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Comparative analysis of exhaust emission tests  

for a turbine engine 

 
Aviation gas turbines with thrust greater than 27.6 kN are subject to exhaust emission norms and regulations 

for harmful compounds outlined in Annex 16 of the Chicago Convention as established by ICAO. Jet engine 

emission standards are defined with the use of an established takeoff and landing model known as the LTO cycle 

(Landing and take-off). These standards also apply to engines used in multi-role combat aircraft. However, 

multi-role combat aircraft operation differs from the operation of civilian aircraft. Therefore, the analysis of the 

emission results obtained in the carried out research  was done with the use of emission values contained in the 

norm guidelines. 
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Analiza porównawcza testów emisji związków szkodliwych spalin silnika turbinowego  

 
Lotnicze silniki turbinowe o sile ciągu większej od 27,6 kN podlegają normom emisji związków szkodliwych 

spalin zgodnie z Aneksem 16 Konwencji Chicagowskiej ustalonymi przez ICAO. Normy emisji silników 

odrzutowych określone są wg przyjętego jako wzorcowy - cyklu startu i lądowania LTO (ang. Landing and take-

off cycle). Normy te stosuje się również dla silników wykorzystywanych w wojskowych samolotach 

wielozadaniowych. Jednak eksploatacja samolotów wielozadaniowych różni się od eksploatacji cywilnych 

statków powietrznych. W związku z tym przeprowadzono analizę wyników emisji zanieczyszczeń uzyskanych  

w przeprowadzonych testach badawczych z wartościami emisji wynikających z wytycznych zawartych  

w normach. 

Słowa kluczowe:  emisja, samolot wielozadaniowy, test LTO  

 

1. Wprowadzenie 

Silniki spalinowe charakteryzują się zmienną 

emisją związków szkodliwych spalin w zależności 

od warunków eksploatacji. W trosce o środowisko 

naturalne prowadzi się działania związane z oceną 

emisji zanieczyszczeń ze środków transportu. Rów-

nież w przypadku silników turbinowych wykorzy-

stywanych do napędu statków morskich jak i po-

wietrznych stosuje się procedury pomiaru i oceny 

emisji związków szkodliwych. Największe wyko-

rzystanie silników turbinowych jest związane  

z transportem lotniczym. Zagadnienie oddziaływa-

nia samolotów na środowisko ujęto w Aneksie 16 

Konwencji Chicagowskiej, która obowiązuje  

w krajach należących do Międzynarodowej Organi-

zacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO – International 

Civil Aviation Organization) [5]. Zaproponowano 

w nim uniwersalną procedurę stosowaną do oceny 

emisji związków szkodliwych spalin z silników 

cywilnych statków powietrznych. Poszczególne 

fazy testu odpowiadają uogólnionym czasom zni-

żania, kołowania, startu oraz wznoszenia statku 

powietrznego. Dla samolotów cywilnych wyróżnia 

się cztery podstawowe fazy testu: start – 100%  

Fc max (maksymalna siła ciągu), wznoszenie – 85% 

Fc max, lądowanie – 30% Fc max, kołowanie – 7%  

Fc max [6]. Cały test LTO trwa około 30 min. Czasy 

trwania poszczególnych faz wyznaczone są propor-

cjonalnie do ich trwania w rzeczywistych warun-

kach lotu. Zgodnie z tym założeniem, dla cywil-

nych statków powietrznych ustalono, że czas fazy 

startu wynosi 0,7 min, czas fazy wznoszenia – 2,2 

min, czas fazy lądowania – 4 min, a fazy kołowania 

– 26 min [6]. Emisja uzyskana według testu LTO 

jest określana jako masa związku szkodliwego 

przypadająca na masę zużytego paliwa w teście. 

Jest wyrażona jako masa związku w lb odniesiona 

na 1000 lb zużytego paliwa.  

Standardowa procedura zawarta w Aneksie 16 

nie dotyczy jednak lotnictwa wojskowego [9].  

W odniesieniu do oceny emisji zanieczyszczeń 

silników stosowanych w samolotach wojskowych 

stosuje się procedurę podobną, jednak uszczegóło-

wioną o rozróżnienie czasów faz testu w zależności 

od typu statku powietrznego. 

