
 
 

 

Zdzisław CHŁOPEK PTNSS–2015–3523 

Impact of diesel engine operating conditions on unit emissions  

of pollutants 

The performance of internal combustion engines depends on the engine operating conditions, both on the static 

conditions as well as on the presence of dynamic conditions, where the operating condition of the engine heated to a 

stable temperature can be determined by the load and the speed. This paper presents the results of empirical studies of 

unit emissions of pollutants from Cummins 6C8.3 engine in static and dynamic tests, both for standard tests used in 

certification procedures, as well as for special tests developed for internal combustion engines of work machines. 
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Wpływ stanów pracy silnika o zapłonie samoczynnym na emisję jednostkową  

zanieczyszczeń 

Właściwości użytkowe silników spalinowych zależą od stanów pracy silników, zarówno od stanów statycznych, jak 

i od występowania stanów dynamicznych, przy czym stan pracy silnika spalinowego nagrzanego do ustabilizowanej 

temperatury może być określony przez obciążenie i przez prędkość obrotową. W pracy przedstawiono wyniki badań 

empirycznych emisji jednostkowej zanieczyszczeń z silnika Cummins 6C8.3 w testach statycznych i dynamicznych, 

zarówno standardowych, stosowanych w procedurach homologacyjnych, jak i w testach specjalnych, opracowanych 

dla silników spalinowych maszyn roboczych. 

Słowa kluczowe: silniki spalinowe, stany pracy silników, testy statyczne, testy dynamiczne, emisja zanieczyszczeń 

1. Wstęp 

Celem pracy jest ocena wpływu stanów pra-

cy silnika o zapłonie samoczynnym na emisję 

jednostkową zanieczyszczeń. Ocena ta jest wy-

konana na podstawie wyników badań empi-

rycznych emisji jednostkowej zanieczyszczeń z 

silnika Cummins 6C8.3 w testach statycznych i 

dynamicznych: zarówno standardowych, stoso-

wanych w procedurach homologacyjnych, jak i 

w testach specjalnych, opracowanych dla silni-

ków spalinowych maszyn roboczych. Testy te 

znacznie różnią się charakterem stanów pracy 

silnika i – dzięki temu – jest możliwa ocena 

wpływu stanów statycznych oraz ocena wystę-

powania stanów dynamicznych pracy silnika na 

emisję zanieczyszczeń silnika. 

Właściwości użytkowe silników spalino-

wych (dla stałych charakterystyk sterowania 

silnika) są zdeterminowane przede wszystkim 

tymi wielkościami, które charakteryzują: inten-

sywność wykonywanej przez silniki pracy, opi-

sywaną mocą użyteczną, oraz stan cieplny silni-

ków, określany temperaturami ich części i ukła-

dów [3, 4, 6]. Do opisu wielkości charakteryzu-

jących intensywność wykonywanej przez silniki 

spalinowe pracy wykorzystuje się zazwyczaj 

moment obrotowy, opisujący obciążenie silnika, 

i prędkość obrotową [3, 4, 6]. Do tego opisu 

można również przyjąć sterowanie silnika przez 

operatora jako wielkość charakteryzującą obcią-

żenie. Te trzy wielkości: sterowanie silnika 

przez operatora – s, moment obrotowy silnika – 

Me i jego prędkość obrotowa – n są od siebie 

zależne, w związku z tym w warunkach sta-

tycznych lub przyczynowych warunkach dyna-

micznych jako wielkości opisujące stan pracy 

silnika nagrzanego do ustabilizowanej tempera-

tury można przyjąć dowolną parę wielkości 

spośród rozpatrywanych. W testach badaw-

czych silników spalinowych powszechnie 

przyjmuje się jako wielkości charakteryzujące 

stan pracy silnika prędkość obrotową i moment 

obrotowy. W wypadku badań pojazdów na ha-

mowniach podwoziowych przyjmuje się jako 

wielkość determinującą stan pracy silnika pręd-

kość pojazdu [3], co wynika ze znacznego po-

dobieństwa parametrów układów napędowych 

współczesnych samochodów zaliczanych do 

porównywalnych kategorii ze względu na użyt-

kowanie (w badania na hamowniach podwo-

ziowych są to głównie samochody osobowe i 

lekkie samochody ciężarowe, zwane samocho-

dami dostawczymi). 

