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Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki badań silnika spalinowego o zapłonie iskrowym spełniającego 

normę emisji EURO 5. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej. Wyznaczono charaktery-
stykę mocy silnika. Przeprowadzono pomiar stężenia spalin podczas pełnego obciążenia w punktach 
umieszczonych na charakterystyce zewnętrznej. Omówiono emisyjność jednostki napędowej przy jeź-
dzie pozamiejskiej.  

WSTĘP 

Obecnie ze względu na wymogi określające ograniczenie emisji składników spalin  
(EURO 4, EURO 5) istnieje konieczność dostosowania parametrów algorytmu sterującego w 
celu uzyskania jak najmniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery i odpowiedniej mocy 
silnika. Prognozy przedstawione przez organizację EARPA (European Automotive Research 
Association – Europejski Związek Ośrodków Badawczych Pojazdów) przewidują, że po 
wprowadzeniu norm EURO 6, kolejnym etapem będzie już tylko obniżenie limitów zużycia 
paliwa [6]. 

Dla kategorii pojazdów M1 (pojazdów samochodowych) testem homologacyjnym jest ba-
danie ECE [3]. Test jezdny (NEDC – New European Drive Cycle) składa się z pięciu cykli, 
czterech miejskich (UDC – Urban Drive Cycle) oraz jednego pozamiejskiego (EUDC – Extra 
Urban Drive Cycle). Rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. W teście tym samochód 
przejeżdża drogę około 11 km w czasie 1180 sekund ze średnią prędkością 33,6 km/h, osiąga-
jąc maksymalną prędkość 120 km/h. Test ten został opracowany jako wynik syntezy elemen-
tarnych fragmentów jazdy samochodu, na które składają się etapy przyspieszania, hamowa-
nia, jazdy ze stałą prędkością i pracy na biegu jałowym (rys. 1). Pojazd zostaje dopuszczony 
do ruchu, jeżeli podczas testu nie zostaną przekroczone limity składników toksycznych okre-
ślone w normie. 

W warunkach ruchu rzeczywistego pełne obciążenie silnika występuje podczas intensyw-
nego przyspieszania oraz przy jeździe z maksymalną prędkością jazdy (maksymalna moc 
oporów ruchu zostaje zrównoważona maksymalną mocą silnika). Jak podaje literatura [4, 7], 
udział fazy rozpędzania w warunkach normalnej eksploatacji stanowi znaczną część czasu 
jazdy, tj. aż 42% łącznego czasu jazdy miejskiej i 26% jazdy drogowej. 

W teście NEDC pojazd nie osiąga maksymalnego obciążenia silnika. Zakres dużego ob-
ciążenia w teście to około 1,5% Jego największa wartość występuje podczas jazdy z maksy-
malną prędkością testu, a więc w części pozamiejskiej testu. Test nie obejmuje oporów ruchu 
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związanych z jazdą po wzniesieniu i oporów powietrza spotęgowanych niekorzystnym kie-
runkiem wiatru skierowanego prostopadle do szyby przedniej.  

Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej, podczas których silnik pojazdu zo-
stał obciążony maksymalnie. 

 
Rys. 1. Przebieg testu NEDC [1] 

1. STANOWISKO BADAWCZE 

Główne elementy wchodzące w skład stanowiska badawczego, na którym zostały zreali-
zowane badania to: 
– hamownia podwoziowa MAHA, która była wykorzystana w celu przeprowadzania pełnego 

obciążenia, 
– analizator spalin MAHA MGT5, który umożliwił pomiar stężenia pięciu składników tok-

sycznych w spalinach, z jednoczesną ich rejestracją. 

1.1. Hamownia podwoziowa 
Badania wykonano na hamowni podwoziowej firmy MAHA FPS 2700/5500. Hamownia 

składa się z zestawu rolkowego ze zintegrowanym sterowaniem i jednostką pomiarową. Do-
datkowo hamownia wyposażona została w urządzenie służące do nadmuchu przedniej części 
samochodu w celu zapobiegania przegrzania się silnika. Urządzenie umożliwia ciągły pomiar 
mocy (dynamiczny), dyskretny (statyczny przez prędkość) oraz symulację obciążenia przy 
stałej prędkości obrotowej (siła pociągowa). Główne parametry techniczne hamowni przed-
stawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Dane techniczne hamowni FPS 2700/5500 
Parametr Wartość 

Maksymalne obciążenie na oś [t] 2,7 / 5,5 
Maksymalny ciężar [kg] 1250 / 1350 
Maks. prędkość badania [km/h] 200 
Maks. poziom mocy badanego silnika [kW] 260 
Maksymalna siła pociągowa [N] 6000 
Zasilanie [V, Hz] 230, 50 / 60 
Źródło: Opracowanie własne. 

1.2. Analizator spalin 
Badania wartości składników toksycznych spalin zostały wykonane na poszczególnych 

prędkościach obrotowych i obciążeniu maksymalnym za pomocą analizatora spalin MAHA 
MGT5 (rys. 2) W badaniach były mierzone wartości stężenia CO (tlenku węgla), HC (wę-
glowodorów), NOx (tlenków azotu), O2 (tlenu) oraz CO2 (dwutlenku węgla). Obsługę analiza-
tora umożliwiało oprogramowanie Eurosystem V6.05.004a. W celu rejestracji badanych war-
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tości w sposób ciągły na dysku komputera, opracowany został program OCR, który z często-
tliwością próbkowania wynoszącą 10 Hz zapisywał do pliku wartości stężeń. 