Amerykański Instytut Sił Powietrznych do 

Spraw Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pra-

cy oraz Analiz Ryzyka (AFIERA – Air Force Insti-

tute for Environment, Safety, and Occupational 

Health Risk Analysis) w 2002 roku wydał zalecenia 
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odnośnie inwentaryzacji zanieczyszczeń powietrza 

dla źródeł mobilnych w urządzeniach Sił Powietrz-

nych – Air Emissions Inventory Guidance Docu-

ment for Mobile Sources at Air Force Installation 

[1]. Zgodnie z tym dokumentem wyróżniono nastę-

pujące grupy statków powietrznych (rys. 1):   

• samoloty bojowe, 

• samoloty treningowe z silnikami turbinowymi, 

• samoloty transportowe z silnikami turbinowymi, 

• samoloty z silnikami tłokowymi, 

• śmigłowce. 

Podczas analizy emisji spalin zgodnie z proce-

durą testu LTO pod uwagę bierze się głównie od-

działywanie statku powietrznego w bezpośrednim 

otoczeniu lotniska. Dlatego zdecydowanie najdłuż-

szą fazą dla każdego typu statku powietrznego jest 

faza kołowania (taxi/idle-in oraz taxi/idle-out). 

Przyjęto, że najdłuższym czasem trwania tej fazy 

(łącznie 47,7 min) charakteryzują się silniki samo-

lotów B-52 i KC-135 Sił Powietrznych Stanów 

Zjednoczonych. Są to samoloty aktualnie sukce-

sywnie wycofywane z eksploatacji w USAF. Naj-

krótszym czasem fazy kołowania charakteryzują się 

wielozadaniowe samoloty treningowe wykorzysty-

wane w USAF, w których do napędu stosuje się 

silniki turbinowe. Faza startu tych samolotów trwa, 

w zależności od typu statku powietrznego, od 0,4 

do 0,7 min. W przypadku podejścia do lądowania 

(approach) oraz wznoszenia (climbout) zdecydo-

wanie krótszym czasem charakteryzują się samolo-

ty o przeznaczeniu bojowym USN, a najdłuższym 

czasem spośród statków powietrznych charaktery-

zują się śmigłowce. Łączny czas trwania testu LTO 

zawiera się pomiędzy 15,5 min (dla treningowych 

samolotów USN), a 55,2 min dla samolotów B-52  

i KC-135. Samolot wielozadaniowy można zaliczyć 

do grupy bojowych jednostek USAF, stąd czas 

trwania całego testu określono na 34,5 min. 

2. Metodyka obliczenia emisji wg stan-

dardowego testu LTO 

Istnieją dwie metody określenia emisji w teście 

LTO. Pierwsza metoda wykorzystuje rzeczywistą 

bazę operacyjną i konkretne dane uzyskane w pró-

bie silnikowej. Niemożliwa jest jednak ocena emisji 

związków szkodliwych zawartych w spalinach 

silnika na podstawie wyników pomiarów rzeczywi-

stej eksploatacji w warunkach lotu samolotu wielo-

zadaniowego. Spowodowane to jest właściwościa-

mi dostępnej aparatury oraz specyfiki eksploatacyj-

nej samolotu. W związku z tym, realizacja oceny 

emisji związków szkodliwych spalin przebiega 

dwuetapowo. W pierwszej fazie realizuje się po-

miar stężenia związków szkodliwych zawartych  

w spalinach podczas próby stacjonarnej, a następnie 

otrzymane wyniki odnosi się do warunków eksploa-

tacyjnych silnika podczas rzeczywistych warunków 

lotu. 

Druga metoda polega na wykorzystaniu danych 

fabrycznych zawartych w dokumencie Compilation 

of Air Pollutant Emission Factors, Volume II: Mo-

bile Sources [3]. Określono w nim współczynniki 

emisji poszczególnych związków szkodliwych: 

tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), lotnych 

związków organicznych (VOC) oraz cząstek sta-

łych (PM10) oraz średnie natężenie paliwa. Okre-

ślono również czasy trwania każdej z faz cyklu 

LTO. 

