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The measurement and identification of the particulate matter  

in Diesel engine exhaust gases 
 

To identify amid PM particulates the particles other than soot, the filters used in diesel engine testing have 

been analysed. Analysed filters had been applied in the study on a 6-cylinder, turbocharged diesel engine, 

technically proficient, working at constant torque and speed. The particles captured on the filter were put under 

observational study using the possibilities of electron microscope and spectroscopic analysis. The testing was 

done on a scanning electron microscope JSM-5800 of the firm Jeol (Japan), coupled with an X-ray spectrometer 

Link ISIS of the firm Oxford Instruments Ltd. (United Kingdom). 

It was found, that on the filter surface, besides the soot particles of uniform colour and structure, there were 

also other particles of different colour and form. These particles were localized and examined in terms of the 

chemical elements in their composition. Their dimensions also were determined. