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WPŁYW RODZAJU FILTRA POWIETRZA NA WYBRANE PARAMETRY PRACY 

SILNIKA SPALINOWEGO 

 

 W niniejszej pracy  podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy montowanie sportowych filtrów powietrza  

w samochodzie w znaczący sposób wpływa na zwiększenie mocy i momentu obrotowego jednostki napędowej. W tym celu 

przeprowadzono na inercyjnej hamowni podwoziowej badania polegające na pomiarze mocy i momentu obrotowego pojazdu  

z zamontowanymi różnymi  rodzajami filtrów powietrza.  Pomiar dotyczył oryginalnego filtru powietrza, jego zamiennika oraz 

stożkowego filtra powietrza. Obiektem na którym przeprowadzono badania był samochód marki Fiat Siena z silnikiem  

o pojemności 1,4 dm3 i mocy 70KM.  

 

WSTĘP 

Nowoczesnym silnikom stawiane są coraz to większe wyma-
gania dotyczące m.in zadań filtracyjnych powietrza atmosferyczne-
go dopływającego do cylindrów silnika. Stąd duży nacisk kładzie się 
na produkcję filtrów powietrza, gdyż odpowiednia filtracja gwarantu-
je nienaganną pracę silnika oraz poszczególnych jego podzespołów 
przez cały czas użytkowania pojazdu. Zadania filtracyjne są bardzo 
zróżnicowane i z tego powodu stosuje się różne rodzaje filtrów. 
Powietrze, które jest filtrowane nieodpowiednio lub niedostatecznie 
powoduje, że drobiny pyłu i różne zanieczyszczenia przedostają się 
do silnika, a tym samym częściowo także do oleju silnikowego. 
Wraz z olejem cząstki zanieczyszczeń przedostają się do obszarów 
krytycznych m.in. pomiędzy gładź cylindrów, a tłoki oraz pierścienie 
tłokowe, co powoduje, że elementy konstrukcyjne szybciej się zu-
żywają. Zanieczyszczenia wprowadzane przez powietrze przyczy-
niają się też nie tylko do zużycia samego silnika, ale odkładają się 
one również na innych podzespołach m.in. na przepływomierzu 
powietrza. Kiedy sygnał z przepływomierza odbiega od żądanej 
wartości, powoduje to zmniejszenie mocy, a tym samym zwiększe-
nie zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji emitowanych 
przez pojazd do atmosfery. Nowoczesne filtry powietrza osiągają 
stopień separacji rzędu ponad 99,9%, co umożliwia znaczną reduk-
cję wprowadzanych przez powietrze pyłów i zanieczyszczeń [1]. 
Ponieważ w sprzedaży można spotkać się zarówno z tzw. zamien-
nikami, jak również sportowymi filtrami powietrza charakteryzujący-
mi się większą przepustowością powietrza kosztem jakości jego 
oczyszczania, przeprowadzone zostały badania na hamowni pod-
woziowej polegające na pomiarze wybranych parametrów pracy 
silnika, takich jak moc i moment obrotowy jednostki napędowej 
pojazdu w celu porównania ich z oryginalnymi filtrami montowanymi 
do tego pojazdu seryjnie.  

1. OBIEKT I METODYKA BADAŃ 

Obiektem badawczym był samochód marki Fiat Siena o po-
jemności silnika 1.4 dm3 o mocy 70 KM [3,4]. Pomiary zostały prze-
prowadzone w serwisie samochodowym wyposażonym w inercyjną 
hamownię podwoziową LPS 300 niemieckiej firmy MAHA [6]. Po-
miar na hamowni inercyjnej sprowadza się do maksymalnego roz-
pędzenia pojazdu na rolkach, a następnie włączeniu biegu jałowego 

i pozwoleniu mu na samoczynne zatrzymanie się bez hamowania. 
Obciążeniem silnika jest masa rolek i opory toczenia oraz opory 
mechanizmu napędowego. Czas pomiaru na takiej hamowni to 
około 20-30 sekund pełnego obciążenia i kilka minut swobodnego 
toczenia się po hamowni aż do zatrzymania. Moc i moment obroto-
wy mierzone są jako funkcje przyspieszenia i zwalniania samocho-
du na rolkach. Ich suma tworzy wynik reprezentujący moc i moment 
silnika [5]. 