Dla określonego typu statku powietrznego rocz-

ną emisję w testach oblicza się korzystając  

z 3-stopniowej procedury. W pierwszym kroku 

określa się emisję dla każdego z poszczególnych 

cykli pracy w teście LTO (np. start, wznoszenie, 

kołowanie). W drugim kroku przeprowadza się 

sumowanie emisji w poszczególnych fazach pro-

wadzące do otrzymania wyniku emisji dla całego 

Rys. 1. Czasy trwania faz testu LTO dla poszczególnych grup statków powietrznych eksploatowanych w USAF i USN [1] 
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pojedynczego testu LTO. Następnie, mnożąc obli-

czoną emisję związków szkodliwych z pojedyncze-

go cyklu LTO przez liczbę cykli przeprowadzonych 

w roku, uzyskuje się roczną emisję wg testu LTO 

dla danego typu statku powietrznego [1]. Na po-

trzeby prowadzonej analizy emisji substancji szko-

dliwych spalin z silnika F100-PW-229 stosowanego 

między innymi w samolotach wielozadaniowych  

F-16 obliczenia ograniczono do wyznaczenia emisji 

zanieczyszczeń w pojedynczym teście LTO.  

Poszczególnym fazom testu LTO odpowiadają 

ustawienia mocy silnika odrzutowego, wykorzy-

stywane do testów na hamowni (tab. 1). Zestawiono 

fazy testu LTO i odpowiadające im ustawienia 

mocy, czas trwania poszczególnych faz oraz śred-

nie natężenie przepływu paliwa określone na pod-

stawie zaleceń Air Emissions Inventory Guidance 

Document for Mobile Sources at Air Force Installa-

tions (tab. 1).  

 
Tab. 1. Fazy cykli pracy silnika F100-PW-229 [3] 

Faza LTO 

Czas 

trwania 

fazy 

[min] 

Typowe 

ustawienie 

mocy 

Średnie 

natężenie 

przepły-

wu pali-

wa [lb/h] 

Podejście  

do lądowania/ 

Approach 

3,5 Approach 3 098 

Kołowanie do 

startu/ 

Taxi/Idle-in 

11,3 Idle 1 087 

Kołowanie po 

lądowaniu/ 

Taxi/Idle-out 

18,5 Idle 1 087 

Start/ 

Takeoff 
0,4 Military 11 490 

Wznoszenie/ 

Climbout 
0,8 Intermediate 5 838 

 

W zaleceniach dotyczących inwentaryzacji za-

nieczyszczeń powietrza dla źródeł mobilnych w 

urządzeniach Sił Powietrznych, wydanych przez 

AFIERA zawarto zestawienie współczynników 

emisji NOx, CO, VOC oraz PM10 dla wszystkich 

silników używanych w USAF i USN. Zestawiono 

współczynniki emisji dla silnika F100-PW-229 

stanowiącego napęd samolotu wielozadaniowego  

F-16 wraz z odpowiadającymi im trybami pracy 

(tab. 2). 
 

Tab. 2.Współczynniki emisji dla silnika F100-PW-229 [3] 

Ustawienie 

mocy 

Współczynnik emisji  

[lb/1000 lb zużytego paliwa] 

NOx CO VOC PM10 

Idle 3,80 10,16 0,38 2,06 

Approach 15,08 1,17 0,21 2,63 

Intermediate 17,53 0,15 0,30 2,06 

Military 57,65 0,66 0,54 1,33 

 

Znając czasy trwania poszczególnych faz, śred-

nie natężenie przepływu paliwa (tab. 1) oraz współ-

czynniki emisji (tab. 2), można określić wartości 

emisji poszczególnych związków dla pojedynczego 

cyklu LTO, zgodnie z zależnością [3]: 

EPCpol,mode = (TIM/60) ∙ (FFR/1000) ∙ EF ∙ NE 

gdzie:  

EPCpol,mode – emisja dla pojedynczego cyklu dla 

poszczególnego związku szkodliwego spalin w 

określonej fazie (Emissions per cycle for a parti-

cular pollutant during a particular mode) 

[lb/cycle] 

TIM – czas trwania fazy (Time in Mode) [min/cykl] 

FRR – średnie natężenie przepływu paliwa (Fuel 

Flow Rate) [lb/hr] 

EF – współczynnik emisji (Emission Factor) 

[lb/1000 lb] 

NE – liczba silników w samolocie (Number of en-

gines on the aircraft) 

Współczynniki w postaci liczb służą ujednoli-

ceniu jednostek. 

