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Evaluation of smoke values of diesel engines, 

using a filter opacimeters according to the scale Bosch and FSN 
 

The paper presents the results of the opacity degree of diesel engines using a laboratory filter opacimeters 

one manufacturer, but different generations. The objective of this study was to evaluate the usefulness of the 

older generation opacity for testing modern CR diesel engines. Additionally they wanted to obtained by way 

experimental, on real objects, a comparison of the smoke values defined scales Bosch and FSN. 

Research was carried out on two engines: the modern Fiat 1.3 MultiJet engine and the Isuzu 1.7 engine. The 

1.3 engine was powered by common rail and a 1.7 engine by distributor injection pump. Operating points of the 

engine (speed and torque) were determined so that a steady proportional increase the degree of opacity. 

Additionally, during engine tests were performed correction control parameters of 1.7 engine in order to obtain 

large smoke values. 

Results of this study show that in the case of research smoke values of modern diesel engines, the older 

opacimeters generation may significantly understate the value of opacity. 

Key words: diesel engine, toxicity, opacity, filter opacimeter, Bosch scale, FSN scale  

Ocena stopnia zadymienia spalin silników o ZS dymomierzami  

filtracyjnymi wg skali Bosch i FSN 
 

W pracy przedstawiono wyniki badań stopnia zadymienia spalin silników o ZS laboratoryjnymi 

dymomierzami filtracyjnymi jednego producenta, ale różnych generacji. Celem badań była ocena przydatności 

dymomierza starszej generacji do badań nowoczesnych silników o ZS zasilanych systemami Common Rail. 

Ponadto chciano uzyskać w drodze doświadczalnej na rzeczywistych obiektach porównanie wartości zadymienia 

określanych skalami Bosch i FSN. 

Badania przeprowadzono na dwóch silnikach o ZS: nowoczesnym silniku Fiat 1.3 MultiJet oraz silniku Isuzu 

1.7. Silnik 1.3 zasilany był systemem Common Rail zaś silnik 1.7 rozdzielaczową pompą wtryskową. Punkty 

pracy silników (prędkość obrotowa i moment obrotowy) ustalane były tak, aby następował stały proporcjonalny 

przyrost stopnia zadymienia. Dodatkowo w trakcie realizacji badań  silnika 1.7 wykonywano korektę 

parametrów sterujących silnika w celu uzyskania dużych wartości zadymienia. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w przypadku badań stopnia zadymienia spalin nowoczesnych 

silników o ZS starsze generacyjne dymomierze mogą znacząco zaniżać wskazania zadymienia. 

Słowa kluczowe: silnik o ZS, toksyczność, zadymienie spalin, dymomierz filtracyjny, skala Bosch, skala FSN 

 

1. Wstęp 

Wraz z dynamicznym rozwojem techniki 

znacząco wzrasta również świadomość o 

możliwych zagrożeniach dla środowiska, jakie są 

jego skutkiem i nieodłącznym elementem. Coraz 

większa ilość samochodów na drogach niewątpliwie  

ma bezpośrednie, niekorzystne oddziaływanie na 

środowisko naturalne, w którym żyjemy. 

Producenci samochodów muszą skonfrontować 

się z tym problemem i stawiać sobie za jeden z 

celów ograniczanie emisji spalin (zmniejszenie 

CO2) do atmosfery, a przede wszystkim zawartych 

w nich związków szkodliwych. Z kolei stopień 

zaawansowania nowoczesnych technologii 

prowadzi do ciągłych, w tym korzystnych dla 

środowiska, zmian w projektowaniu i produkcji 

pojazdów. Zmiany te dotyczą nie tylko kwestii 

nowych systemów napędowych jak układy 

hybrydowe czy w pełni elektryczne, ale również 

optymalizacji procesu spalania w silnikach 

spalinowych stosowanych w rozwiązaniach 

klasycznych jak i hybrydowych.  

O tym, czy pojazd spełnia rygorystyczne normy, 

decydują dokładne badania pomiaru emisji spalin, 

przeprowadzone w ściśle określonych warunkach 

badań homologacyjnych. W Europie aktualna 

norma emisji to wprowadzona w 2014 roku EURO 

VI. W odróżnieniu od norm wcześniejszych, w 

kwestii cząstek stałych norma ta obejmuje, poza 

silnikami o zapłonie samoczynnym również silniki 

o zapłonie iskrowym z wtryskiem bezpośrednim. 

