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The effect of CI engine speed on the emission  

of toxic compounds in the exhaust gases 

 
The article presents road tests results of a delivery van in extra-urban driving conditions. The aim of this 

study was to verify the thesis of the significant increase in the emission of toxic gases with increasing engine 

speed. As a result of the undertaken analysis the results on different environmental pressures for speed driving 

were taken, using different gear. The use of a high gear, possible for use in given vehicle operating conditions, it 

is particularly emphasized by proponents of ecological driving style, which is called the eco-driving. 

The article examines the issue of emissions in the exhaust gases, such as carbon monoxide, hydrocarbons 

and nitrogen oxides in relation to the utility vehicle of LDV type, driven by compression ignition engine. The 

measurements were made using mobile equipment PEMS type for testing the toxicity of exhaust gases. The study 

was conducted in real traffic conditions of the car – the expressway drives in Poznan metropolitan areas. On the 

basis of obtained experimental data the vehicle using, having a minimum emission of toxic pollutants in the 

exhaust, was evaluated. 
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Wpływ prędkości obrotowej silnika ZS na emisję związków toksycznych w spalinach 
 

W artykule zaprezentowano wyniki badań drogowych samochodu dostawczego w warunkach jazdy 

pozamiejskiej. Celem badań było zweryfikowanie tezy traktującej o znacznym wzroście emisji związków 

toksycznych spalin wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika spalinowego. W efekcie podjętej analizy 

uzyskano wyniki dotyczące obciążeń środowiskowych dla różnej prędkości jazdy samochodem, przy 

zastosowaniu różnego biegu. Stosowanie maksymalnie wysokiego biegu przez kierujących pojazdami, możliwego 

do zastosowania w danych warunkach eksploatacji pojazdu, jest szczególnie podkreślane przez propagatorów 

ekologicznego stylu jazdy, określanego mianem eco-drivingu. 

W artykule rozpatruje się zagadnienie emisji związków gazowych w spalinach, takich jak: tlenek węgla, 

węglowodory oraz tlenki azotu, w odniesieniu do pojazdu użytkowego typu LDV, napędzanego silnikiem  

o zapłonie samoczynnym. W wykonanych pomiarach wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności 

spalin typu PEMS. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu samochodu – przejazdy drogą 

ekspresową w rejonach metropolii poznańskiej. Na podstawie pozyskanych danych eksperymentalnych dokonano 

oceny użytkowania pojazdu uwzględniając minimalną emisję toksycznych zanieczyszczeń w spalinach. 

Słowa kluczowe: silnik ZS, prędkość obrotowa, badania drogowe, emisja zanieczyszczeń 

 

1. Wprowadzenie 

Współcześnie na całym świecie powszechna jest 

tendencja do zmniejszania energochłonności ruchu 

pojazdów (zużycia paliwa) oraz emisji związków 

szkodliwych w spalinach. Taki kierunek działań – 

rozwoju przemysłu motoryzacyjnego wymuszają 

odpowiednie organy prawne, które wprowadzają 

coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące 

maksymalnej ilości emitowanych zanieczyszczeń 

przez pojazdy silnikowe. Ustanawiane regulacje 

prawne mają przede wszystkim na celu poprawę 

jakości powietrza, szczególnie w strefach o dużym 

natężeniu ruchu drogowego, oraz zmniejszenie 

uzależnienia od paliw ropopochodnych. 

Popularnymi obecnie metodami, stosowanymi 

przez konstruktorów tłokowych silników spalino-

wych w celu spełnienia unormowań dotyczących 

zmniejszenia energochłonności ruchu oraz emisji 

związków szkodliwych z pojazdów samochodo-

wych, są tzw. downsizing i downspeeding [1, 3, 5]. 

Głównym założeniem pierwszej z nich jest zmniej-

szenie objętości skokowej jednostek napędowych 

pojazdów oraz zmniejszenie liczby cylindrów  

w tych maszynach cieplnych, przy zachowaniu lub 

nawet poprawie ich parametrów eksploatacyjnych 

(w tym mocy użytecznej i momentu obrotowego). 