Właściwości użytkowe silników spalino-

wych są zależne zatem od stanów statycznych 

pracy silników oraz od rodzaju występujących 

w ich pracy stanów dynamicznych, np. zmian 
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prędkości obrotowej, obciążenia czy sterowania 

silnika przez operatora [3, 6]. W stanach dyna-

micznych właściwości użytkowe silników zale-

żą nie tylko od wartości wielkości opisujących 

stan pracy silnika, ale i od ich przebiegów [3, 

6]. Z tego powodu właściwości użytkowe silni-

ków spalinowych w warunkach dynamicznych 

mogą się znacznie różnić od tych właściwości w 

warunkach statycznych [3, 10, 12, 17 –21]. 

Zainteresowanie wpływem stanów pracy sil-

ników spalinowych na emisję zanieczyszczeń 

odnotowuje się od czasu tworzenia pierwszych 

testów do badania silników, stosowanych za-

równo do badania silników w samochodach – 

na hamowni podwoziowej [24], jak i do badania 

silników na hamowni silnikowej [23]. Badania 

właściwości silników w testach, zarówno sta-

tycznych, jak i dynamicznych, początkowo 

ograniczały się jedynie do wyznaczania wielko-

ści uśrednionych dla przebiegu całego testu, np. 

średniej wartości emisji drogowej zanieczysz-

czeń w testach jezdnych lub średniej emisji 

jednostkowej zanieczyszczeń w testach na ha-

mowni silnikowej. 

Szczególnie duże zainteresowanie zagadnie-

niami wpływu stanów dynamicznych silników 

spalinowych na ich właściwości występuje od 

powstania testów dynamicznych. Od 1985 r., 

gdy w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

wprowadzono do procedur badań homologa-

cyjnych dla dużych silników o zapłonie samo-

czynnym (tzw. HDD – Heavy Duty Diesel – 

dużych silników o zapłonie samoczynnym – do 

samochodów ciężarowych i autobusów) test 

dynamiczny HDDTT (Heavy Duty Diesel 

Transient Test – test przejściowy dużych silni-

ków o zapłonie samoczynnym) [23] zauważa 

się zainteresowanie opracowywaniem testów 

statycznych symulujących testy dynamiczne 

[2–4, 7, 11, 15, 16, 22]. 

W AVL LIST (Anstalt für Verbrennung-

skraftmaschinen Prof. Dr H. List – Instytut 

Silników Spalinowych) opracowano testy sta-

tyczne ośmiofazowy i czternastofazowy, sy-

mulujące test dynamiczny HDDTT [2, 15, 16]. 

W Steyr-Daimler-Puch AG do symulacji testu 

HDDTT wykorzystano test statyczny z zasto-

sowaniem punktów testu uniwersalnego (jede-

nastofazowego), opartego na standardzie testu 

zgodnego z regulaminem EKG 49.02 (EKG – 

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji 

Narodów Zjednoczonych) [23]. Testy do sy-

mulacji testu HDDTT zostały opracowane 

zgodnie z kryteriami podobieństwa w warun-

kach badań i warunkach rzeczywistego 

użytkowania [3, 4, 7, 13, 14]: 

a) stanu pracy silnika, determinującego 

właściwości silnika (w pracach [2, 11, 

15, 16] jako wielkość kryterialną, określa-

jącą stan pracy silnika, przyjęto średnią 

nieujemną moc użyteczną) – jest to syn-

teza testów na zasadzie apriorycznej, 
b) wielkości opisujących właściwości użyt-

