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WYPOSAŻONEGO W SILNIK Z BEZPOŚREDNIM WTRYSKIEM BENZYNY  

W RZECZYWISTYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI  

 

W artykule omówiono badania rzeczywistej emisji drogowej pojazdu spełniającego normę Euro 6. We wprowadzeniu 

wskazano aktualne uwarunkowania prawne oraz rozwój sektora transportu samochodowego w Polsce w ostatnich latach. W 

dalszej części przedstawiono metodykę badawczą zgodną z wymogami normy Euro 6, obejmującą badania w rzeczywistych 

warunkach ruchu. Na podstawie zebranych danych z pokładowego systemu diagnostycznego, układu GPS oraz informacji z 

analizatorów spalin i sondy masowego natężenia przepływu gazów wylotowych dokonano analizy wskaźników ekologicznych. 

Kluczowym celem artykułu było odniesienie uzyskanych wyników do wymogów normy Euro 6. Pracę podsumowano wnioskami 

płynącymi z przedstawionych badań. Wskazano też na dalsze kierunki prac związanych z zagadnieniami dotyczącymi emisji 

cząstek stałych z samochodów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa. 

 

WSTĘP 

Na podstawie danych Głównego Urządu Statystycznego zaob-
serwować można coroczne zwiększanie się liczby eksploatowanych 
w Polsce samochodów osobowych. Już w 2014 roku liczba zarej-
strowanych pojazdów przekroczyła 20 mln szt [8]. Uwzględniając 
liczbę pojazdów samochodowych, ludności i osób uprawnionych do 
kierowania pojazdami osobowymi (prawo jazdy kategorii B i B1) 
można sformułować kilka wniosków. Według statystyk GUS`u liczba 
ludności powyżej 18 roku życia (czyli potencjalnych kierowców) 
wynosi 31,128 mln [8]. Z kolei dane CEPiK’u (Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców) wskazują, że 21,552 mln osób ma upraw-
nienia do kierowania pojazdami kategorii B [7]. Oznacza to, że 70% 
społeczeństwa ma uprawnienia do eksploatowania pojazdów samo-
chodowych. Zestawiając jednak liczbę kierowców z liczbą zareje-
strowanych samochodów zauważyć można, że w 2015 roku na 
jednego potencjalnego kierowcę przypadało 1,04 pojazdu. Należy 
dodać, że corocznie ponad 450 tys. osób uzyskuje prawo jazdy, a 
liczba rejestrowanych pojazdów przekracza 1 mln sztuk rocznie [7]. 
Z tej tendencji wynika, że w najbliższych latach będzie zwiększała 
się liczba pojazdów i użytkowników dróg. Tym samym będzie to 
miało bezpośredni wpływ na zanieczyszczenie środowiska natural-
nego w kraju. Koniecznym zatem staje się podejmowanie działań 
mających na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania trans-
portu drogowego na zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w 
aglomeracjach miejskich gdzie występują duże skupiska ludzi.  

Spośród wszystkch zarejestrowanych pojazdów w Polsce po-
nad połowę stanowią jednostki wyposażone w silniki spalinowe o 
objętości skokowej w przedziale 1400–2000 cm3 (rys. 1a). Biorąc 
pod uwagę rejestracje wykonywane po raz pierwszy w 2015 roku na 
terytorium Polski, zauważyć można że jednostki napędowe w aż 
63% znajdują się w przywołanym zakresie (rys. 1b). Oznacza to, że 
mimo działań skierowanych na downsizing (ograniczanie objętości 
skokowej przy zachowaniu wskaźników mocy jednostki napędowej) 
tylko około 1/3 noworejestrowanych pojazdów cechuje się silnikami 
o objętości mniejszej niż 1400 cm3, a ponad 60% z nich zawiera się 
w przedziale objętości skokowych 1400–2000 cm3. 