Wykres na rysunku 1, przedstawiający 

prognozowaną strukturę samochodów na świecie do 

roku 2050, jednoznacznie wskazuje na to, że 

pomimo wzrostu znaczenia samochodów z 

napędem alternatywnym, popyt na samochody 

napędzane wyłącznie silnikami spalinowymi 
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zasilanymi paliwami konwencjonalnymi będzie 

stale rósł, a ich ilość będzie ciągle znacząco 

przewyższać rozwiązania alternatywne. [1, 2] 

Jak wspomniano jednym z kryteriów oceny 

wielkości emisji związków szkodliwych jest emisja 

cząstek stałych (PM). Coraz więcej uwagi tym 

związkom poświęca się chociażby z faktu 

limitowania ich emisji w silniach benzynowych z 

bezpośrednim wtryskiem benzyny o czym 

wspomniano powyżej. Coraz więcej realizowanych 

prac badawczych poświęconych jest emisji cząstek 

stałych i coraz więcej ośrodków wyposażonych jest 

w bardzo kosztowną aparaturę badawczą do 

pomiarów tych związków. Pomimo to nadal 

zastępczo zamiast określania poziomu emisji 

cząstek stałych wykonuje się pomiar zadymienia 

spalin [3]. Z przeprowadzonych w wielu ośrodkach 

badań doświadczalnych [3, 4] wynika, iż istnieje 

pewna zależność pomiędzy ilością części węglowej 

cząstek stałych a zadymieniem, zaczernieniem 

spalin. Zatem pomiar zadymienia spalin jego 

zmiany w funkcji regulacji parametrów sterowania i 

pracy silnika o ZS jest metodą reprezentatywną, a 

wyniki mogą nadal stanowić źródło oceny jakości 

procesu spalania w silnikach o ZS. Obecnie na 

rynku dostępne są różne modele dymomierzy 

filtracyjnych, określających przy tym poziom 

zadymienia wg różnych skal np. skala Bosch i FSN. 

Również dokładność pomiarowa i jakość pomiaru 

w tych urządzeniach bywa różna, choć w każdym z 

przypadków dymomierzy laboratoryjnych jest to 

aparatura wysokiej klasy 

dokładności. Mając to na uwadze 

autorzy niniejszego opracowania 

przeprowadzili badania 

doświadczalne porównania 

pomiarów zadymienia spalin 

tłokowego silnika spalinowego o 

zapłonie samoczynnym za pomocą 

dwóch różnych laboratoryjnych 

dymomierzy filtracyjnych. W 

wyniku realizacji badań i ich analiz 

uzyskali postawiony sobie cel badań 

czyli odpowiedź na pytanie, czy 

dymomierze filtracyjne starszej 

generacji z zadowalająca 

dokładnością nadają się do oceny 

stopnia zadymienia spalin współczesnych silników 

o ZS zasilanymi wysoko zaawansowaną aparaturą 

paliwową i systemami jej sterowania. 

2. Obiekty badań, stanowisko badawcze 

W celu realizacji postawionego 

celu badań doświadczalnych 

wytypowane zostały dwa silniki o ZS. 

Pierwszym był nowoczesny 

czterocylindrowy silnik Fiat 1.3 

Multijet 16V o zapłonie 

samoczynnym zasilany systemem 

Common Rail. W głowicy 

zabudowane są dwa wałki rozrządu 

oraz cztery zawory przypadające na 

każdy cylinder. Układ rozrządu 

napędzany jest systemem 

łańcuchowym z bezpośrednim 

przeniesieniem napędu pomiędzy 

wałkami rozrządu. Silnik doładowany 

jest zespołem turbosprężarkowym z chłodzeniem 

powietrza doładowującego oraz posiada system 

recyrkulacji spalin. Sterowanie silnika realizowano 

fabrycznym sterownikiem bez regulacji 

parametrów. Drugim silnikiem była starsza 

technologicznie jednostka Isuzu zapłonie 

samoczynnym Y17DT z bezpośrednim wtryskiem 

paliwa i 16 zaworami w technologii DOHC, 

wyposażonym w elektronicznie sterowany układ 

wtryskowy EDC V5 (Electronic Control Diesel V5) 

bazujący na elektronicznie sterowanej pompie 

rozdzielaczowej z możliwością realizacji dawki 

pilotującej. Dla potrzeb badań wykorzystano 

możliwość sterowania wielkością dawki paliwa, 

kątem wyprzedzenia wtrysku, zaworem układu 

recyrkulacji i zaworem upustowym turbosprężarki. 