Natomiast druga metoda polega na przeprowadze-

niu zmian w konstrukcji silnika spalinowego, aby 

umożliwić wykorzystanie mniejszych prędkości 

obrotowych jego wału korbowego. Obie wspo-

mniane metody mają na celu zapewnienie pracy 

silnika w bardziej korzystnych, w aspekcie zużycia 

paliwa i emisji zanieczyszczeń, obszarach jego 

charakterystyki ogólnej. 
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W przedmiotowym artykule rozpatruje się za-

gadnienie emisji związków gazowych, takich jak: 

tlenek węgla, węglowodory oraz tlenki azotu  

w odniesieniu do pojazdu użytkowego, napędzane-

go silnikiem o zapłonie samoczynnym. Celem opi-

sanych w nim prac badawczych była odpowiedź na 

zagadnienia wzrostu emisji związków toksycznych 

w spalinach wraz ze wzrostem prędkości obrotowej 

wału korbowego silnika spalinowego. W efekcie 

podjętej analizy uzyskano wyniki dotyczące obcią-

żeń środowiskowych dla różnej prędkości jazdy 

samochodem, przy zastosowaniu różnego przełoże-

nia w skrzyni przekładniowej (różnego biegu). 

 

2. Metodyka badawcza 

Badaniom w warunkach drogowych (rzeczywi-

ste użytkowanie pojazdu) poddano samochód do-

stawczy w wersji osobowej (rys. 1). Obiekt badań 

był wyposażony w silnik ZS o objętości skokowej 

2,0 dm
3
. Jest on zaliczany do klasy LDV (Light 

Duty Vehicle), oznaczającej lekkie pojazdy użyt-

kowe. 

Podstawowe dane techniczne opisywanego sa-

mochodu przedstawiono w tabeli 1. Z uwagi na 

spełnianą normę emisji spalin Euro 3 jego silnik był 

wyposażony tylko w utleniający reaktor katalitycz-

ny typu DOC (Diesel Oxidation Catalyst). W skład 

układu napędowego pojazdu wchodziła również 

między innymi 5-przełożeniowa manualna skrzynia 

przekładniowa. 

 
Tabela 1. Wybrane dane techniczne obiektu badawczego 

Rodzaj samochodu dostawczy 

Typ silnika ZS, 4-cyl. 

Objętość skokowa silnika 

[cm3] 
1995 

Norma emisji spalin Euro 3 

Maks. moc/maks. moment  

obrotowy [kW/N·m] 
66/205 

Układ oczyszczania spalin 
utleniający reaktor 

katalityczny DOC 

Przebieg [km] 250000 

Masa własna [kg] 1309 

Obciążenie ładunkiem [kg] 350 

Rok produkcji 2001 

 

 

Rys. 1. Samochód badawczy – Citroën Berlingo 

Określenia zawartości głównych składników 

gazowych w spalinach badanego pojazdu dokonano 

z wykorzystaniem mobilnego urządzenia naukowo-

badawczego z grupy PEMS (Portable Emission 

Measurement System; rys. 2). Tego typu aparatura 

umożliwia wykonanie pomiarów stężenia zanie-

czyszczeń w gazach wylotowych silnika w warun-

kach drogowych (według tzw. procedury RDE – 

Real Driving Emission). 

Duże zakresy pomiarowe analizatorów zawarto-

ści poszczególnych składników gazowych w spali-

nach silnikowych, tworzących opisywany sprzęt 

badawczy, umożliwiają jego wszechstronne zasto-

sowanie, m.in. do badań wielu typów pojazdów 

silnikowych o zastosowaniach drogowych i poza-

drogowych (tzw. non-road) [2, 4]. Ponadto przed-

miotowa aparatura charakteryzuje się uzyskiwa-

niem wyników pomiarów stężenia wszystkich 

szkodliwych składników spalin w sposób natych-

miastowy, co pozwala na szybkie wnioskowanie  

w trakcie prowadzenia prac badawczych. 