Globalny wzrost liczby eksploatowanych pojazdów na świecie 
wymaga wprowadzania norm, pozwalających za zachowanie zasad  
zrównoważonego rozwoju w transporcie. Przez zrównoważony 
rozumie się taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia 
mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń 
na ich realizację. W odniesieniu do podejmowanych rozważań 
można to przełożyć bezpośrednio na stwierdzenie, że zwiększenie 
liczby eksploatowanych pojazdów nie powinno wpłynąć negatywnie 
na zanieczyszczenie środowiska naturalnego powodowane przez 
transport drogowy. Zasada ta, jako jedna z wielu, była podstawą do 
opracowania i wdrożenia norm emisji związków toksycznych z 
pojazdów o różnym przeznaczeniu, wyposażonych w silniki spali-
nowe [9].  

 

 
Rys. 1. Struktura pojazdów w Polsce w 2015 roku z podziałem na 
objętość skokową silnika: a) wszystkie pojazdy, b) pojazdy zareje-
strowane po raz pierwszy w 2015 roku [7, 8] 

 
W Unii Europejskiej normy te obowiązują już od 1993 roku [4]. 

Wraz z rozwojem spalinowych jednostek napędowych obostrzenia 
legislacyjne przechodziły proces aktualizacji i dostosowywania ich 
do dynamicznej sytuacji na rynku pojazdów samochodowych. W 
odniesieniu do samochodów osobowych aktualnie obowiązującą 
jest norma Euro 6c, wprowadzona we wrześniu bieżącego roku. 
Zawiera ona nie tylko limity emisji poszczególnych związków tok-
sycznych, ale również szczegółowe procedury dotyczące przebiegu 
procesu homologacji. Ujęte w niej są również zapisy dotyczące 
badań pojazdów w rzeczywistych warunkach eksploatacji (RDE – 
Real Driving Emissions) [5]. Całość testów emisyjnych zawarta jest 
w procedurze WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure). Wartości dopuszczalne emisji poszczególnych związ-
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ków toksycznych dla silników o zapłonie iskrowym (ZI) i samoczyn- nym (ZS) przedstawiono w tabeli 1.  

Tab. 1. Wymagania dotyczące limitów emisji spalin w normach Euro 5 i Euro 6 [4, 6, 9]  

 

1. METODYTKA PROWADZONYCH BADAŃ 

1.1. Obiekt badań 

Obiektem badań był nowy pojazd z silnikiem o zapłonie iskro-
wym z bezpośrednim wtryskiem benzyny (rys. 2). Samochód wy-
produkowano w 2017 roku, a jego przebieg wynosił 120 km. W 
związku z tym wszystkie układy oczyszczania spalin charakteryzo-
wały się wysokim stopniem konwersji – nie były narażone na wcze-
śniejsze uszkodzenia, przegrzanie itp. Pojazd nie wykazywał żad-
nych usterek przed i w trakcie realizacji badań. Podczas testów 
obciążenie pojazdu wynosiło około 320 kg, na które składała się 
masa kierowcy, pasażera, oraz aparatury pomiarowej wraz z dwo-
ma akumulatorami do jej zasilania. 

 

 
Rys. 2. Widok badanego obiektu – samochód osobowy wraz z 
zamontowaną aparaturą pomiarową  

 
Pojazd wyposażony był w nowoczesny silnik benzynowy o ob-

jętości skokowej 1499 cm3, charakteryzujący się mocą znamionową 
110 kW (tab. 2). System pozasilnikowego układu oczyszczania 
spalin stanowił trójfunkcyjny reaktor katalityczny (TWC – Three Way 
Catalyst). Konstrukcyjnym środkiem wewnątrz silnikowym, mającym 
na celu zmniejszenie emisji związków toksycznych był system 
recyrkulacji gazów wylotowych (EGR – Exhaust Gas Recirculation). 

