 

ustaloną.  
Na podstawie analizy uzyskanych wyników 

przyjęto, że faza rozruchu trwała 30 sekund. Na 

rysunku 4 przedstawiono charakterystyki stężenia 

gazowych związków szkodliwych spalin, natomiast 

na rysunku 5 przedstawiono rozkład wymiarowy 

cząstek stałych dla opisywanej fazy.  

Wartości stężenia tlenku węgla oraz tlenków 

azotu w trakcie rozruchu silnika wykazują się dużą 

zmiennością, szczególnie w pierwszej części opi-

sywanej fazy pracy silnika. Przebieg ich charakte-

rystyk jest niestabilny, jednak wartości ich stężenia 

wraz z upływem czasu zmniejszają się. Największe 

wartości stężenia tlenku węgla i tlenków azotu 

występują w pierwszych pięciu sekundach pracy 

silnika i wynoszą odpowiednio 3250 ppm w przy-

padku tlenku węgla oraz 16 ppm dla tlenków azotu. 

Po upływie 15 sekund wartości rejestrowanych 

charakterystyk stężenia zanieczyszczeń zmniejszają 

się. W przypadku stężenia węglowodorów i dwu-

tlenku węgla stwierdzono stabilny spadek wartości 

omawianych związków szkodliwych. W pierwszej 

części fazy rozruchu występują maksymalne stęże-

nia dwutlenku węgla i węglowodorów, które wyno-

szą odpowiednio 5% i 2000 ppm. W drugiej poło-

wie omawianej fazy pracy silnika, stężenie dwu-

tlenku węgla osiągnęło wartość 2% i do końca jej 

trwania utrzymywało tę wartość. W przypadku 

węglowodorów do końca trwania fazy rozruchu 

stwierdzono spadek wartości ich stężenia, które 

przyjmuje minimalną wartość na poziomie około 

1000 ppm, co stanowi spadek o 50% w odniesieniu 

do początkowego etapu opisywanej fazy pracy 

(około 2000 ppm). 

 

 

Rys. 4. Stężenie gazowych związków spalin z silnika 

 odrzutowego w czasie trwania fazy rozruchu 
 

 

Rys. 5. Rozkład wymiarowy cząstek stałych emitowanych 

 z silnika odrzutowego w czasie trwania fazy rozruchu 
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Rozkład wymiarowy cząstek stałych emitowa-

nych przez silnik turbinowy w fazie rozruchu 

wskazuje na emisję cząstek stałych o średnicach 

dużych (z zakresu 100–160 nm), powstałych we-

dług mechanizmu akumulacyjnego [8]. Średnica 

charakterystyczna otrzymanego rozkładu cząstek 

stałych wynosi 110 nm. Nie stwierdzono występo-

wania cząstek o średnicach mniejszych niż 20 nm, 

natomiast cząstki stałe o wymiarach do 40 nm mają 

śladowy udział w całkowitej emitowanej liczbie 

cząstek stałych. 

 

3.2. Faza nagrzewania się silnika 

 

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów 

przyjęto, że czas trwania fazy nagrzewania wyniósł 

150 sekund. Analizując przebiegi charakterystyk 

stężenia gazowych związków spalin (rys. 6) stwier-

dzono, że fazę nagrzewania można podzielić na trzy 

etapy, dla każdego z nich wyznaczono rozkłady 

średnicowe cząstek stałych. 

 

 

Rys. 6. Stężenie gazowych związków spalin z silnika 

 odrzutowego w czasie trwania fazy nagrzewania 

 

W pierwszym etapie (0–50 s) stwierdzono 

zmniejszenie wartości stężenia węglowodorów, 

tlenków azotu oraz tlenku węgla, natomiast stężenie 

dwutlenku węgla pozostało na stałym poziomie 

równym 2%. Charakterystyki stężenia tlenków 

azotu oraz tlenku węgla charakteryzują się dużymi 

amplitudami, zachowując jednak w całym przedzia-

le czasowym etapu pierwszego, trend zmniejszania 

wartości. Stężenie tlenku węgla i tlenków azotu 

uzyskały odpowiednio wartości 1000 ppm i 9 ppm.  

Rozkład wymiarowy odpowiadający pierwsze-

mu etapowi przedstawiono na rys. 7. Wyróżnić 

można dwie średnice dominujące w opisywanym 

rozkładzie: 20 nm oraz 80 nm. W przeciwieństwie 

do rozkładu wymiarowego cząstek stałych otrzy-

manego dla fazy rozruchu, dominują cząstki o ma-

łych (z zakresu 10–30 nm) i średnich średnicach (z 

zakresu wymiarowego 60–100 nm). 