Przeprowadzone badania polegały na badaniu osiągów samo-
chodu przy zastosowaniu następujących filtrów powietrza [2,7]: 
– oryginalnego filtra Filtron model  API155, 
– zamiennego filtra K&N model 33-2793, 
– filtra stożkowego Jacky model B-005. 

  
Na rysunku 1 przedstawiono komorę silnika badanego samo-

chodu i umiejscowienie filtra powietrza.  
 

 
Rys. 1.  Umiejscowienie filtra powietrza w badanym samochodzie,    
gdzie: 1 -  pokrywa obudowy filtra, 2 - zaczepy  mocujące pokrywę,  
3 - przewód dolotowy powietrza. 

2. WYNIKI BADAŃ 

Pierwszym badanym filtrem powietrza był oryginalny filtr papie-
rowy marki Filtron, który jest seryjnie montowany w badanym samo-
chodzie. Po przeprowadzeniu testu okazało się, że otrzymany na 
hamowni wynik mocy maksymalnej był wyższy niż ten podawany 
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przez producenta.  Na rysunku 2 przedstawiono wykres mocy  
i momentu obrotowego badanego filtra. 

Analizując uzyskane wyniki można zauważyć, że wraz ze 
wzrostem prędkości obrotowej silnika rośnie również i jego moc. 
Wzrost mocy obserwujemy do prędkości obrotowej 5600 min-1, 
gdzie moc osiąga maksimum rzędu 71,5 KM. Po przekroczeniu tej 
prędkości moc spada. Moc maksymalna została osiągnięta przy 
mniejszej prędkości obrotowej, a nie jak podaje producent dla 6000 
min-1. Biorąc pod uwagę z kolei moment obrotowy zauważamy, że 
jego wartość maksymalna została osiągnięta przy prędkości obro-
towej równej około 3400 min-1, gdzie maksymalny moment obrotowy 
wyniósł 110 Nm. W przypadku momentu obrotowego zauważamy, 
że maksymalny moment został uzyskany przy wyższej prędkości 
obrotowej w porównaniu z danymi producenta, który podaje mak-
symalny moment dla 3000 min-1. 

Następnym badanym filtrem był filtr powietrza (zamiennik) firmy 
K&N. Wykres mocy i momentu obrotowego uzyskany podczas 
badań na hamowni został przedstawiony na rysunku 3.  

Z otrzymanych wyników można zauważyć, że przy wzroście 
prędkości obrotowej obserwujemy również wzrost wartości mocy.  
I tak dla prędkości 2400 min-1 uzyskana moc wyniosła około 36 KM, 
a dla prędkości 4200 min-1 otrzymano moc równą 62 KM. Natomiast 
przy prędkości obrotowej 5600 min-1 otrzymano moc maksymalną 
Nmax=72,1 KM, a więc porównywalną z mocą osiągniętą dla orygi-
nalnego filtra powietrza. Analizując natomiast uzyskane wyniki 
momentu obrotowego widzimy, że dla początkowych prędkości 
obrotowych wartości momentu rosną, a przy prędkości 3400 min-1 
zostaje osiągnięty maksymalny moment obrotowy Mmax=109,9 Nm, 
a więc również bardzo zbliżony do momentu uzyskanego dla orygi-
nalnego filtra powietrza. 

Kolejnym badanym filtrem był stożkowy filtr powietrza firmy 
Jacky. W celu zainstalowania go w pojeździe należało wymontować 
fabryczną pokrywę filtra powietrza i zastosować jako łącznik rurę 
aluminiową dołączoną przez producenta do filtra. 

Na podstawie przeprowadzonych badań na hamowni sporzą-
dzono wykres mocy i momentu obrotowego badanego silnika, który 
przedstawiono na rysunku 4.  

Na podstawie wyników  pomiarów można stwierdzić, że przy 
wzroście prędkości obrotowej rośnie moc. Maksymalną moc  
Nmax = 73,6 KM osiągnięto przy prędkości obrotowej 5600 min-1. 
Natomiast na podstawie uzyskanych wartości momentu obrotowego 
podczas tego badania można wnioskować, że maksymalny moment 
obrotowy Mmax = 110,5 Nm został otrzymany przy prędkości obroto-
wej 3400 min-1, a więc takiej samej jak podczas testu oryginalnego 
filtra powietrza i jego zamiennika.  