kowe silnika, w pracy [22] średniej emisji 

jednostkowych poszczególnych substancji 

szkodliwych – jest to synteza testów na 

zasadzie aposteriorycznej. 
W pracach [3, 4] przedstawiono koncepcje 

symulacji testów dynamicznych testami sta-

tycznymi na zasadzie apriorycznej i aposterio-

rycznej. Jako kryteria aproksymacji stanów 

statycznych, odpowiadających stanom dyna-

micznym o nieujemnym momencie obroto-

wym, przyjęto metryki będące funkcjami pręd-

kości obrotowej i momentu obrotowego. W 

pracach [7, 14] jako kryterium aproksymacji 

stanów statycznych, odpowiadających stanom 

dynamicznym o nieujemnym momencie obro-

towym, przyjęto podobieństwo gęstości praw-

dopodobieństwa stanów pracy sinika w warun-

kach badań i rzeczywistego użytkowania silni-

ka. 

W pracach [10, 12, 17, 19–21] są podej-

mowane próby symulacji emisji zanieczysz-

czeń z wykorzystaniem charakterystyk sta-

tycznych emisji zanieczyszczeń. W wyniku 

badań porównawczych stwierdzono szczegól-

nie duże różnice emisji zanieczyszczeń dla 

szybkiego zwiększania sterowania silników 

przez operatora, co jest interpretowane przede 

wszystkim inercyjnymi właściwościami układu 

turbodoładowania. W pracy [19] stwierdzono, 

że największe różnice w emisji zanieczyszczeń 

występują w fazach testów badawczych, od-

powiadających znacznym utrudnieniom ruchu 

samochodów, tzn. jeździe w miastach. W pra-

cach [19, 21] przedstawiono modele matema-

tyczne układu turbodoładowania, umożliwiają-

ce korekcję symulowanych emisji zanieczysz-

czeń na podstawie emisji w stanach statycz-

nych. 

Temat badań wpływu stanów silników spa-

linowych na właściwości użytkowe silników 

jest tematem rozwojowym, nie ma bowiem 

jednoznacznych możliwości oceny właściwo-

ści użytkowych silników w stanach dynamicz-

nych – w odróżnieniu od sytuacji w stanach 

statycznych. W niniejszej pracy skupiono się 
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na ocenie emisji jednostkowej zanieczyszczeń 

z silnika spalinowego w testach badawczych, 

zarówno statycznych, jak i dynamicznych, nie 

zajmowano się natomiast badaniami właściwo-

ści silników w stanach elementarnych, opisa-

nych np. przedziałami wartości prędkości ob-

rotowej i momentu obrotowego oraz pochod-

nych tych wielkości względem czasu. Przed-

stawienie takiej analizy znacznie przekraczało-

by objętość publikacji. Przykłady takich roz-

ważań można znaleźć w [7, 8]. 

2. Wyniki badań emisji jednostkowej za-

nieczyszczeń z silnika spalinowego 

Badania empiryczne emisji jednostkowej 

zanieczyszczeń wykonano na turbodoładowa-

nym sześciocylindrowym silniku o zapłonie 

samoczynnym Cummins 6C8.3 o objętości 

skokowej 8,3 dm
3
. Badania zostały wykonane w 

ramach realizacji pracy [1]. Jest to silnik spali-

nowy spełniający wymagania emisji zanie-

czyszczeń na poziomie Euro III. Aparatura, 

którą wykorzystano do badań spełniała wyma-

gania stawiane w procedurach homologacyj-

nych w Unii Europejskiej. 

W celu oceny wpływu stanów pracy silni-

ka na emisję zanieczyszczeń przeprowadzono 

badania w testach znacznie różniących się 

właściwościami. Są to testy statyczne i dyna-

miczne, zarówno stosowane w procedurach 

homologacyjnych, jak i testy specjalne. Testy 

statyczne różnią się doborem punktów pracy 

silnika oraz udziałami w poszczególnych 

punktach, stosowanymi do wyznaczania 

uśrednionej emisji jednostkowej zanieczysz-

czeń. Testy dynamiczne znacznie różnią się dla 

przebiegów zarówno względnej prędkości 

obrotowej, jaki względnego momentu obroto-

wego, w dziedzinach; czasu, częstotliwości i 

wartości procesu. W szczególności w testach 

dynamicznych występują wyraźne różnice w 

wartościach średnich i wariancjach względnej 

prędkości obrotowej i względnego momentu 

obrotowego, a szczególnie duże są różnice we 

właściwościach dynamicznych poszczególnych 

testów. 