 
Tab. 2. Podstawowe dane techniczne silnika obiektu badawczego  

Rodzaj silnika 
wewnętrznego spalania,  
zapłon iskrowy 

Ułożenie, liczba cylindrów, zaworów rzędowy, 4, 16 

Objętość skokowa 1,499 dm3 

Moc maksymalna 110 kW/6000 obr/min 

Maksymalny moment obrotowy 240 Nm/1600 obr/min 

Stopień sprężania 10:1 

Rodzaj układu zasilania paliwa wtrysk bezpośredni 

Doładowanie turbosprężarka 

Układy ograniczania emisji EGR, TWC 

1.2. Trasa badawcza 

Trasa przejazdu znajdowała się w centrum Poznania i składała 
z odcinków o zróżnicowanej dopuszczalnej prędkości poruszania 
się (rys. 3). Badania prowadzono w godzinach południowych, przed 
wystąpieniem szczytu komunikacyjnego. Przed rozpoczęciem po-
miaru silnik obiektu badawczego nie był rozgrzewany (temperatura 
cieczy chłodzącej wynosiła ok. 20°C). Rejestracja danych pomiaro-
wych rozpoczęła się po przejechaniu dystansu około 800 m. 

Trasa została dobrana w taki sposób, by móc odwzorować ty-
powy ruch miejski. Wybrany odcinek składał się z dróg o różnych 
dopuszczalnych prędkościach poruszania się, a także cechował się 
zróżnicowaniem pod względem infrastruktury drogowej. Przejazd 
trwał 1128 sekund, średnia prędkość wyniosła 37,2 km/h, średnie 
przyspieszenie i opóźnienie to odpowiednio 0,4 i 0,5 m/s2. 

 

 
Rys. 3. Trasa przejazdu wykorzystana podczas badań drogowych 

1.3. Aparatura pomiarowa 

W badaniach wykorzystano mobilne urządzenie SEMTECH 
ECOSTAR (rys. 4). Jest to zespół analizatorów spalin, służących do 
określenia stężeń szkodliwych związków gazowych emitowanych z 
układu wylotowego [2]. Aparatura pomiarowa była połączona z 
przepływomierzem masowym spalin, dzięki któremu możliwe było 
określenie natężenie emisji poszczególnych związków, a następnie 
obliczenie emisji drogowej, która określana jest podczas homologa-
cji pojazdów klasy PC (ang. Passenger Car).  

Przed przystąpieniem do badań aparatura została skalibrowa-
na na gazach wzorcowych zgodnie z wytycznymi legislacyjnymi, a 
także po opuszczeniu hali, gdzie nastąpił montaż, przeprowadzone 
było zerowanie na powietrzu otoczenia. 

Uzupełnienie badań stanowił pomiar stężenia masy cząstek 
stałych oraz ich liczby. Do tego celu użyto AVL MSS oraz TSI EEPS 
3090 (rys. 5). Pierwszy analizator wykorzystuje metodę fotoaku-
styczną, gdzie cząstki stałe są rozgrzewane poprzez fale o określo-

Rodzaj silnika Wymaganie 
CO 

[mg/km] 
THC 

[mg/km] 
NMHC 
[mg/km] 

NOX 

[mg/km] 
THC + NOX 

[mg/km] 
masa PM2) 

[mg/km] 
liczba PN 

[#/km] 

ZI Euro 5 

Euro 6 
1000 
1000 

100 
100 

68 
68 

60 
60 

– 
– 

5,0/4,5 2) 3) 
4,53) 

– 
6,0×1011 

ZS Euro 51) 

Euro 6 
500 
500 

- 
- 

- 
- 

180 
80 

230 
170 

5,0/4,53) 
4,5 

6,0×1011 

6,0×1011 

1) Z wyjątkiem pojazdów przystosowanych do spełnienia potrzeb socjalnych. 
2) Stosuje się tylko do pojazdów wyposażonych w silniki ZI z wtryskiem bezpośrednim. 
3) Pierwsza wartość (pomiar według metody „a”) obowiązuje do dnia 31.09.2011 r. dla NTA i 31.12.2012 r. dla ANR, druga wartość (pomiar według metody „b”) po tych 
datach. 
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nej częstotliwości i w efekcie wykonują drgania, zbierane przez 
czułe mikrofony, na podstawie których wyznaczane jest ich stęże-
nie. W TSI EEPS cząstki są ładowane ładunkiem ujemnym, a na-
stępnie przyciągane przez elektrody – tym dalsze im cząstka jest 
większa (cięższa). Taka metoda pozwala na określenie liczby i 
rozkładu wymiarowego średnic w objętości spalin [1, 3]. 