Etap drugi rozpoczynający się po 50. sekundzie, 

był etapem przejściowym. Stężenie wszystkich 

omawianych gazowych związków spalin pozostały 

na stałym poziomie, oprócz tlenków azotu, których 

stężenie nieznacznie zwiększyło się. Stężenia oma-

wianych składników spalin na końcu etapu drugie-

go fazy nagrzewania przyjęły wartości: 10 ppm – 

tlenki azotu, 1000 ppm – tlenek węgla, 500 ppm – 

węglowodory oraz 2% – dwutlenek węgla. 

 

 

Rys. 7. Rozkład wymiarowy cząstek stałych emitowa-

nych przez silnik odrzutowy w czasie trwania fazy na-

 grzewania w przedziale czasowym 0–50 s  

 

Rozkład wymiarowy cząstek stałych odpowia-

dający etapowi drugiemu fazy nagrzewania silnika 

(rys. 8) wskazuje na zmniejszenie liczby cząstek 

stałych o średnicach powyżej 60 nm. Stwierdzono 

zwiększenie liczby cząstek stałych o średnicach z 

zakresu wymiarowego 10–30 nm. 

 

 

Rys. 8. Rozkład wymiarowy cząstek stałych emitowa-

nych przez silnik odrzutowy w czasie trwania fazy na-

 grzewania w przedziale czasowym 50–100 s  
 

Okres między 100. a 150. sekundą to etap trzeci, 

charakteryzujący się znacznymi zmianami stężenia 

wszystkich gazowych związków spalin, oprócz 

dwutlenku węgla, którego stężenie utrzymało się na 

stałym poziomie równym 2%. Stężenia węglowo-

dorów i tlenku węgla zmniejszyły swoje wartości, 

odpowiednio do 250 ppm i 500 ppm, co stanowi w 

przypadku obu tych związków zmniejszenie stęże-

nia o około 50%. W przeciwieństwie do stężenia 

węglowodorów i tlenku węgla, stężenie tlenków 

azotu zwiększyło swoją wartość do poziomu 17 

ppm, co stanowi wzrost wartości stężenia o 70%.  

Rozkład wymiarowy cząstek stałych emitowa-

nych przez silnik odrzutowy w czasie trzeciego 

etapu fazy nagrzewania przedstawiono na rys. 9. 

Dominują cząstki stałe o średnicach rzędu 15–30 

379



 

 
 

 

        

 

nm. Stwierdzono znaczne zmniejszenie liczby czą-

stek stałych o średnicach z zakresu wymiarów 60–

150 nm w porównaniu z poprzednimi etapami 

omawianej fazy pracy silnika.  

 

 

Rys. 9. Rozkład wymiarowe cząstek stałych emitowa-

nych przez silnik odrzutowy w czasie trwania fazy na-

 grzewania w przedziale czasowym 100–150 s 

 

3.3. Faza pracy ustalonej 

 

Jako początek fazy pracy ustalonej przyjęto ko-

niec fazy nagrzewania. Omawiana faza pracy silni-

ka trwała aż do chwili zmiany parametrów jego 

pracy. Charakterystyki stężenia gazowych związ-

ków spalin przedstawiono dla fazy pracy ustalonej 

trwającej 40 sekund (rys. 10).  

 

 

Rys. 10. Stężenie gazowych związków spalin z silnika 

 odrzutowego w czasie trwania fazy pracy ustalonej 

 

Wartości stężenia tlenków azotu w trakcie fazy 

pracy ustalonej utrzymywały się na stałym pozio-

mie równym 18 ppm. Stałe stężenie tlenków azotu 

świadczy o stabilizacji temperatury pracy silnika, a 

więc i procesu spalania mieszanki paliwowo- 

-powietrznej. Podobny charakter uzyskała krzywa 

stężenia tlenku węgla. Stała wartość stężenia tlenku 

węgla utrzymywała się na poziomie 375 ppm. W 

przypadku wartości stężenia węglowodorów, 

stwierdzono 25% spadek do poziomu 175 ppm. 

Stężenie dwutlenku węgla utrzymało wartość z fazy 

nagrzewania, równą 2%. 