Homologacyjnymi testami stycznymi, wy-

korzystywanymi w badaniach są: 

a) R 49.02 – tzw. test trzynastofazowy, zgod-

ny z regulaminem nr 49.02 EKG ONZ, do 

badania silników samochodowych [23], 

b) ESC (European Stationary Cycle – euro-

pejski test statyczny), zgodny z regulami-

nem nr 49.03 EKG ONZ, do badania silni-

ków samochodowych [23], 

c) NRSC (Nonroad Stationary Cycle – test 

statyczny silników do maszyn niedrogo-

wych), tożsamy z testem C1 wg ISO 

8178–4, do badania silników o zapłonie 

samoczynnym maszyn roboczych [23]. 

Dynamiczne testy homologacyjne, stoso-

wane w badaniach, to: 

a) ETC (European Transient Cycle – europej-

ski test przejściowy), zgodny z regulami-

nem nr 49.03 EKG ONZ, do badania silni-

ków samochodowych [23], 

b) HDDTT (Heavy Duty Diesel Transient 

Test – test przejściowy ciężkich silników o 

zapłonie samoczynnym), zgodny z regu-

laminem FTP (Federal Test Procedure) 

Stanów Zjednoczonych Ameryki [23], 

c) NRTC (Nonroad Transient Cycle – test 

przejściowy silników do maszyn niedro-

gowych), do badania silników o zapłonie 

samoczynnym maszyn roboczych [23]. 

Testami specjalnymi, zastosowanymi do 

badania silnika, są testy opracowane w ramach 

realizacji pracy [1]. Są to testy statyczne: 

a) BBST (Buldozer–Blade Static Test) – test 

statyczny do silników spycharek w trybie 

pracy z lemieszem – rysunek 1 [1, 14], 

b) BRST (Buldozer–Ripper Static Test – test 

statyczny do silników spycharek w trybie 

pracy ze zrywakiem) – rysunek 2 [1, 14] 

oraz dynamiczne: 

a) BBDT (Buldozer–Blade Dynamic Test) – 

test dynamiczny do silników spycharek w 

trybie pracy z lemieszem – rysunki 3 i 4 

[1, 14], 

b) BRDT (Buldozer–Ripper Dynamic Test) – 

test dynamiczny do silników spycharek w 

trybie pracy ze zrywakiem – rysunki 5 i 

6[1, 14]. 

Testy do badania silników spalinowych za-

stosowanych w maszynie roboczej zostały 

opracowane na podstawie wyników badań 

empirycznych spycharki gąsienicowej w trybie 

pracy z lemieszem i ze zrywakiem. Testy sta-

tyczne opracowano zgodnie z kryterium podo-

bieństwa gęstości prawdopodobieństwa stanów 

pracy sinika w warunkach badań i rzeczywi-

stego użytkowania silnika. [1, 14]. Testy dy-

namiczne zostały opracowane zgodnie z zasa-

dą wiernej symulacji w dziedzinie czasu. Jako 

podstawowe kryteria podobieństwa przy synte-

zie testów dynamicznych przyjęto podobień-

stwo charakterystyk zerowymiarowych stanów 

pracy silnika, przede wszystkim wartości śred-
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niej i wariancji prędkości obrotowej i sterowa-

nia silnika [1, 14]. 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono realiza-

cje testów statycznych BBST i BRST. 
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Rys. 1. Realizacja testu BBST we współrzęd-

nych: prędkość obrotowa – n – moment obro-

towy – Me; pole powierzchni kół jest propor-

cjonalne do udziałów faz testu statycznego 

opisanych liczbami na wykresie 
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Rys. 2. Realizacja testu BRST we współrzęd-

nych: prędkość obrotowa – n – moment obro-

towy – Me; pole powierzchni kół jest propor-

cjonalne do udziałów faz testu statycznego 

opisanych liczbami na wykresie 

 