Badania zostały zrealizowane w laboratorium 

Katedry Silników Spalinowych i Pojazdów 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej. Obydwa silniki zabudowane były na 

stanowisku badawczym i połączone z hamulcami 

elektrowirowymi Schenck W130. Widok silników i 

stanowiska badawczego przedstawia rysunek 2. 

Do pomiaru zadymienia spalin użyto dwóch 

 
Widok stanowiska badawczego z slinikami 1.3 oraz 1.7 

 

Rys. 1. Przewidywana struktura samochodów osobowych na świecie  

do roku 2050 [1,2] 
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dymomierzy filtracyjnych firmy AVL różnych 

generacji. Jednym z nich był dymomierz AVL 409 

D2 dla którego wynik pomiaru podawany był w 

skali Bosch. Drugim był nowoczesny dymomierz 

AVL 415 SE mierzący zadymienie w skali FSN 

coraz bardziej popularnej w nowej generacji 

dymomierzy. Porównanie wartości zadymienia dla 

obydwu skal określanych w granicach 0÷10 

przedstawiono na rysunku 3. 

Wartości zadymienia w skali Bosch mają nieco 

mniejsze wartości w odniesieniu do wartości 

podawanych w skali FSN, a różnice są coraz 

większe w miarę wzrostu mierzonej wartości 

zadymienia i kształtują się na poziomie ok. 10%. 

3. Wyniki badań i ich analiza 

Metodyka badań 

W czasie realizacji badań starano się ustalić 

dobór punktów badawczych tak, aby uzyskać 

wyniki zadymienia spalin w jak największym 

przedziale skali Bosch oraz FSN. Plan badań dla 

obydwu silników był nieco odmienny z uwagi ma 

brak możliwości zmiany parametrów sterowania w 

silniku 1.3 i możliwość ich zmiany w silniku 1.7. 

Badania silnika 1.3 wykonano jako próbę 

obciążeniową, dla dwóch prędkości obrotowych 

1500 i 2500 obr/min. Łącznie wykonano pomiary w 

24 punktach pracy silnika (tab.1).  

Tabela 1. Poszczególne punkty pracy silnika Fiat 

L.p 

Prędkość 

obrotowa 

[obr/min] 

Moment 

obrotowy [Nm] 
L.p 

Prędkość 

obrotowa 

[obr/min] 

Moment 

obrotowy 

[Nm] 

1 1500 20,1 13 2500 49,9 

2 1500 29,7 14 2500 60,1 

3 1500 39,9 15 2500 70,1 

4 1500 49,9 16 2500 80 

5 1500 60,2 17 2500 90,1 

6 1500 69,7 18 2500 99,8 

7 1500 77,5 19 2500 110,3 

8 1500 85,6 20 2500 120,1 

9 1500 89,5 21 2500 129,9 

10 2500 20,2 22 2500 140 

11 2500 29,9 23 2500 150,1 

12 2500 40 24 2500 159,9 

Z kolei dla silnika 1.7 badania realizowano dla 

prędkości obrotowej 2000 i 2300 obr/min.  

W tym przypadku hamownia silnikowa 

dysponowała aparaturą umożliwiającą zmianę 

parametrów pracy silnika tj. kąta wyprzedzenia 

wtrysku, dawki paliwa, stopnia doładowania oraz 

stopnia recyrkulacji spalin. Dzięki temu możliwe 

było uzyskanie wartości zadymienia spalin w 

większym przedziale zakresu skali zadymienia 

0÷10. 

Parametrami zmiennymi były wielkość dawki 

paliwa i kąt wyprzedzenia wtrysku. Obydwa 

parametry regulacyjne dobierane były tak, aby 

zmiana zadymienia spalin następowała co 0,1 w 

zakresie 0 do 1 stopnia zadymienia i co 0,5 od 

wartości 1 do maksymalnej możliwej do uzyskania 

wartości stopnia zadymienia. 

Analiza wyników 

Badania w pierwszej kolejności przeprowa 

zostały na silniku 1.3. Na rysunku 4 przedstawiono 

zmianę stopnia zadymienia w funkcji zmiany 

obciążenia dla prędkości obrotowej 1500 obr/min.  