Poniżej przedstawiono procedurę obliczenia 

emisji CO na podstawie danych zawartych w Zale-

ceniach. 

EPCCO,approach=(3,5/60)∙(3098/1000)∙1,17∙1= 

= 0,2114 lb/fazę 

EPCco,taxi/idle-in=(11,3/60)∙(1087/1000)∙10,16∙1=  

= 2,0799 lb/fazę 

EPCco,taxi/idle-out=(18,5/60)∙(1087/1000)∙10,16∙1=  

= 3,4052 lb/fazę 

EPCco,takeoff  =(0,4/60)∙(11490/1000)∙0,66∙1 =  

= 0,0506 lb/fazę 

EPCco,climbout =(0,8/60)∙(5838/1000)∙0,15∙1 =  

= 0,0117 lb/fazę 

Kolejnym krokiem w procedurze obliczenia 

całkowitej emisji związku szkodliwego jest zsu-

mowanie wartości dla wszystkich faz zgodnie z 

zależnością: 

EPCpol,total = EPCpol,approach + EPCpol,taxi/idle-in +  

+ EPCpol,taxi/idle-out + EPCpol,takeoff + EPC pol,climbout 

Dla przedstawionego przykładu obliczeniowego 

(emisja CO na podstawie Zaleceń) całkowita emisja 

w teście LTO wynosi: 

EPCCO,total= 0,2114 + 2,0799 + 3,4052 + 0,0506 +  

+ 0,0117 = 5,7588 lb/test 

Przedstawioną procedurę obliczeniową zasto-

sowano do wszystkich związków szkodliwych (CO, 

NOx, VOC i PM10). Zestawiono emisję w teście 

LTO obliczoną zgodnie z zaleceniami dokumentu 

AIFRA (tab.3). 
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Tab. 3. Emisja CO, NOx, VOC i PM10 w teście LTO na 

podstawie Zaleceń AFEIRA 

faza CO NOx VOC PM10 

Podejście  

do lądowania/ 

Approach 

0,211 2,725 0,038 0,475 

Kołowanie do startu/ 

Taxi/Idle-in 
2,080 0,778 0,078 0,422 

Kołowanie po lądo-

waniu/ 

Taxi/Idle-out 

3,405 1,274 0,127 0,690 

Start/ 

Takeoff 
0,051 4,416 0,041 0,102 

Wznoszenie/ 

Climbout 
0,012 1,365 0,023 0,160 

suma 5,759 10,557 0,308 1,850 

 
 

3. Emisja związków szkodliwych spalin 

silnika F-100-PW22 w teście LTO na 

podstawie badań rzeczywistego obiektu 

W celu weryfikacji poprawności szacowania 

emisji szkodliwych składników spalin z silnika  

F-100-PW-299 zaproponowano odniesienie wyni-

ków badań na rzeczywistym obiekcie do wyników 

emisji obliczonej zgodnie z Zaleceniami. Badania 

prowadzono podczas próby stacjonarnej, a następ-

nie otrzymane wyniki odniesiono do warunków 

eksploatacyjnych silnika podczas rzeczywistych 

warunków lotu. 

Do pomiarów stężenia związków szkodliwych 

spalin wykorzystano mobilny analizator Semtech-

DS firmy Sensors (Sensors EMission TECHnology) 

(rys. 2) [2]. Analizator umożliwia pomiar stężenia 

tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz 

dwutlenku węgla. Wszystkie podzespoły analizato-

ra Semtech-DS zaprojektowano tak, aby jak najbar-

dziej odpowiadały klasie laboratoryjnej urządzeń 

pomiarowych, a jednocześnie mogły sprostać wy-

maganiom stawianym urządzeniom monitorującym 

emisję w rzeczywistych warunkach eksploatacji 

silników spalinowych [2]. 