Na rozkładzie wymiarowym cząstek stałych dla 

fazy pracy ustalonej silnika odrzutowego (rys. 11) 

dominują cząstki o średnicach z zakresu wymiaro-

wego 20–40 nm. Za średnicę charakterystyczną 

omawianego rozkładu przyjęto 34 nm. Nie stwier-

dzono występowania cząstek o średnicach więk-

szych niż 150 nm. Oznacza to, że tendencja zaniku 

cząstek o dużych średnicach zapoczątkowana w 

czasie trwania fazy nagrzewania silnika utrzymała 

się, doprowadzając do ich całkowitego zaniku. 

 

 

Rys. 11. Rozkład wymiarowy cząstek stałych emitowa-

nych przez silnik odrzutowy w czasie trwania fazy pracy 

 ustalonej  

 

4. Podsumowanie i wnioski 

Wykonane pomiary pozwoliły na przeprowa-

dzenie analizy trzech faz pracy silnika odrzutowego 

(fazy: rozruchu, nagrzewania i pracy ustalonej) pod 

kątem emisji szkodliwych związków spalin. Na 

podstawie przebiegu charakterystyk stężeń gazo-

wych związków spalin określono przedziały cza-

sowe poszczególnych faz pracy silnika.  

W czasie trwania fazy nagrzewania stwierdzono 

spadek wartości stężeń dwutlenku węgla, węglo-

wodorów i tlenku węgla. Największy spadek śred-

niego stężenia w fazie nagrzewania względem fazy 

rozruchu (rys. 12) odnotowano dla węglowodorów, 

który wyniósł 78%. Wzrost średniej wartości stęże-

nia odnotowano dla tlenków azotu, który wyniósł 

 

 

Rys. 12. Zmiana stężenia związków szkodliwych spalin  

 w fazie nagrzewania względem fazy rozruchu 

 

15%. Stwierdzono, że dwutlenek węgla jest gazo-

wym związkiem spalin, którego stężenie stabilizuję 

się najszybciej, jego wartość nie zmieniała się 

380



 

 
 

 

        

 

znacznie od połowy fazy rozruchu. Przez cały za-

kres prowadzonych obserwacji stwierdzono przy-

rost wartości stężenia tlenków azotu, świadczący o 

ciągłym wzroście temperatury spalania mieszanki 

paliwowo-powietrznej. 

Analizując średnie wartości stężeń gazowych 

związków spalin w fazie pracy ustalonej względem 

fazy rozruchu (rys. 13) stwierdzono zmniejszenie 

wartości stężenia węglowodorów o 91%. Ponadto 

obniżeniu uległy wartości stężenia dwutlenku wę-

gla (o 33%) i tlenku węgla (o 81%). Stwierdzono, 

że średnia wartość stężenia tlenków azotu w fazie 

pracy ustalonej była większa o 48% od średniego 

stężenia w fazie rozruchu. 

 

 

Rys. 13. Zmiana stężenia związków szkodliwych spalin  

 w fazie pracy ustalonej względem fazy rozruchu 

 

Analizie poddano również emisję cząstek sta-

łych z silnika odrzutowego w poszczególnych fa-

zach jego pracy (rys. 14). Stwierdzono, że w trakcie 

fazy rozruchu emitowane są cząstki stałe o średni-

cach rzędu 100 nm, które stanowią aglomeraty 

sadzy z zaadsorbowanymi substancjami SOF 

(soluble organic fraction), powstałe według me-

chanizmu akumulacyjnego. 

 

 

Rys. 14. Wartości średnic charakterystycznych cząstek 

stałych w całym zakresie czasowym przeprowadzonych 

 badań 

 

W trakcie fazie nagrzewania wyróżnić można 

dwie średnice charakterystyczne, których obecność 

wynika z występowania dwóch mechanizmów 

tworzenia się cząstek stałych. Oprócz cząstek będą-

cych efektem mechanizmu akumulacyjnego, po-

wstają cząstki w postaci fazy nukleacyjnej o średni-

cach około 30 nm, złożone z substancji wchodzą-

cych w skład lotnych frakcji SOF, niewielkiej ilości 

węgla i związków metali. Stabilizacja pracy silnika, 

powoduje zwiększenie liczby cząstek o średnicach 

charakterystycznych około 30 nm, które dominują 

w czasie dalszej pracy silnika. 

 

Skróty i oznaczenia 

ICAO International Civil Aviation 

Organization/Organizacja 

Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

PM particulate matters/cząstki stałe 

SOF soluble organic fraction/ organiczna frakcja 

rozpuszczalna 

UE  European Union/Unia Europejska 

WHO World Health Organization/Światowa 

Organizacja Zdrowia 
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