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EMISJA SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN 
W BADANIACH KONTROLNYCH WYBRANEJ 
POPULACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono wyniki kontrolnych badań emisji spalin wybranej losowo populacji pojaz-

dów samochodowych eksploatowanych głównie w warunkach aglomeracji miejskiej. Analizowano 
wybrane parametry charakterystyczne pojazdu i oceniano ich związek z poziomem emisji wybranych 
składników spalin. Badania prowadzono zarówno dla pojazdów z silnikami o iskrowym oraz o samo-
czynnym zapłonie mieszanki.  

WSTĘP 
Analizując rozwój sytuacji na rynku motoryzacyjnym, można zauważyć tendencję zmian 

w kierunku zmian proekologicznych. Od kilkudziesięciu lat obserwuje się rozwój uwarunko-
wań prawnych zaostrzających wymagania stawiane pojazdom samochodowym, a w szczegól-
ności ich silnikom, które w ostatnim czasie są coraz bardziej ekologiczne i ekonomiczne zara-
zem. Początkowo rozwój ten związany był z poprawą właściwości energetycznych silników 
głównie wpływających na poprawę dynamiki pojazdów. W latach ogólnoświatowego kryzysu 
paliwowego na czoło wysuwały się tendencje ekonomiczne, a w ostatnim okresie rolę decy-
dującą obejmują uwarunkowania ekologiczne. Wszystkie te czynniki mają wspólną cechę 
związaną z jak najlepszym wykorzystaniem energii zmagazynowanej w dostępnym paliwie.  

Proces spalania związany z wytwarzaniem energii na cele motoryzacyjne jest jednym 
z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska, wśród których dominują: CO2 CO, SO2, CH, 
PM a także NOX i wiele innych związków. Środki transportowe należą do jednych z najpo-
ważniejszych czynników powodujących zanieczyszczenia atmosfery. W Europie ok. 12% 
emisji CO2 pochodzi od pojazdów samochodowych. Wysoki poziom gospodarczy szczególnie 
państw wysoko uprzemysłowionych wymusza samoistne narastanie liczby środków transpor-
towych, które powodują zanieczyszczenia środowiska. Można zauważyć, że do spalenia 1 kg 
benzyny potrzeba podobną ilość powietrza, jaką w ciągu doby przeciętnie zużywa dorosły 
człowiek, a w przypadku samochodu osobowego to kwestia przejechania kilkunastu kilome-
trów [1, 3, 6].  

W związku z tym obserwuje się rozwój alternatywnych źródeł energii oraz rodzajów na-
pędu pojazdów. Uwidacznia się potrzeba stosowania napędów elektrycznych, w szczególno-
ści w dużych aglomeracjach miejskich i to zarówno w transporcie zbiorowym jak również 
indywidualnym.  



AUTOBUSY      283 

Pojazdy o napędzie elektrycznym postrzegane jako dobra alternatywa dla silników spali-
nowych, o ile rozwiązany zostanie problem produkcji czystej energii elektrycznej oraz akumu-
latorów, które poza małą jeszcze pojemnością elektryczną stanowią dodatkowy problem z uwa-
gi na koszty wytworzenia i utylizacji. Często zapomina się o surowcach jakie są niezbędne do 
produkcji akumulatorów i które niedługo także mogą stać się towarem deficytowym [10].  

Eksperci z firm doradczych (Ernst & Young) przewidują, że dopiero za ok. 10 lat będzie 
można dostrzec poważne zmiany w rynku pojazdów elektrycznych. Wzrostu sprzedaży takich 
pojazdów należy spodziewać się w pierwszej kolejności w Europie, a kolejno na rynku chiń-
skim i japońskim. Może to nastąpić już do 2015 roku, inne prognozy wskazują dopiero na rok 
2025 [11].  

Ostatnie miesiące i doniesienia z targów motoryzacyjnych potwierdzają, że praktycznie 
każdy istotny na rynku koncern samochodowy posiada w swojej ofercie pojazdy o napędzie 
elektrycznym lub hybrydowym. Są to pojazdy, które najszybciej będą wykorzystywane w 
warunkach miejskich. Dużym problemem jest niewielki zasięg tych pojazdów, chociaż i w tej 
dziedzinie są znaczące postępy. Problemem pozostaje także niezbędna infrastruktura, oraz 
ciągle wysokie ceny pojazdów.  