2. OBIEKT BADAŃ 

Badania przeprowadzono na samochodzie Opel Corsa D, który wyposażony był w silnik o 
zapłonie iskrowym o pojemności 1398 cm3 i mocy 100 KM. Ta czterocylindrowa jednostka 
napędowa z dwoma wałkami rozrządu DOHC spełnia normę emisji Euro 5. Posiada bezstop-
niową regulację faz rozrządu i zmienną długość kolektora dolotowego. Silnik został wyposa-
żony w reaktor katalityczny oraz liniowy zawór recyrkulacji spalin. Główne parametry obiek-
tu badawczego przedstawiono w tabeli 2. 

Tab. 2. Dane techniczne silnika A14XER [2] 
Silnik 1.4 ecoFLEX 

Oznaczenie A14XER 
Norma emisji spalin Euro 5 
Zastosowanie Opel Corsa D 
Typ benzynowy 
Liczba cylindrów 4 
Pojemność [cm3] 1398 
Moc/prędkość obrotowa [KM]/[obr/min] 100/6000 
Moment obrotowy/prędkość obrotowa [Nm]/[obr/min] 130/4000 
Średnica cylindra [mm] 73,4 
Skok tłoka [mm] 82,6 
Stopień sprężania [-] 10,5 
Liczba zaworów 16 
 
 
a) b) 

Rys. 2. a – analizator spalin, b – pojazd zamocowany na hamowni podwoziowej 
Źródło: Opracowanie własne. 
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3. WYNIKI BADAŃ 
Celem badań było opracowanie charakterystyki zewnętrznej silnika oraz pomiar składni-

ków toksycznych w jej poszczególnych punktach. Pomiary wykonano dla zakresu prędkości 
obrotowych wału korbowego n = 2500-5000 obr/min (co 500 obr/min). Dokonano pomiarów 
stężenia toksycznych składników spalin (tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu) oraz 
dwutlenku węgla i współczynnika składu mieszanki (rys. 4 i 5). 

W pierwszym etapie badań uzyskano charakterystykę mocy badanego silnika (rys. 3). Na-
stępnie przeprowadzono badania przy stałych warunkach obciążenia silnika. Poszczególne 
punkty badawcze znajdowały się na charakterystyce zewnętrznej. Algorytm sterujący stop-
niowo zwiększał udział paliwa w mieszance paliwowo-powietrznej (maleje współczynnik 
składu mieszanki). Widoczne jest to na rys. 5, na którym skład mieszanki zmienia się ze ste-
chiometrycznego do mieszanki bogatej. Poziom stężenia tlenków azotu pozostał na stałym 
poziomie. Zaobserwowano około trzykrotny wzrost stężenia węglowodorów oraz czterokrot-
ny wzrost stężenia tlenku węgla (rys. 4). Jednocześnie stężenie dwutlenku spadło 20%. 

 
Rys. 3. Charakterystyka momentu i mocy w funkcji prędkości obrotowej silnika A14XER  

wraz z zaznaczonymi punktami pomiarowymi 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 4. Zależność stężenia CO, HC, CO2 silnika przy pełnym obciążeniu 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 5. Zależność stężenia NOx i współczynnika składu mieszanki przy pełnym obciążeniu silnika 
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania pozwoliły określić stężenie składników toksycznych w warun-
kach, których nie obejmuje test homologacyjny oraz wzrost ich wartości przy zwiększaniu 
prędkości obrotowej. Obecne testy homologacyjne nie zawierają jazdy z maksymalnym ob-
ciążeniem. Są głównie nastawione na ruch miejski i łagodne przyspieszanie. 

Jazda ze zwiększoną prędkością obrotową i obciążeniem pociąga za sobą wzrost stężenia 
składników toksycznych. W tych warunkach system sterowania przechodzi na strategię peł-
nego obciążenia, która opiera się na zapewnieniu pełnej mocy silnika z pominięciem ekono-
miczności zużycia paliwa i kontroli emisji. Przez układ wydechowy przepływa zwiększona 
ilość spalin. Katalizator nie jest w stanie utlenić toksycznych związków z maksymalną 
sprawnością, która jest przy małych i średnich prędkościach obrotowych. Na pulpicie kierow-
cy wyświetlana jest informacja, aby zmienić bieg na wyższy i tym samym zmniejszyć pręd-
kość obrotową. Na autostradach wprowadzane są ograniczenia prędkości jazdy nie tylko z 
względu na bezpieczeństwo, ale również w celu zmniejszenia emisji składników toksycznych. 
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EURO 5 VEHICLE TEST AT FULL LOAD 

Abstract 
The article presents the results of an internal combustion engine with spark ignition meets Euro 5 

The study was conducted on a chassis dynamometer. Determined the characteristics of the engine 
power. An exhaust gas concentration measurement at full load at points located on the external 
characteristics. Discussed the emissivity of the drive unit for driving outside urban areas. 
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