 

 
Rys. 4. Widok aparatury SEMTECH ECOSTAR zamontowanej w 
pojeździe 

 

 
Rys. 5. Analizator AVL MSS (1) oraz TSI EEPS (2) użyte do badań 

2. WYNIKI BADAŃ  

Przebieg poszczególnych danych pomiarowych przedstawiono 
w sposób graficzny w funkcji czasu. Prędkość poruszania się pojaz-
du determinowana była ruchem ulicznym, a badania prowadzono w 
warunkach rzeczywistych, w godzianch południowych. Z tego po-
wodu na krzywej prędkości zauważyć można liczne okresy postoju 
(rys. 6). Przejazd realizowano zgodnie z przepisami ruchu drogo-
wego, stąd w początkowym etapie prędkość nie przekraczała 
50 km/h. Końcowy odcinek trasy jest drogą wylotową z miasta, 
gdzie występuje zwiększony limit prędkości – stąd maksymalna 
prędkość podczas przejazdu osiągnęła wartość ok. 80 km/h. Jazda 
miejska cechuje się znacznym stosunkiem przyśpieszeń w stosunku 
do jazdy autostradowej. Ma to bezpośredni wpływ na rozkład przy-
spieszeń w czasie przejazdu (przyspieszenia i opóźnienia w czasie 
badań nie przekroczyły wartości 3 m/s2). Należy zwrócić uwagę, że 
fazy przyspieszeń były dość gwałtownie i zwykle kończyły się dopie-
ro po osiągnięciu dopuszczalnej prędkości poruszania się pojazdu. 

 
Rys. 6. Zależność prędkości i przyspieszenia badanego pojazdu w 
funkcji czasu 

 
Zbliżony charakter krzywej występuje dla sekundowego zuży-

cia paliwa (rys. 7). Zauważyć można znaczne wahania chwilowej 
wartości, a maksima lokalne w dużej mierze odpowiadają fazom 
przyspieszania pojazdu, a co za tym idzie – występowaniem wzmo-
żonego zapotrzebowania na paliwo. Maksymalne wartości zanoto-
wane w czasie przejazdu nie przekraczają 3 g/s. Podczas pracy 
silnika na biegu jałowym zanotowano sekundowe zużycie paliwa na 
poziomie około 0,5 g/s. Wartości poniżej tej granicy osiągnięto w 
okresach hamowania, w których to silnik nie był rozłączany przez 
skrzynię biegów – występowało tzw. hamowanie silnikiem. Zużycie 
paliwa, wyliczone zostało zgodnie z metodą bilansu masy węgla (do 
której wytyczne zawarto w dyrektywie 96/116/EC) i zależne jest 
bezpośrednio od gęstości paliwa oraz emisji drogowej trzech skład-
ników zawierających węgiel: dwutlenku węgla, tlenku węgla i wę-
glowodorów. Gęstość paliwa jest parametrem stałym w całym cyklu 
badawczym.  

 

 
Rys. 7. Zależność sekundowego zużycia paliwa w funkcji czasu 

 
Ze zużyciem paliwa, bezpośrednio związana jest sekundowa 

emisja dwutlenku węgla, który to jest wynikiem reakcji spalania w 
silniku spalinowym. W związku z tym, że emisja CO2 jest 1000 razy 
większa niż emisja CO i HC (w przeliczeniu na g/s) to przebieg 
wykresu zużycia paliwa ma zbliżoną charakterystykę przebiegu jest 
do krzywej emisji sekundowej CO2 (rys. 8). 