Poza odpowiednimi dla danych związków che-

micznych analizatorami (NDIR, NDUV, FID),  

w skład opisywanej aparatury badawczej wchodzą 

przede wszystkim [7]: 

‒ moduł umożliwiający komunikację z systemem 

lokalizacji GPS, przeznaczony do określania 

bieżącej pozycji pojazdu na trasie badawczej, 

‒ moduł pozwalający na dokonywanie rejestracji 

licznych danych pochodzących z systemu dia-

gnostyki pokładowej OBD pojazdu (On-Board 

Diagnostics), przeznaczony do określania m.in. 

warunków jazdy i parametrów pracy silnika, 

‒ przepływomierz spalin o różnej średnicy, uza-

leżnionej od objętości skokowej silnika pojazdu, 

przeznaczony do mierzenia wydatku spalin dla 

zmiennych warunków pracy tego silnika. 

 

 

Rys. 2. Aparatura pomiarowa wykorzystywana  

w badaniach drogowych – urządzenie SEMTECH-DS 

 

Wartości stężenia poszczególnych toksycznych 

substancji w gazach wylotowych silnika samocho-

du badawczego uzyskano w efekcie wykonania 

badań w rzeczywistych warunkach ruchu podczas 

przejazdów na trasie PoznańKórnik (fragment 
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drogi ekspresowej S11). Długość trasy badawczej 

wynosiła w przybliżeniu 11 km. Przejazdy testowe 

realizowano w porze popołudniowej, przy wystę-

powaniu dość dużego natężenia ruchu na odcinku 

pomiarowym. 

W celu przeprowadzenia zaplanowanych po-

miarów rozpędzano obiekt badań do prędkości 

jazdy wynoszących kolejno 60, 70, 80, 90 i 100 

km/h. Prędkości te uzyskiwano przy wykorzystaniu 

różnej, maksymalnej liczby biegów. Skutkowało to 

między innymi różnymi wartościami prędkości 

obrotowej wału korbowego silnika spalinowego, 

odczytywanymi z systemu diagnostyki pokładowej 

pojazdu OBD (tab. 2). 

 
Tabela 2. Wybrane parametry eksploatacyjne silnika 

zarejestrowane w trakcie badań 

Parametr 
Prędkość jazdy [km/h] 

60 70 80 90 100 

Prędkość 

obrotowa 

silnika 

[obr/min] 

4 bieg 1650 1850 2100 2350 2650 

5 bieg 1350 1500 1700 1850 2100 

Wydatek 

spalin 

[kg/h] 

4 bieg 104,9 121,3 147,8 183,2 242,1 

5 bieg 82,6 89,3 113,0 140,4 170,8 

Tempera-

tura 

spalin 

[°C] 

4 bieg 114,3 110,0 119,7 131,2 135,6 

5 bieg 108,8 110,4 121,2 126,6 133,2 

 

3. Wyniki badań drogowych 

W celu dokonania analizy, będącej przedmio-

tem niniejszego artykułu, w pierwszej kolejności 

określono skumulowaną emisję poszczególnych 

gazowych substancji toksycznych w spalinach – 

wyemitowaną masę całkowitą w trakcie każdego  

z przejazdów testowych. Następnie w oparciu  

o uzyskane wartości obliczono emisję drogową 

przedmiotowych substancji (rys. 3). Emisję tę obli-

czono dla każdej prędkości badawczej z zakresu 

60‒100 km/h. Wykonane pomiary toksyczności 

spalin w warunkach drogowych wykazują wyraźnie 

odmienną specyfikę emisji szkodliwych związków 

gazowych w spalinach w postaci CO, HC i NOx,  

w zakresie zmienności prędkości obrotowej wału 

korbowego silnika samochodu badawczego. Jak 

można zauważyć w wyniku zmniejszenia prędkości 

obrotowej jednostki napędowej pojazdu, a tym 

samym zastosowania wyższego biegu, emisja dro-

gowa wszystkich trzech analizowanych składników 

spalin również uległa znacznemu zmniejszeniu. 