 

 
Rys. 2. Silnik na hamowni podczas badań 

i analizator spalin [7] 

 

Za pomocą analizatora określono stężenie NOx i 

CO oraz współczynnik nadmiaru powietrza lambda. 

Zużycie paliwa pochodzi z miernicy będącej ele-

mentem wyposażenia hamowni silnikowej. Wyniki 

zestawiono w tabeli 4. 

Na podstawie badań przeprowadzonych na ha-

mowni silnikowej określono średnią emisję szko-

dliwych składników spalin. Wyniki emisji zesta-

wiono w tabeli 5. 

 
Tab. 5. Emisja NOx i CO na podstawie próby silnika  

na hamowni 

Ustawienie 

mocy 

NOx CO 

[kg/h] [lb/h] [kg/h] [lb/h] 

Idle 2,6 5,7 6,1 13,5 

Approach 3,1 6,9 5,2 11,4 

Intermediate 96,8 213,3 14,7 32,5 

Military 108,9 240,1 11,0 24,3 

 

Na podstawie wyników średniej emisji tlenków 

azotu i tlenku węgla (tab. 5) oraz średniego natęże-

nia przepływu paliwa i powietrza (tab. 4) określono 

współczynniki emisji odniesione do 1000 lb zuży-

tego paliwa. Zestawienie współczynników emisji 

dla silnika F-100-PW-229 przedstawiono  

w tabeli 6.  

 

 

 

 

Tab. 4. Zestawienie parametrów emisyjnych silnika F100-PW-229 uzyskane podczas badań na hamowni  
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Tab. 6. Współczynniki emisji dla silnika F100-PW-229 

Ustawienie 

mocy 

Współczynnik emisji  

[lb/1000 lb zużytego paliwa] 

NOx CO 

Idle 4,60 10,90 

Approach 4,46 7,43 

Intermediate 16,80 2,56 

Military 18,33 1,85 
 

Znając czasy trwania poszczególnych faz, śred-

nie natężenie przepływu paliwa (tab. 4) oraz współ-

czynniki emisji (tab. 6), można określić wartości 

emisji poszczególnych związków dla pojedynczego 

cyklu LTO, zgodnie z zależnością: 

EPCpol,mode = (TIM/60) ∙ (FFR/1000) ∙ EF ∙ NE 

Poniżej przedstawiono procedurę obliczenia 

emisji CO na podstawie danych uzyskanych z pró-

by silnika na hamowni. 

EPCCO,approach=(3,5/60)∙(1540/1000)∙7,43∙1= 

= 0,6675 lb/fazę 

EPCco,taxi/idle-in=(11,3/60)∙(1240/1000)∙10,90∙1=  

= 2,5455 lb/fazę 

EPCco,taxi/idle-out=(18,5/60)∙(1240/1000)∙10,90∙1= 

= 4,1674 lb/fazę 

EPCco,takeoff  =(0,4/60)∙(13100/1000)∙1,85∙1 =  

= 0,1616 lb/fazę 

EPCco,climbout =(0,8/60)∙(12700/1000)∙2,56∙1 =  

= 0,4335 lb/fazę 

Całkowita emisja w teście LTO na podstawie 

badań przeprowadzonych na hamowni wynosi: 

 

EPCCO,total= 0,6675 + 2,5455 + 4,1674 + 0,1616 +  

+ 0,4335 = 7,9755 lb/test 

 

Przedstawioną procedurę obliczeniową zasto-

sowano kolejno dla emisji NOx. Zestawiono emisję 

w teście LTO obliczoną na podstawie danych 

otrzymanych z próby silnika na hamowni (tab. 7). 

 
Tab. 7. Emisja CO i NOx w teście LTO na podstawie 

danych otrzymanych z próby silnika na hamowni 

Faza CO NOx 

Podejście do lądowania/Approach 0,6675 0,4001 

Kołowanie do startu/Taxi/Idle-in 2,5455 1,0743 

Kołowanie po lądowaniu/ 

Taxi/Idle-out 
4,1674 1,7587 

Start/Takeoff 0,1616 1,6001 

Wznoszenie/Climbout 0,4335 2,8448 

Suma 7,9755 7,6793 

 

3. Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzona analiza wykazała pewne różni-

ce pomiędzy wynikami emisji obliczonej na pod-

stawie wartości współczynników emisji podawa-

nych przez AFIERA a wynikami emisji obliczonej 

na podstawie wartości uzyskanych podczas badań 

silnika na hamowni (rys. 3). Uzyskane różnice 

wynoszą około 30%.  