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono realiza-

cje testu BBDT – przebiegi prędkości obroto-

wej i momentu obrotowego. 
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Rys. 3. Realizacja testu BBDT – przebieg 

prędkości obrotowej – n 
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Rys. 4. Realizacja testu BBDT – przebieg 

momentu obrotowego – Me 

 

Na rysunkach 5 i 6 zostały przedstawione 

przebiegi prędkości obrotowej i momentu ob-

rotowego, stanowiące realizacje testu BBDT. 
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Rys. 5. Realizacja testu BRDT – przebieg 

prędkości obrotowej – n 
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Rys. 6. Realizacja testu BRDT – przebieg 

momentu obrotowego – Me 
 

Na rysunkach 7–10 przedstawiono emisję 

jednostkową zanieczyszczeń w testach statycz-

nych i dynamicznych. 
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Rys. 7. Emisja jednostkowa tlenku węgla w 

testach – eCO 
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Rys. 8. Emisja jednostkowa węglowodorów w 

testach – eHC 
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Rys. 9. Emisja jednostkowa tlenków azotu w 

testach – eNOx 
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Rys. 10. Emisja jednostkowa cząstek stałych w 

testach – ePM 

 

Wyraźnie widoczna jest różnica między 

wartościami emisji jednostkowej zanieczysz-

czeń w testach statycznych i dynamicznych. 

Emisja jednostkowa w stanach dynamicznych 

jest znacznie większa. Największa różnica jest 

w wypadku cząstek stałych, najmniejsza – 

tlenków azotu. 

Różnica w wartościach emisji zanieczysz-

czeń w zależności od poszczególnych testów 

jest znacznie trudniejsza do interpretacji. Na 

różnicę tę mają wpływ zarówno właściwości 

dynamiczne testów, jak i stany statyczne silni-

ka odpowiadające stanom dynamicznym w 

teście. 

Ocena właściwości dynamicznych testów 

nie jest zadaniem jednoznacznym. Obszerna 

ocena właściwości dynamicznych stosowanych 

testów przekracza możliwości objętościowe 

artykułu. W tym celu byłoby konieczne prze-

prowadzenie badań przebiegów względnej 

prędkości obrotowej i względnego momentu 

obrotowego w dziedzinach: czasu, częstotliwo-

ści i wartości procesu. Z prac własnych autora, 

prowadzonych przede wszystkim w dziedzinie 

częstotliwości, wynika, że nie ma znaczących 

różnic w ocenianych właściwościach dyna-

micznych. W niniejszej pracy przedstawiono 

porównanie wartości średniej wartości bez-

względnej pochodnej względem czasu prędko-

ści obrotowej i momentu obrotowego dla nieu-

jemnej mocy użytecznej (rysunki 11 i 12). 

Rozpatrywano wartość nieujemną mocy uży-

tecznej badanych testów w celu zapewnienia 

spójności zastosowanej metody oceny, miano-

wicie w testach do badań silników o zastoso-

waniach w maszynie roboczej nie występują – 

w odróżnieniu od testów do badań silników 

samochodowych – stany odpowiadające ha-

mowaniu silnikiem. 
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Rys. 10. Wartość średnia wartości bezwzględ-

nej pochodnej względem czasu prędkości ob-

rotowej – AV[|dn/dt|] dla nieujemnej mocy 

użytecznej w poszczególnych testach dyna-

micznych (AV jest operatorem wartości śred-

niej) 
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Rys. 11. Wartość średnia wartości bezwzględ-

nej pochodnej względem czasu momentu obro-

towego – AV[|dMe/dt|] dla nieujemnej mocy 

użytecznej w poszczególnych testach dyna-

micznych 

 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazu-

ją znaczne – zgodnie z przyjętymi kryteriami – 

zróżnicowanie właściwościach dynamicznych 

ocenianych testów. Zdecydowanie największe 

wartości pochodnej prędkości obrotowej i 

momentu obrotowego jest dla testów stosowa-

nych do badania silników samochodowych. 