Perspektywy powszechnego używania pojazdów o napędzie elektrycznym są dziś bliższe 
niż kiedykolwiek, jednakże to wciąż przyszłość. Współczesna motoryzacja nadal blisko w 
100% bazuje na silnikach spalinowych. Niemniej przez wzgląd na czyste środowisko wpro-
wadzane są coraz bardziej rygorystyczne normy dopuszczalnej emisji spalin [1, 9], zmuszają-
ce konstruktorów do opracowania nowych jednostek napędowych. 

Tab. 1. Dopuszczalne limity emisji wg norm EURO dla pojazdów kategorii M1 [9] 

 

1. CEL PRACY 
Aglomeracje miejskie w szczególny sposób narażone są na wysokie zanieczyszczenie 

powietrza przez spaliny samochodów wypełniających ulice miast. Zagrożenie emisją zależy 
głównie liczby pojazdów, ale także od stanu technicznego silników i ich osprzętu oraz zasto-
sowanych w nich technologii, co uwidacznia się na przykładzie podobnych badań [7]. 

Zakłada się, że emisja szkodliwych składników spalin w dużym stopniu związana jest 
z wiekiem i przebiegiem eksploatacyjnym pojazdów. W związku z tym celem podjętych ba-
dań było określenie zależności pomiędzy zadymieniem, emisją tlenku węgla oraz węglowo-
dorów w spalinach silników w zależności od wieku i przebiegu pojazdu, odpowiednio dla 
silników o samoczynnym i wymuszonym zapłonie mieszanki.  
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2. BADANIA  
Realizację badań emisji spalin podjęto we współpracy ze stacją kontroli pojazdów prowa-

dzącą badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Badania reali-
zowane były podczas kilku dni pracy stacji w okresie wiosennym (kwiecień/maj), zgodnie 
z obowiązującymi wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz 
wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach [5].  

2.1. Metodyka badań 
Silniki pojazdów podczas pomiarów znajdowały się w ustalonym stanie termicznym od-

powiadającym typowej temperaturze pracy silnika (min. 70ºC dla oleju silnikowego, min. 
80ºC dla płynu chłodzącego). Bezpośrednio przed pomiarem każdy silnik o zapłonie iskro-
wym przez ok. 15 sekund utrzymywany był na podwyższonych obrotach (2000-3000 min-1), 
a następnie w zależności od daty pierwszej rejestracji pojazdu wykonywano pomiar udziałów 
objętościowych gazowych składników spalin przy podwyższonych obrotach lub/i dla wol-
nych obrotów biegu jałowego. Podobnie było w przypadku silników o zapłonie samoczyn-
nym, lecz w tym wypadku przed pomiarem układ wydechowy był przedmuchiwany w wyni-
ku kilkukrotnego naciśnięcia pedału przyspieszenia, a następnie po ok. minutowej pracy sil-
nika na podwyższonych obrotach wykonywany był pomiar wg oficjalnej procedury pomiaru 
zadymienia spalin podczas swobodnego przyspieszania. Pomiar powtarzany był kilkakrotnie 
do uzyskania co najmniej trzech, następujących po sobie wyników, nieróżniących się od sie-
bie o więcej niż o 0,5 m-1. Jako wynik ostateczny podawano średnią arytmetyczną z tych 
trzech pomiarów. 

2.2. Obiekt badań 
Badaniom poddano silniki pojazdów, które przyjechały na stację kontroli pojazdów 

w związku z upływającym okresem ważności okresowego przeglądu technicznego.  
Marka, model i silniki pojazdów nie były selekcjonowane. Łącznie pomiarom poddano 

blisko 150 pojazdów, w tym 99 to pojazdy z silnikiem o zapłonie iskrowym, a 50 z silnikiem 
wysokoprężnym.  