Emisja sekundowa tlenku węgla w stosunku do dwutlenku wę-
gla cechuje się znacznie mniejszymi wartościami, a uzyskiwane piki 
również w dużej mierze pokrywają się ze chwilowymi wzrostami w 
emisji sekundowej tego związku podczas przejazdu (rys. 9). Pomi-
mo braku fazy rozgrzewania układu oczyszczania spalin przed 
badaniami, nie spowodowało to zwiększonej emisyjności tlenku 
węgla w pierwszej fazie pomiaru. Z uzyskanej krzywej można wy-
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wnioskować, że duży wpływ na emisyjność CO ma wytwarzana 
przez silnik moc i moment obrotowy potrzebny do poruszania się i 
pokrywa się ona z fazami przyspieszania pojazdu. Jest to związane 
z pojawianiem się lokalnego niedoboru tlenu w cylindrach silnika 
spalinowego podczas spalania większych dawek paliwa.  

 

 
Rys. 8. Sekundowa emisja dwutlenku węgla w funkcji czasu 
 

 
Rys. 9. Sekundowa emisja tlenku węgla w funkcji czasu 
 

Sekundowa emisja tlenków azotu w dużym stopniu przypomina 
emisyjność CO i związana jest z przyspieszeniem pojazdu, podczas 
którego występują nieustalone stany pracy silnika i zmienia się jego 
prędkość obrotowa oraz obciążenie (rys. 10). Następuje wtedy 
zwiększenie temperatury i ciśnienia w komorze spalania, a co za 
tym idzie nasilone łączenie azotu z tlenem. Krzywa, w odróżnieniu 
od tej uzyskanej dla tlenku węgla, nie wykazuje tendencji wzrosto-
wej i po wystąpieniu lokalnego maksimum wraca do wartości ok. 
0,005 g/s (zależnie od ustalonych chwilowo parametrów pracy 
silnika spalinowego). 
 

 
Rys. 10. Sekundowa emisja tlenków azotu w funkcji czasu 
 

W przypadku węglowodorów mierzone wartości są na granicy 
zakresu pomiarowego użytej aparatury, co dowodzi, że ich stężenie 
jest niewielkie (rys. 11). Chwilowe piki wartości na krzywej nie są 
powiązane z krzywymi sekundowej emisji pozostałych związków 
szkodliwych. Charakterystyka krzywej nie jest jednoznacznie zwią-
zana z przebiegiem prędkości i przyspieszenia. 

 

 
Rys. 11. Sekundowa emisja węglowodorów w funkcji czasu 

 
W przypadku cząstek stałych analizowana była ich masa oraz 

liczba. Rozszerzenie o liczbę cząstek stałych spowodowane jest 
wymogiem normy EURO 6c, gdyż wstępne badania wykazały, że 
silniki ZI o bezpośrednim wtrysku benzyny emitują przede wszyst-
kim najbardziej niebezpieczne dla człowieka nanocząstki, a więc 
takie o wielkości kilku do kilkunastu nanometrów [6]. Krzywą emito-
wanej masy cząstek przedstawiono na rys. 12. 

 

 
Rys. 12. Sekundowa emisja masy cząstek stałych w funkcji czasu 

 
Masa emitowanych cząstek stałych w jednostce nie zmienia się 

w znaczny sposób podczas przejazdu. Wartość średnia oscyluje w 
zakresie 0,09 mg/s. Uzyskane lokalne maksima i minima od tej 
wartości mają mniej więcej takie same wartości. Bardziej istotnym 
wskaźnikiem ekologicznym w aspekcie negatywnego wpływu na 
organizmy żywe jest liczba cząstek stałych (rys. 13). Liczba cząstek 
stałych na 1 cm3 waha się w znacznym zakresie, jednak nie jest 
powiązana z przebiegiem prędkości i przyspieszenia. Wartości 
osiągające wartości do ponad 20 tysięcy cząstek w 1 cm3 gazu 
oznacza około 10 krotnie zwiększenie ich liczby w stosunku do 
zawartości w otoczeniu w którym badany był pojazd. 
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Rys. 13. Sekundowe stężenie liczby cząstek stałych w funkcji czasu 
 