Jednocześnie nie występuje jednoznaczna ko-

relacja wartości emisji jednostkowej zanie-

czyszczeń z wartością średnią wartości bez-

względnej pochodnej względem czasu prędko-

ści obrotowej i momentu obrotowego. Wydaje 

się zatem, że istotnym czynnikiem przy ocenie 

emisji zanieczyszczeń w stanach dynamicz-

nych mogą być – oprócz rodzajów stanów 

dynamicznych – również stany statyczne silni-

ka odpowiadające stanom dynamicznym przy 

nieujemnym momencie obrotowym. 

Charakterystyki stanów statycznych w te-

stach statycznych oraz stanów statycznych, 

odpowiadających stanom dynamicznym w 

testach zostały przedstawione na rysunku 13. 

Na wykresie przedstawiono na obszarze ogra-

niczonym zewnętrzną charakterystyką prędko-

ściową punkty o współrzędnych: 

a) średnia prędkość obrotowa – średni mo-

ment obrotowy – dla testów statycznych, 

b) średnia prędkość obrotowa – średni mo-

ment obrotowy dla stanów silnika o nieu-

jemnym momencie obrotowym – dla te-

stów dynamicznych. 

Stany pracy silnika w testach statycznych 

znacznie się różnią. Najmniejsza średnia pręd-

kość obrotowa jest dla testów stosowanych do 

badania silników stosowanych do napędu sa-

mochodów: ESC i R 49.02, a w następnej ko-

lejności dla testu NRSC, wywodzącego się z 

testu uniwersalnego o punktach tożsamych z 

testem trzynastofazowym zgodnym z regula-

minem nr 49 EKG. Znacznie większa jest śred-

nia prędkość obrotowa dla testów, symulują-

cych warunki pracy silnika do napędu spy-

charki gąsienicowej. Również średni moment 

obrotowy jest dla testów BBST i BRST więk-

szy niż dla testów pozostałych, przy czym jest 

charakterystyczne małe średnie obciążenie w 

teście amerykańskim HDDTT, co wynika ze 

specyfiki właściwości ciężkich pojazdów w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki i charakte-

rem ich pracy. 
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Rys. 13. Średnia prędkość obrotowa i średni 

moment obrotowy w testach dla stanów silnika 

o nieujemnym momencie obrotowym na tle 

zewnętrznej charakterystyki prędkościowej 

momentu obrotowego 

 

Wielkością charakteryzującą stany pracy 

silnika w testach ze względu na emisję zanie-

czyszczeń i zużycie paliwa jest również śred-

nia nieujemna moc użyteczna (w czasie ha-

mowania silnikiem jest wyłączane dawkowa-

nie paliwa) – rysunek 14. 
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Rys. 14. Średnia nieujemna moc użyteczna w 

testach 

 

Zdecydowanie największe obciążenie sil-

nika jest w testach do symulacji pracy w spy-

charce, szczególnie dla testów dynamicznych. 

1099



 
 

 

Najmniejsze jest obciążenie silnika w teście 

HDDTT. 

Ponieważ nieujemna moc użyteczna może 

być wykorzystana do oceny średniego obcią-

żenia silnika spalinowego w teście, na rysun-

kach 15–18 przedstawiono zależność emisji 

jednostkowej zanieczyszczeń od średniej nieu-

jemnej mocy użytecznej. 
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Rys. 15. Zależność emisji jednostkowej tlenku 

węgla od średniej nieujemnej mocy użytecznej 

w testach 
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Rys. 16. Zależność emisji jednostkowej wę-

glowodorów od średniej nieujemnej mocy 

użytecznej w testach 
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Rys. 17. Zależność emisji jednostkowej tlen-

ków azotu od średniej nieujemnej mocy uży-

tecznej w testach 
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Rys. 18. Zależność emisji jednostkowej czą-

stek stałych od średniej nieujemnej mocy uży-

tecznej w testach 

 

Dla większości substancji nie ma wyraźnej 

zależności emisji jednostkowej od nieujemnej 

mocy użytecznej silnika w testach, choć roz-

stęp wartości nieujemnej mocy użytecznej dla 

poszczególnych testów, zarówno statycznych, 

jak i dynamicznych, jest duży. 