Wiek pojazdów był zróżnicowany – rok produkcji wahał się pomiędzy 1992 a 2008. Prze-
bieg pojazdów także był różny i mieścił się w granicach pomiędzy 17 tys. km a 384 tys. km. 
Podczas analizy wyników (rys. 1) potwierdzenie znalazło powyższe zróżnicowanie – nie zaw-
sze wiek i przebieg determinuje stan techniczny silnika pojazdu i niejednoznaczny jest zwią-
zek tych parametrów z wysoką emisją.  

Na rys. 1. przedstawiono strukturę wiekowo-przebiegową badanych pojazdów. Oczywista 
jest zależność pomiędzy wiekiem i przebiegiem pojazdów. Jednakże współczynnik determi-
nacji R2 dla liniowych trendów tych zależności nie jest wysoki i wynosi odpowiednio 0,54 dla 
silników o ZS i 0,62 dla silników o ZI. Świadczy to o dużym zróżnicowaniu sposobu eksploa-
tacji samochodów w środowisku miejskim, który zależy w dużej mierze od celu, w jakim sa-
mochód jest użytkowany.  

2.3. Aparatura pomiarowa  
Ze względu na rodzaje pojazdów, zarówno z silnikami o zapłonie iskrowym oraz samo-

czynnym, pomiary wykonywane były czteroskładnikowym analizatorem spalin typ Oliver K-90 
działającym w widmie podczerwieni oraz opacymetrem do pomiaru stopnia zadymienia typ 
Oliver D-60. Urządzenia były sprawne technicznie i posiadały aktualne świadectwa legaliza-
cji oraz kalibracji. 



AUTOBUSY      285 

Struktura wiekowo-przebiegowa ZS
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Struktura wiekowo-przebiegowa ZI
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Rys. 1. Struktura wiekowo-przebiegowa badanych pojazdów 
Źródło: Opracowanie własne. 

3. WYNIKI BADAŃ 
W efekcie przeprowadzonych badań otrzymano bardzo zróżnicowane dane, które w ni-

niejszym opracowaniu poddano analizie ze względu na rodzaj zapłonu mieszanki, przebieg 
pojazdu i rok produkcji, który pośrednio związany jest także z rodzajem zastosowanych w po-
jeździe technologii. 

3.1. Silniki o zapłonie samoczynnym 
Na rys. 3. przedstawiono wyniki zaciemnienia spalin silników o samoczynnym zapło-

nie mieszanki, wyrażone za pomocą współczynnika ekstynkcji K [m-1].  
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Rys. 2. Zaciemnienie spalin w zależności od wieku i przebiegu pojazdów 
Źródło: Opracowanie własne 

W tym przypadku można zaobserwować bardzo duże rozproszenie wartości uzyskanych 
wyników. W związku z postępującym z wiekiem i przebiegiem pojazdu, zużyciem elementów 
silnika i aparatury wtryskowej należy się spodziewać tendencji wzrostu zadymienia spalin, 
jednakże dopasowując przewidywaną zależność uzyskano niskie wartości współczynnika 
determinacji. Na tym etapie badań trudno jest jednakże doszukiwać się innych zależności, 
a jako wyjaśnienie można przyjąć rozbieżności w konstrukcji pojazdów i indywidualny bar-
dzo różny styl ich eksploatacji. 

3.2. Silniki o zapłonie iskrowym 
Podobne zależności jak dla zadymienia spalin z silników wysokoprężnych obserwujemy 

dla emisji węglowodorów oraz tlenku węgla mierzonych dla silników o iskrowym zapłonie 
mieszanki. W tych przypadkach określano zależności dla biegu jałowego przy niskich oraz 
przy podwyższonych obrotach, co przedstawiono na stosownych ilustracjach (rys. 3. i 4).  
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Rys. 3. Emisja węglowodorów w zależności od wieku i przebiegu pojazdu 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 4. Emisja tlenku węgla w zależności od wieku i przebiegu pojazdu 
Źródło: Opracowanie własne 

Współczynniki determinacji liniowych dopasowań przedstawiono na wspomnianych wy-
kresach, odpowiednio dla niskich i podwyższonych obrotów silnika. W tym przypadku relacje 
emisji z wiekiem i przebiegiem pojazdu także nie są ścisłe, ale możliwe do zaobserwowania. 
Można zauważyć, że udział emisji węglowodorów zwiększa się średnio o 4 ppm rocznie, co 
przekłada się na ok. 10 ppm na każde przejechane 50 tys. km (rys. 3), a udział tlenku węgla 
wzrasta odpowiednio o 0,1% na 5 lat i jednocześnie ok. 0,1% na 100 tyś km przebiegu (rys. 4). 
Są to oczywiście dane uśrednione, które powinny być traktowane orientacyjnie.  

W wielu przypadkach pojazdów obserwujemy udziały tlenku węgla na poziomie do 
0,01%, co odpowiada wartościom charakterystycznym dla pojazdów nowych, ale występuje 
nawet w przypadku pojazdów dziesięcioletnich o przebiegu blisko 250 tys. km. 

Zarówno w przypadku węglowodorów jak również w przypadku tlenku węgla obserwu-
jemy wyższe udziały tych substancji dla wolnych obrotów silnika. Może być to spowodowane 
sterowaniem silnika, który na niskich obrotach biegu jałowego pracuje zazwyczaj w układzie 
otwartym bez sprzężenia z sygnałem z sondy lambda, a mieszanka paliwowo-powietrzna jest 
wówczas nieco uboższa niż wynikałoby to ze stosunku stechiometrycznego. Konwersja spalin 
w trójfunkcyjnym reaktorze katalitycznym nie będzie wówczas zachodziła w sposób opty-
malny. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to typowy układ oczyszczania spalin bada-
nych pojazdów. Sytuacja taka jest dopuszczona przez ustawodawcę, co obserwuje się w limi-
tach dopuszczalnych udziałów CO i CH (tab. 2) dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy 
od dnia 1 lipca 1995 r.  
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Tab. 2. Dopuszczalne limity udziałów objętościowych CO i CH w spalinach silnika o ZI podczas 
okresowego przeglądu technicznego na stacji kontroli pojazdów [4] 

Pojazd Prędkość obrotowa 
silnika 

Zawartość CO w % objętości spalin, CH w ppm (cząstki na milion) oraz λ dla pojaz-
du zarejestrowanego po raz pierwszy 

do 30.09.1986 od 01.10.1986 
do 30.06.1995 

od 01.07.1995  
do 30.04.2004 od 01.05.2004 

CO CO CO CH λ CO λ 

Motocykl Bieg jałowy 5,5 4,5 4,5 - - 4,5 - 

Inny pojazd 
samochodowy 

Bieg jałowy 4,5 3,5 0,5 100 - 0,3 - 

od 2000 min-1 
do 3000 min-1 - - 0,3 100 0,97-

1,03 0,2 0,97-1,03

Udziały szkodliwych składników są co prawda wyższe, lecz w nieznacznym stopniu i 
przy wolnych obrotach biegu jałowego, który w eksploatacji pojazdu występuje w ograniczo-
nym zakresie. Natomiast w celu kontroli funkcjonowania systemu reaktora katalitycznego z 
sondą lambda wykonywana jest próba przy podwyższonych obrotach.  

Obserwując wyniki (rys. 3 i 4) można także zauważyć, że w kilkunastu przypadkach zosta-
ły przekroczone wartości dopuszczalne udziałów objętościowych CH, szczególnie na niskich 
obrotach biegu jałowego. W przypadku tlenku węgla miało to miejsce w jednym punkcie. 

Rys. 5. Emisja tlenku węgla i węglowodorów w zależności od układu zasilania: B – benzyna, G – LPG  
Źródło: Opracowanie własne 

Na uwagę zasługuje także podwyższona emisja CH i CO w przypadku silników z instala-
cją zasilania gazem LPG w odniesieniu do silników bez takiej instalacji. Różnice oceniono na 
podstawie średnich udziałów CO i CH w spalinach dla silników bez i z instalacją LPG i zosta-
ły one zaprezentowane na rys. 5. Należałoby się spodziewać raczej odwrotnej sytuacji, jed-
nakże jak można zaobserwować na kolejnych rysunkach (rys. 6 i 7), gdzie rozdzielono wyniki 
dla benzyny i LPG zauważamy, że pojazdy z instalacją LPG to pojazdy starsze i o większym 
przebiegu, co także może mieć wpływ na skalę emisji. 

Po rozdzieleniu wyników na ilustracjach 6 i 7 można zauważyć, że niska emisja CO (na 
poziomie 0,01%) dotyczy w dużej mierze silników bez instalacji LPG i to te wyniki mają 
istotny wpływ na wartość średniej emisji. Ponadto w przypadku ogólnych wyników korelacja 
emisji z wiekiem i przebiegiem była wyraźniejsza. Po rozdzieleniu wyników o korelacji trud-
no mówić, bo współczynnik R2 przyjmuje wartości od 0,04 do 0,34. 
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Rys. 6. Emisja węglowodorów w zależności od układu zasilania, wieku i przebiegu 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 7. Emisja tlenku węgla w zależności od układu zasilania, wieku i przebiegu  
Źródło: Opracowanie własne 

PODSUMOWANIE 
Na zakończenie przedstawionych badań można sformułować następujące wnioski wyni-

kające z analizy otrzymanych wyników : 
− wraz z wiekiem pojazdu i jego przebiegiem obserwuje się wzrost zadymienia oraz emisji 

szkodliwych składników spalin, 
− zależności pomiędzy zadymieniem, emisją a przebiegiem i wiekiem pojazdu nie są ścisłe 

i charakteryzują się niskimi wartościami współczynników dopasowania R2, 
− niektóre pojazdy, pomimo stosunkowo dużego przebiegu oraz wieku wykazują emisje 

badanych składników na poziomie odpowiadającym nowym pojazdom, 
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− obserwuje się większe udziały CO i CH dla silników o ZI (o ok. 10%) dla wolnych obro-
tów biegu jałowego, mniejsze dla podwyższonych obrotów bj. 

− prawie połowa (47) pojazdów z silnikami o ZI przekracza średnio o ok. 20%,wartość 100 
ppm określonych jako dopuszczalne udziały emisji CH,  

− tylko 8 pojazdów przekraczających dopuszczalne udziały emisji CH to pojazdy zasilanie 
benzyną, pozostałe to silniki z instalacją LPG, 

− zarówno w przypadku wolnych i podwyższonych obrotów silnika obserwuje się większe 
udziały emisji CO i CH dla pojazdów z instalacją gazową LPG, mniejsze dla benzyny, 

− pojazdy zasilane benzyną to w większości pojazdy młodsze o mniejszym przebiegu niż 
pojazdy z instalacją gazową LPG,  

− pojazdy o większej emisji CO i CH to pojazdy z instalacją LPG, ale należy także zauwa-
żyć, że są to pojazdy starsze i o większym przebiegu,  
Rozrzut wyników w każdym przypadku jest bardzo duży i pozostawia zakres niepewności 

przy określaniu generalnych zależności pomiędzy emisją a wiekiem i przebiegiem. 
Pojawiają się także spostrzeżenia dotyczące możliwości zapobiegania wysokiej emisji 

spalin. Od szeregu lat w pojazdach wprowadza się różne rozwiązania proekologiczne [2]. Są 
to rozwiązania wewnątrzsilnikowe i pozasilnikowe. Przedsięwzięcia wewnątrzsilnikowe (tzw. 
pierwotne), polegają na wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych i/lub regulacyjnych w ukła-
dach silnika. Celem tych przedsięwzięć jest m.in.: lepsze przygotowanie czynnika roboczego 
i właściwy dobór jego parametrów w poszczególnych cylindrach silnika. Przykładem może być 
system spalania mieszanek homogenicznych z wykorzystaniem zapłonu samoczynnego (HCCI). 
Jest to technologia, którą już dziś wykorzystują prototypowe silniki seryjnych pojazdów.  

EMISSION OF THE FUME’S HARMFUL  
COMPONENTS IN THE CONTROL TESTS UPON 

THE CHOSEN POPULATION OF VEHICLES 

Abstract 
The paper presents results of exhaust emission’s control tests taken upon randomly selected popu-

lation of motor vehicles in a metropolitan area. We analysed selected parameters characteristic of the 
vehicle and assessed their relationship to the level of exhaust emissions of the selected components. 
The study was conducted both for vehicles with spark-ignition and with self-ignition of the mixture. 
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