Na wykresie na osi rzędnych umieszczono skalę 

zadymienia w jednostkach Bosch i FSN, natomiast 

na osi odciętych moment obrotowy.  

Rys. 4 Wykres zmiany zadymienia w funkcji momentu 

obrotowego dla n=1500 [obr/min] 

Kolorowe słupki wykresu przedstawiają wartość 

zadymienia dla zadanego momentu obrotowego. 

Kolorem zielonym zaznaczono wartość zadymienia, 

którą wskazywał dymomierz AVL 409 D2, podając 

wynik w skali Bosch, natomiast kolor fioletowy to 

wartość odpowiadająca dymomierzowi AVL 415 

SE. 

Jak można zauważyć, dymomierze nie zwracały 

identycznych wyników. Starszy model 

dymomierza, wskazywał dla każdego pomiaru 

wartość niższą od nowszego urządzenia. Wyniki dla 

obu urządzeń nie miały też takiej samej różnicy 

wskazań w funkcji wzrostu zadymienia. Widoczna 

jest wyraźna rozbieżność pomiędzy wskazaniami 

dymomierzy od różnicy około 15-20 % dla małych 

wartości zadymienia aż do 40-50 % przy 

 
Rys. 3. Wykres zależności pomiędzy skalą Bosch a FSN [5] 
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wartościach zadymienia powyżej 0,7, zatem 

znacznie więcej niż wynikać to powinno z faktu 

zastosowania różnych skal pomiarowych.  

Wartości zadymienia dla prędkości obrotowej 

1500 obr/min, i momentu powyżej 90 Nm, nie 

miały tendencji wzrostowej, a różnice były na tyle 

małe, że wyniki z dymomierza 409 ze względu na 

jego dokładność należało pominąć, a wyniki 

dymomierza 415 zmieniały się na drugim miejscu 

po przecinku. 

Przyjęto, że dalsze badania na tym silniku 

przeprowadzane będą dla prędkości obrotowej 2500 

obr/min (rys. 5). Wykres ten, tak jak poprzedni 

ilustruje te same zależności i określony jest tymi 

samymi zmiennymi. 

 
Rys. 5 Wykres zmiany zadymienia w funkcji momentu obrotowego dla n=2500 [obr/min] 

 

W tym przypadku również daję się zauważyć 

różnicę w wynikach pomiarów dla obu urządzeń. 

Dla pierwszego punktu pomiarowego przy 

prędkości obrotowej 2500 obr/min i momencie 

obrotowym 20 Nm, różnica pomiędzy wskazaniami 

obu urządzeń wyniosła około 10 %. Dla każdego 

kolejnego punktu pomiarowego różnica ta wzrastała 

podobnie jak dla prędkości obrotowej 1500 

obr/min, Maksymalnie wynosiła blisko 70% dla 

wartości zadymienia w pobliżu 1 i około 50% przy 

maksymalnych uzyskanych wartościach 

zadymienia. Kolejne próby, zmian prędkości 

obrotowej, nie powodowały zwiększenia 

zadymienia spalin, a przy próbie wpłynięcia na 

ilość podawanego powietrza (ograniczenie poprzez 

przesterowanie turbosprężarki) silnik przechodził w 

tryb pracy awaryjnej.  

W żadnym z badanych punków pracy silnik, nie 

przekraczał zadymienia na poziomie 2 w skali FSN. 

Kolejne przedstawiane poniżej wyniki będą 

dotyczyły badań realizowanych na silniku 1.7. 

W pierwszej kolejności będą przedstawione 

cztery grypy wykresów, przedstawiających zmianę 

stopnia zadymienia dla prędkości obrotowej 2000 

obr/min w funkcji zmiany dawki paliwa i kąta 

wyprzedzenia wtrysku. Taki sposób realizacji badań 

umożliwił zmianę stopniową zmianę wartości 

zadymienia. 

Na rysunku 6 przedstawiono zmianę zadymienia 

w funkcji kąta wyprzedzenia wtrysku dla prędkości 

obrotowej 2000 obr/min i dawki paliwa 10 

mm3/cykl. 