Dla testów statycznych jest znamienny 

brak regularności: przykładowo dla testu ESC 

emisja jednostkowa tlenku węgla, węglowodo-

rów i tlenków azotu jest większa niż dla testu 

NRSC, choć w obydwu wypadkach są to róż-

nice niewielkie. Dla zbliżonych strukturą do 

siebie testów BBST i BRST podobne zależno-

ści też występują, lecz różnice są jeszcze 

mniejsze. Znacznie większy brak jednoznacz-

ności wyników występuje dla testów dyna-

micznych, z wyjątkiem emisji jednostkowej 

cząstek stałych. W wypadku testów dynamicz-

nych różnice emisji jednostkowej zanieczysz-

czeń dla poszczególnych testów są jednak 

znacznie większe niż w wypadku testów sta-

tycznych. 

Ogólnie można stwierdzić, że dla tlenku 

węgla, węglowodorów i tlenków azotu nie 

stwierdza się wyraźnej zależności emisji jed-

nostkowej zanieczyszczeń od średniej nieu-

jemnej mocy użytecznej w testach, natomiast 

dla cząstek stałych – w wypadku testów dyna-

micznych – jest to zależność zdecydowanie 

rosnąca. 

3. Podsumowanie 

Jednoznaczna obiektywna ocena wpływu 

stanów pracy silnika spalinowego na emisję 

jednostkową zanieczyszczeń jest trudna. Jed-

noznaczna ocena jest możliwa tylko wtedy, 

gdy badane wielkości można przedstawić w 

postaci funkcji (o wartościach liczbowych) 

zależnych od wielkości charakteryzujących 

stan pracy silnika, tzn. zerowymiarowych cha-
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rakterystyk stanów. O ile w stanach statycz-

nych sytuacja jest bardziej jednoznaczna, bo 

wystarczy przyjąć arbitralnie charakterystyki 

zerowymiarowe stanów pracy silników, o tyle 

w wypadku stanów dynamicznych, traktowa-

nych jako przypadkowe, właściwości silników 

są zależne od każdorazowych realizacji ich 

stanów. Z dotychczasowych badań autora wy-

nika [3, 5, 7], że skutecznymi charakterysty-

kami zerowymiarowymi możliwymi do uśred-

nionego opisania stanów dynamicznych silnika 

spalinowego, determinujących jego właściwo-

ści użytkowe, są: 

a) wartość średnia mocy użytecznej – dla 

testów statycznych, 

b) wartość średnia nieujemnej mocy użytecz-

nej – dla testów dynamicznych. 

Ponieważ w stanach statycznych moc uży-

teczna jest z definicji nieujemna, można ogól-

nie stwierdzić, że charakterystyką zerowymia-

rową, którą można ogólnie uznać za reprezen-

tatywną do oceny stanów pracy silników spali-

nowych, jest wartość średnia nieujemnej mocy 

użytecznej. 

Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że znacznie większe są wartości 

emisji jednostkowej zanieczyszczeń w stanach 

dynamicznych niż w stanach statycznych. Nie 

stwierdzono natomiast ogólnej zależności emi-

sji drogowej zanieczyszczeń od średniej nieu-

jemnej mocy użytecznej w testach. Wyjątkiem 

jest emisja jednostkowa cząstek stałych w sta-

nach dynamicznych silnie rosnąca w zależno-

ści od średniej mocy nieujemnej użytecznej w 

testach. 
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