Analiza wyników przebiegu mocy i momentu obrotowego silni-
ka Fiata Siena wskazuje, że: przy zastosowaniu zamiennego filtra 
powietrza K&N maksymalna moc silnika wzrosła o około 1% w 
porównaniu do filtra oryginalnego natomiast maksymalny moment 
obrotowy nie zmienił się. Przy zamontowaniu sportowego filtra 
stożkowego przyrost mocy maksymalnej wyniósł około 3% w po-
równaniu z filtrem oryginalnym, a maksymalny moment obrotowy 
kształtował się na niezmienionym poziomie. Z kolei przy porównaniu 
filtra stożkowego (sportowego) z filtrem zamiennym K&N zaobser-
wowano o około 2% przyrostu mocy natomiast maksymalny mo-
ment obrotowy nie wykazywał znaczących zmian  

PODSUMOWANIE 

Postęp w dziedzinie konstrukcji filtrów i używanych materiałów 
filtracyjnych sprawia, że współcześnie produkowane filtry powietrza 
osiągają skuteczność filtrowania zanieczyszczeń na poziomie 
99,9% dla cząstek o rozmiarach zaledwie kilku mikrometrów. Zwa-
żywszy, że silniki spalinowe zużywają w procesie spalania ogromne 
ilości powietrza (ponad 10m3 powietrza na litr paliwa) filtry przy tak 
dużej skuteczności filtrowania muszą charakteryzować się równo-
cześnie małymi oporami przepływu oraz dużą chłonnością zanie-
czyszczeń. Wymagane są nowe coraz bardziej ulepszone i wytrzy-
małe media filtracyjne. Powietrze zależnie od klimatu i warunków 

 
Rys. 2.  Wykres mocy i momentu obrotowego filtra oryginalnego  
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pogodowych zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia np. pył, 
kurz, owady, itp., które mogą spowodować zmniejszenie sprawności 
silnika, a nawet jego uszkodzenie. Moc silnika spalinowego i jego 
moment obrotowy są w bezpośredni sposób zależne od ilości po-
wietrza podawanego do komory spalania. 

Filtry powietrza mają różnorodne kształty i rozmiary, które po-
winny zapewnić optymalne warunki pracy silnika. Różnica widoczna 
jest w konstrukcji   pomiędzy filtrem oryginalnym, filtrem zamiennym 
oraz stożkowym. 

Możemy stwierdzić, że w badanym samochodzie zamontowany 

 
Rys. 3   Wykres mocy i momentu obrotowego filtra K&N 

 
Rys. 4   Wykres mocy i momentu obrotowego stożkowego filtra powietrza 
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filtr stożkowy  przyczynił się do zwiększenia mocy silnika, choć 
należy zdawać sobie sprawę z tego, że uzyskany przyrost mocy 
mieści się w granicach błędu pomiarowego. Przyczyną wzrostu 
mocy sinika jest zwiększona przepustowość filtra, która jednak 
odbywa się kosztem zmniejszenia stopnia oczyszczania przez niego 
zanieczyszczeń powietrza. 

Przeprowadzone badania udowadniają, że istotne znacznie ma 
zastosowana w filtrze tkanina filtracyjna, ale najważniejszym czyn-
nikiem jest jego konstrukcja. Wpływ tej konstrukcji obserwujemy w 
uzyskanych wynikach porównując filtr zamienny i stożkowy, gdzie 
zastosowane tkaniny posiadają zbliżone właściwości, lecz różnią się 
kształtem. Można zatem stwierdzić, że rodzaj, a tym samym kon-
strukcja filtra powietrza wpływa na zmiany parametrów pracy silnika 
spalinowego, ale dla kierującego pojazdem w sposób raczej nie-
zauważalny. 
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The influence of the type of air filter on selected  
work parameters of the combustion engine  

In this paper we were made the attempt to answer the 

question of whether mounted sport air filter in your car sig-

nificantly increases power and torque of the drive unit. For 

this  purpose the tests on the inertial chassis dynamometer  

were carried out. They consisted of measurement of the pow-

er and torque of a vehicle on which different types of air 

filters were mounted. The measurements were done for origi-

nal the air filter as well as its substitute and sporting conical 

air filter. The study was conducted on the car Fiat Siena with 

an engine capacity of 1.4 dm3 and the power of 70 HP.  
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