Rys. 6. Wykres zmiany zadymienia w funkcji kąta 

wyprzedzenia wtrysku dla prędkości obrotowej n=2000 

[obr/min] i dawki paliwa 10 [mm3/cykl] 
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Na wykresie 6 na osi rzędnych umieszczono 

skalę zadymienia w jednostkach Bosch i FSN, 

natomiast na osi odciętych kąt wyprzedzenia 

wtrysku [ºOWK]. Kolorowe słupki, podobnie jak 

miało to miejsce w poprzednich wykresach to 

wartości wskazań aparatury pomiarowej, gdzie 

czerwony kolor wyniki dymomierza AVL 409 D2, 

a niebieski dymomierza AVL 415 SE. 

Dobór kąta wyprzedzenia wtrysku realizowano 

tak, aby przy stałej prędkości i dawce, wartość 

zadymienia rosła co jedną dziesiątą 

W odróżnieniu od uzyskiwanych wyników dla 

silnika 1,3 SDE w tym przypadku, dla silnika Isuzu, 

wartości zadymienia spalin dla obydwu urządzeń 

pomiarowych są zbliżone.  

Wykres na rysunku 7 wykonany został na 

podstawie badań dla prędkości obrotowej 2000 

obr/min, dawki paliwa 14 mm3/cykl, parametrem 

zmiennym podobnie jak poprzednio był kąt 

wyprzedzenia wtrysku [ºOWK]. 

Rys. 7  Wykres zmiany zadymienia w funkcji kąta 

wyprzedzenia wtrysku dla prędkości obrotowej n=2000 

[obr/min] i dawki paliwa 14 [mm3/cykl] 

Wartości zadymienia przedstawione podobnie 

jak dla poprzednich punktów badawczych są 

zbliżone. Różnica wartości zadymienia jest 

nieznaczna w dla początkowych punktów 

pomiarowych, mieści się w granicy dokładności 

pomiarowej starszej aparatury, lecz delikatnie 

rośnie w przypadku końcowych punktów. 

Maksymalna różnica w zasadzie nie przekracza 

10%. 

W zakresie uzyskiwanych wartości zadymienia 

w przedziale 1,5 do 2,0 różnice pomiędzy 

wskazaniami obydwu urządzeń nadal były niezbyt 

duże (rys. 8). 

Począwszy od poziomów zadymienia 3,0 różnice 

pomiędzy wskazaniami urządzeń stają się coraz 

bardziej wyraźne Na rysunku 9 różnice wskazań 

kształtują się na poziomie 20% przy czym wzrost 

zadymienia wynikający z pomiaru dymomierzem 

415 wykazuje stałą tendencję wzrostową co 

założone 0,5 zaś wskazania dymomierza 409 nie 

wykazują jednostajnego wzrostu zadymienia. 

Podobna sytuacja miała miejsce już w wynikach 

prezentowanych na wykresie 8 

Rys. 8. Wykres zmiany zadymienia w funkcji kąta 

wyprzedzenia wtrysku dla prędkości obrotowej n=2000 

[obr/min] i dawki paliwa 26 [mm3/cykl] 

Rys. 9. Wykres zmiany zadymienia w funkcji kąta 

wyprzedzenia wtrysku dla prędkości obrotowej n=2000 

[obr/min] i dawki paliwa 31 [mm3/cykl] 

Dalszego wzrostu zadymienia spalin nie udało 

się już uzyskać dla regulacji silnika jak w 

powyższych przypadkach tj. dla stałej prędkości 

obrotowej i dawki paliwa oraz zmiennego kąta 

wyprzedzenia wtrysku. By uzyskać założony 

skokowy wzrost zadymienia w spalinach, konieczna 

była zmiana wielkości dawki paliwa dla każdego 

punktu pracy silnika w którym następowało 

zakładane zwiększenie zadymienia spalin o wartość 

0,5. Wartość kąta wyprzedzenia wtrysku dla tych 

nowych regulacji była praktycznie stała i 

regulowana była na wartość maksymalną 

zapewniającą pracę silnika bez detonacji (rys. 10 i 

11). 
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`Rys. 10. Zmiana zadymienia w funkcji kąta wyprzedzenia 

wtrysku i dawki paliwa dla prędkości  

obrotowej n=2000 [obr/min] 

Jak wynika z badań przedstawionych na rysunku 

10 różnice we wskazaniach dymomierzy 

kształtowały się nadal na poziomie 15-20% i w 

przypadku obu urządzeń widoczny był wyraźny 

wzrost zadymienia, aż do wartości około 6,0 stopni. 