 
Rys. 3. Porównanie ilości emitowanych związków szko-

dliwych w teście LTO 
 

Emisja CO wyznaczona w teście LTO wg po-

miarów hamownianych jest większa od wartości 

wyznaczonych na podstawie danych emisji AFIE-

RA. Natomiast emisja NOx w teście LTO wyzna-

czona na podstawie stężenia tych związków w 

spalinach podczas przeprowadzonych badań jest o 

30% mniejsza niż wartość emisji w teście LTO 

wyznaczona wg AFIERA. Może to być związane z 

przesterowaniem silnika, które wynika ze stanu 

eksploatacyjnego i czasu eksploatacji. W przepro-

wadzonych analizach związanych z wyznaczeniem 

emisji wg testu LTO kluczowe znaczenie ma po-

miar zużycia paliwa przy danych nastawach dźwi-

gni mocy silnika. Na podstawie tych pomiarów 

szacuje się emisję zanieczyszczeń spalin. Dla silni-

ków samolotów wielozadaniowych należy wziąć 

pod uwagę również stany przejściowe związane z 

przesterowaniem silnika, które podczas eksploatacji 

występują bardzo często. Wpływają one bezpośred-

nio okres eksploatacji silnika.  

Przeprowadzone badania i analizy rzeczywi-

stych warunków pracy silnika samolotu wielozada-

niowego potwierdzają znaczące różnice w energe-

tycznych i ekologicznych właściwościach w zależ-

ności od stopnia jego wyeksploatowania.  
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Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

AFIERA Air Force Institute for Environment, 

Safety, and Occupational Health Risk 

Analysis – Instytut Sił Powietrznych 

do Spraw Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 

Analiz Ryzyka  

Approach podejście do lądowania – faza testu 

LTO/ ustawienie mocy silnika 

odrzutowego wykorzystywane w 

teście LTO odpowiadające 30% Fc max 

Climbout  wznoszenie – faza testu LTO 

CO carbon monoxide tlenek węgla  

EF Emission Factor – współczynnik 

emisji [lb/1000 lb] 

EPCpol,mode  emisja dla pojedynczego cyklu (EPC) 

dla poszczególnego związku 

szkodliwego spalin (pol) w 

określonej fazie (mode) [lb/cycle] 

Fc max  maksymalna siła ciągu 

FRR Fuel Flow Rate średnie natężenie 

przepływu paliwa [lb/hr] 

ICAO International Civil Aviation Organi-

zation – Międzynarodowa Organiza-

cja Lotnictwa Cywilnego 

Idle ustawienie mocy silnika odrzutowego 

wykorzystywane w teście LTO 

odpowiadające 7% Fc max 

Intermediate ustawienie mocy silnika odrzutowego 

wykorzystywane w teście LTO 

odpowiadające 85% Fc max 

LTO Landing and take-off cycle 

Wzorcowy cykl startu i lądowania 

wykorzystywany do określenia emisji 

związków szkodliwych spalin silnika 

lotniczego 

LZO  Lotne Związki Organiczne 

Military ustawienie mocy silnika odrzutowego 

wykorzystywane w teście LTO 

odpowiadające 100% Fc max 

NE  Number of engines on the aircraft – 

liczba silników w samolocie 

NOx  tlenek azotu 

PM10 pył zawieszony – frakcja pyłu o 

rozmiarach średnicy ziaren do 10 

mikrometrów 

taxi/idle-in Kołowanie do startu 

taxi/idle-out Kołowanie po lądowaniu 

TIM Time in Mode czas trwania fazy 

[min/cykl] 

USAF United States Air Force Siły 

Powietrzne Stanów Zjednoczonych 

USN United States Navy Marynarka 

Wojenna Stanów Zjednoczonych; 

VOC volatile organic compounds lotne 

związki organiczne 
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