W celu wykazania dokładnych różnic w emisji 

drogowej tlenku węgla, węglowodorów i tlenków 

azotu, określono względną różnicę procentową 

emisji wobec zastosowanego w trakcie jazdy 4. 

biegu (rys. 4). Z zaprezentowanych danych wynika, 

że największe różnice dotyczą CO, zwłaszcza w 

przypadku jazdy z większymi prędkościami. Zaob-

serwowano spadek wartości emisji drogowej tlenku 

węgla nawet o ponad 50%. Różnice procentowe  

w wartościach emisji drogowej pozostałych dwóch 

analizowanych substancji toksycznych mieszczą się 

natomiast w zakresie od 5 do około 35%. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
Rys. 3. Wartości emisji drogowej uzyskane dla 

poszczególnej prędkości jazdy: a) tlenku węgla,  

b) węglowodorów, c) tlenków azotu 
 

a) 
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b) c) 

 
Rys. 4. Procentowa różnica emisji drogowej – względem 4-go biegu: a) tlenku węgla, b) węglowodorów, c) tlenków azotu 

 

4. Podsumowanie 

W ostatnich latach wielu producentów silników 

spalinowych znacznie zmniejsza produkcję tych, 

charakteryzujących się stosunkowo dużą objętością 

skokową. W ich miejsce wprowadzane są nowe 

jednostki napędowe o małej objętości skokowej, 

często przewyższające swoimi parametrami eksplo-

atacyjnymi jednostki o objętości większej. Nowe 

konstrukcje silników spalinowych (oprócz mniej-

szych wymiarów) charakteryzują się ponadto 

mniejszą energochłonnością – lepszym wykorzy-

staniem energii chemicznej zmagazynowanej  

w paliwie – czyli większą sprawnością [6]. Dzieje 

się tak chociażby w wyniku zmniejszania prędkości 

obrotowej silników – downspeeding. 

Oceniając kierunki działań i prowadzonych prac 

podejmowanych przez poszczególnych producen-

tów silników i pojazdów nie da się podważyć tego, 

że są one uzasadnione i słuszne. Szczególnie jeśli 

weźmiemy pod uwagę fakt, iż prowadzą one do 

znacznego zmniejszenia negatywnego oddziaływa-

nia pojazdów o zastosowaniach drogowych i poza-

drogowych na środowisko naturalne człowieka oraz 

wolniejszego wykorzystywania zasobów, pocho-

dzących ze złóż nieodnawialnych. 

Wykonane badania samochodu dostawczego 

(procedura RDE) uwidoczniły znaczący wpływ 

osiąganej prędkości obrotowej wału korbowego 

silnika na emisję toksycznych składników spalin. 

Należy wskazać na znacząco mniejszą emisję dro-

gową tych związków w przypadku jazdy z załączo-

nym mniejszym przełożeniem w skrzyni przekła-

dniowej – wyższy bieg (porównanie 4-go i 5-go 

biegu). Zaobserwowana zależność dotyczy wszyst-

kich osiąganych w trakcie pomiarów prędkości 

jazdy z zakresu wartości 60100 km/h (rys. 5). 

Należy zaznaczyć, że wykonane badania były 

jedynie badaniami wstępnymi. Aby określić wpływ 

prędkości obrotowej wału korbowego silnika na 

właściwości ekologiczne pojazdu w sposób pełniej-

szy, należy poszerzyć badania, przykładowo o po-

jazdy różnych typów i kategorii homologacyjnych, 

o inne wartości prędkości jazdy, czy też większą 

liczbę zastosowanych w trakcie jazdy biegów. 

 
a) b) 

 

Rys. 5. Wartości emisji drogowej: a) tlenku węgla, b) tlenków azotu 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CI Compression Ignition/zapłon samoczynny 

DOC Diesel Oxidation Catalyst/utleniający 

reaktor katalityczny dla silników ZS 

FID Flame Ionization Detector/analizator 

płomieniowo-jonizacyjny 

GPS Global Positioning System/system 

nawigacji satelitarnej 
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LDV Light Duty Vehicle/lekki pojazd użytkowy 

NDIR Non-Dispersive Infrared/analizator niedy-

spersyjny na podczerwień 

NDUV Non-Dispersive Ultraviolet/analizator 

niedyspersyjny na promieniowanie ultra-

fioletowe 

OBD On-Board Diagnostics/system diagnostyki 

pokładowej pojazdu 

PEMS Portable Emissions Measurement 

System/aparatura mobilna do badań 

toksyczności spalin 

RDE Real Driving Emission/procedura pomiaru 

toksyczności spalin w warunkach 

drogowych 
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