Była to maksymalna wartość zadymienia jaką udało 

się uzyskać dla prędkości obrotowej 2000 obr/min. 

Kryterium ograniczającym dalszą zmianę (wzrost) 

wielkości dawki paliwa i regulacji kąta 

wyprzedzenia wtrysku dla tej prędkości obrotowej, 

była wartość momentu obrotowego przekraczająca 

o 20 % wartość maksymalną fabryczną dla tej 

prędkości obrotowej. 

Kolejne pomiary wykonano dla prędkości 

obrotowej silnika wynoszącej 2300 obr/min. 

Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 11.  

Rys. 11. Zmiana zadymienia w funkcji kąta wyprzedzenia 

wtrysku i dawki paliwa dla prędkości  

obrotowej n=2300 [obr/min] 

Różnice wskazań obydwu dymomierzy stawały 

coraz bardziej widoczne i dla maksymalnego 

zadymienia wynoszącego 8,18 FSN, 

zarejestrowanego dymomierzem 415, różnica 

wynosiła blisko 40%. Wskazania dymomierza 409 

praktycznie zatrzymały się na stałym poziomie, 

podczas gdy wskazania dymomierza 415 nadal 

wykazywały tendencję wzrostową. 

W celu syntetycznego podsumowania 

przedstawionych i omówionych wyników 

sporządzono jeszcze dwa wykresy przedstawione na 

rysunkach 12 oraz 13 przedstawiające zależność 

zadymienia poszczególnych silników w funkcji 

kolejnego punktu numeru pomiarowego. By łatwiej 

scharakteryzować obydwa wykresy, i znaleźć 

różnice lub podobieństwa, wykres silnika Isuzu 

został ograniczony i przedstawiony tak jak dla 

silnika 1.3 tj. do wartości zadymienia spalin 

wynoszącej 2 FSN. 

Rys. 12. Wykres zbiorowy dla silnika Fiat 1.3, 

przedstawiający zmianę zadymienia spalin w funkcji 

kolejnych punktów pomiarowych 

Rys. 13. Wykres zbiorowy dla silnika Isuzu 1.7, 

przedstawiający zmianę zadymienia spalin w funkcji 

kolejnych punktów pomiarowych 

Na rysunku 12 zauważyć można rozbieżność 

pomiędzy wskazaniami obu dymomierzy. Być 

może dla silnika o zapłonie samoczynnym 

najnowszej generacji czułość, a w zasadzie 

dokładność pomiarowa starszego dymomierza jest 

niewystarczająca. Wynikać może to z faktu, że 

emitowane cząstki mają znacznie mniejsze wymiary 

poza dokładnością pomiarową tego dymomierza. 

Rysunek 13 przedstawia wykres sporządzony 

dla silnika starszej generacji, z którego wynika, iż 

wartości zadymienia w niskim przedziale do 2 FSN, 

uzyskane z obu dymomierzy są do siebie zbieżne. 

Odpowiadać może za to starszy system zasilania 
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silnika a w efekcie tego powstające wymiarowo 

większe cząstki. 

Próbując znaleźć ewentualne przyczyny zjawiska 

opisanego powyżej, tzn. zbieżności pomiarowej dla 

badań realizowanych na starszym silniku i 

jednoczesnej wyraźnej rozbieżności dla silnika 

nowoczesnego podjęto próbę oceny bibuł 

filtracyjnych stosowanych w obydwu 

dymomierzach. Pod uwagę wzięto wizualną ocenę 

zaczernienia bibuł. Na rysunku 14 przedstawiono 

zdjęcie bibuł filtracyjnych z obydwu dymomierzy, 

użytych podczas badania silnika Isuzu 1.7. 

W górnym rzędzie umieszczone zostały próbki z 

dymomierza starszego typu AVL 409 D2, natomiast 

w dolnym rzędzie z dymomierza nowego typu AVL 

415 SE. Różnice wizualne w zaczernieniu papieru 

pomiędzy bibułami były bardzo wyraźne. Wyniki 

próbek na bibule ze starego dymomierza są dużo 

gorszej "jakości" niż z nowego. Samo zaczernienie 

bibuły było nierównomierne na całej płaszczyźnie i 

nietrwałe, łatwo zmazywalne. Mogło to mieć 

wpływ na dokładność pomiarową aparatury, która 

analizuje te próbki. Używając porównania, jakość 

zaczernienia tej bibuły można by porównać do 

jakości wydruku drukarki igłowej. 