Analizę liczby cząstek stałych rozszerzono o rozkład wymiaro-
wy średnic cząstek stałych (rys. 14). Zaprezentowany wykres sta-
nowi średnią z całego przejazdu i wyraźnie pokazuje, że w spali-
nach znajduje się znaczna liczba cząstek o średnicach najmniej-
szych. Na podstawie zarejestrowany danych wyznaczono, iż w 
przedziale średnic 10-16,5 nm cząstki stałe prawie nie wystąpiły. 
Kolejne lokalne maksimum wystąpiło dla wielkości 39,2 nm i w 
dalszej części wykresu przypomina rozkład Gaussa. Należy podkre-
ślić, że na masę cząstek stałych w znacznie większym stopniu 
wpływać będą cząstki o średnicach większych (we wzorze na masę 
średnica podniesiona jest do sześcianu). 

 

 
Rys. 14. Zależność stężenia liczby cząstek stałych od średnicy 
cząstek dla całego przejazdu 

3. WYNIKI BADAŃ – EMISJA DROGOWA 

Ze względu na moduły OBD i GPS, w które wyposażona jest 
aparatura badawcza, możliwe jest określenie drogowej emisji zanie-
czyszczeń odczytanej w czasie przejazdu. Wyniki odniesiono do 
aktualnie obowiązującej normy emisji dla pojazdów klasy PC (Euro 
6c). W zakresie emisji węglowodorów oraz tlenku węgla wyniki 
badań potwierdzają, że pojazd spełnia normy w rzeczywistych 
warunkach eksploatacji. W zakresie THC w normie określono grani-
cę jako 100 mg/km, badania wskazały na wartość 8 mg/km (rys. 
15). Limit CO określono na 1000 mg/km – wynik otrzymany na 
podstawie badań jest ponad 3 razy mniejszy (rys. 16).  

 
Rys. 15. Emisja drogowa węglowodorów odniesiona do limitów 
emisyjnych zawartych w normie Euro 6c 

 

 
Rys. 16. Emisja drogowa tlenku węgla odniesiona do limitów emi-
syjnych zawartych w normie Euro 6c 

 
Analizując emisję drogową tlenków azotu można zauważyć, że 

badania w rzeczywistych warunkach ruchu wskazały na przekro-
czenie normy o prawie 40% (rys. 17). W przypadku prowadzenia 
badan w rzeczywistych warunkach eksploatacji przyjmuje się tzw 
Confornity Factor na poziomie 2, co oznacza, że pojazd podczas 
testu nie może ponad dwukrotnie przekroczyć limitu zawartego w 
normie homologacyjnej. Przeprowadzany test nie był zgodny z 
założeniami RDE, jednak gdyby go przyjąć badany pojazd nie prze-
kroczyłby zakładanego w metodyce limitu. 

 

 
Rys. 17. Emisja drogowa tlenków azotu odniesiona do limitów 
emisyjnych zawartych w normie Euro 6c 

 
Poza wprowadzeniem nowej metodyki pomiarów (badania 

RDE) norma Euro 6c wprowadziła ograniczenia co do liczby cząstek 
stałych dla silników o ZI. W związku z tym odniesiono uzyskane 
wyniki do limitów zawartych w normie. Badania wskazały, że masa 
cząstek stałych została przekroczona blisko o 100%, a liczba o 
około 50% (rys. 18). Ponownie, odwołując się do współczynnika 
względności wynoszącego 2 (zawartego w wytycznych legislacyj-
nych Euro 6c), obydwa limity są spełnione przez badany pojazd.  
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Rys. 18. Emisja drogowa czątek stałych odniesiona do limitów 
emisyjnych zawartych w normie EURO 6c 