Próbki pochodzące z dymomierza nowej generacji 

415 SE są bardzo dobrej "jakości". Zaczernienie 

bibuły filtracyjnej jest równomierne na całej 

powierzchni, sama sadza nie rozmazuje się tak 

łatwo, jest lepiej zaabsorbowana przez bibułę. 

Kontury próbki są idealnie równe. Jakość próbki 

porównana może być do wydruku przez drukarkę 

laserową. Wszystkie te cechy mogą sprawiać, że tak 

przygotowana próbka, jest łatwiejsza do analizy 

przez aparaturę pomiarową, a co za tym idzie 

wyniki są dokładniejsze i lepiej odwzorowują 

rzeczywistą zmianę zadymienia. Dodatkowo 

wykonano badania własności fizycznych bibuł tj. 

przepuszczalności powietrza oraz oceny masy 

powierzchniowej. Uzyskane wartości średnie dla 10 

próbek dla każdej z bibuł były dość zbieżne, choć 

wyniki badań dla każdej z bibuł, wykazywały 

bardziej niejednorodną strukturę dla bibuły 

dymomierza starszej generacji. Badanie te 

wykonano w Laboratorium Geosyntetyków i 

Wyrobów Włókienniczych Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jednoznaczną 

odpowiedź na wpływ jakości struktury użytych w 

dymomierzach bibuł mogło by dać badanie mające 

na celu określenie frakcyjnego rozkładu porów 

obydwu bibuł. Laboratorium dysponuje tego typu 

aparaturą tj. porometrem kapilarnym, jednakże nie 

było możliwości wykonania tych badań przed 

zakończeniem prac nad niniejszym opracowaniem. 

Badanie te będą wykonane w późniejszym okresie. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Badania jednoznacznie wykazały, 

że wartość zadymienia spalin, 

zależna jest zarówno od 

laboratoryjnej aparatury pomiarowej 

jak i od obiektu badań. 

W przypadku dymomierza AVL 

409 D2, choć urządzenie jest w pełni 

sprawne, to jego dokładność pomia-

rowa, a zarazem wynik analizy 

zadymienia nie jest wystarczająco 

zadowalający. Uzyskane wyniki 

badań w odniesieniu do dymomierza 

najnowszej generacji pozwalają na 

sformułowanie stwierdzenia, że 

aparatura ta nie powinna być 

podstawą badań naukowych silników nowej 

generacji zasilanych w systemie dzielenia dawki 

paliwa. Aparatura ta jednocześnie, jest nadal 

wystarczającym narzędziem do zastosowania jej w 

celach wykonywania badań rozpoznawczych i 

dydaktycznych. 

Z kolei dymomierz AVL 415 SE, jest 

urządzeniem bardzo precyzyjnym, które jest w 

stanie rejestrować nawet najmniejsze zmiany 

zadymienia spalin, ponadto aparatura ta działa 

bardzo dokładnie w całym zakresie dostępnej skali 

pomiarowej. 

Nowoczesny silnik ZS marki Fiat spełniający 

normę emisji spalin Euro V, ma tak 

skonfigurowany system sterowania, że podczas 

badań obciążeniowych, bez ingerencji w system z 

zewnątrz, poziom zadymienia nie przekraczał 

wartości 2 w skali FSN. Każda próba uzyskania 

większego zadymienia np. poprzez zmianę ilości 

doprowadzanego powietrza, skutkowało przejściem 

systemu sterowania w tryb awaryjny, 

zabezpieczając silnik przed ewentualnym 

uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrów 

ekologicznych. Nawet i w takich przypadkach 

wartości zadymienia nie przekraczały granicy 2 w 

skali FSN. 

W przypadku starszego silnika ZS marki Isuzu 

spełniającego normę emisji Euro III fabryczny 

system sterowania również zabezpieczał silnik 

przed krytycznymi parametrami sterowania, jednak 

ingerencja w te parametry posiadanym oprogramo-

waniem pozwoliła uzyskać zadymienie 

przekraczające wartość 8 w skali FSN. 

 

 
Rys. 14.  Zdjęcie bibuł pomiarowych z umieszczonymi próbkami zaczernienia, z 

badania silnika Isuzu 1.7 
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