WNIOSKI Z BADAŃ I PODSUMOWANIE 

Badania w rzeczywistych warunkach eksploatacji przy użyciu 
aparatury typu PEMS, to obecnie najskuteczniejsza metoda kontroli 
rzeczywistej emisji składników szkodliwych. Obiekt badawczy, dla 
którego wykonano analizę emisyjną, cechował się niewielkim prze-
biegiem i wyposażony był w benzynowy silnik z bezpośrednim 
wtryskiem benzyny. Uzyskane wyniki emisji gazowej składników 
toksycznych dowodzą, że rzeczywista emisja drogowa węglowodo-
rów i tlenku węgla w rzeczywistych warunkach była mniejsza niż 
zakładają to wytyczne legislacyjne w normie EURO 6c. Wpływ na to 
miał systemem oczyszczania spalin w postaci reaktora TWC, który 
charakteryzował się wysokim stopniem konwersji. Analiza emisji 
tlenku węgla oraz cząstek stałych w zakresie liczby i masy wykazała 
jednak znaczne przekroczenie limitów zawartych w normie. 
Uwzględniając jednak współczynnik CF dla badań RDE (przedsta-
wiony w metodyce pomiarów Euro 6c), można stwierdzić że uzy-
skane wyniki mieściły się w założonych limitach. Podkreślenia wy-
maga fakt, że trasa badawcza odzwierciedlała głównie przejazd 
miejski. Wytyczne legislacyjne stanowią o wykorzystaniu w bada-
niach wszystkich typów dróg (dodatkowo pozamiejskich i autostra-
dowych). Jednak na potrzeby prac zwrócono uwagę na emisyjność 
nowoczesnego silnika spalinowego wyłącznie w aglomeracji miej-
skiej.  

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na problem znacznej i 
stale zwiększającej się liczby pojazdów samochodowych w aglome-
racjach miejskich, gdzie ich eksploatacja bezpośrednio wpływa na 
duże skupiska ludzi. Szczególnie konieczne staje się prowadzenie 
działań mających na celu zmniejszenie emisji cząstek stałych nie 
tylko w zakresie masy, ale również liczby, np. przez stosowanie 
odpowiednich filtrów w układach wylotowych. 
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Emission investigation from passenger car equipped  
with gasoline direct injection engine in real traffic conditions 

The article discusses the investigation of actual road 

traffic emissions of Euro 6 vehicle. The introduction presents 

current legal conditions and the development of the road 

transport sector in Poland in recent years. The following is a 

research methodology in accordance with the requirements 

of the Euro 6 standard, which covers research in real traffic 

conditions. On the basis of collected data from on-board 

diagnostic system, GPS and information from exhaust gas 

analyzers and mass flow rate probe, the ecological indicators 

were analyzed. The key objective of the article was to refer 

the results to Euro 6 standards. The work was summarized by 

the conclusions of the presented research. Further work will 

be focused on issues related to the particulate matter emis-

sion from cars equipped with direct-injection spark-ignition 

engines. 

 
Autorzy: 

mgr inż. Maciej Siedlecki – Politechnika Poznańska, Wydział 
Maszyn Roboczych i Transportu,  Instytut Silników Spalinowych  
i Transportu, e-mail: maciej.s.siedlecki@doctorate.put.poznan.pl 

dr inż. Marta Galant – Politechnika Poznańska, Wydział Ma-
szyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych  
i Transportu e-mail: marta.galant@put.poznan.pl 

dr inż. Łukasz Rymaniak – Politechnika Poznańska, Wydział 
Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych  
i Transportu, e-mail: lukasz.rymaniak@put.poznan.pl 

dr inż. Andrzej Ziółkowski – Politechnika Poznańska, Wydział 
Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych  
i Transportu, e-mail: Andrzej.j.ziolkowski@put.poznan.pl 

 

http://www.cepik.gov.pl/
http://www.gus.gov.pl/

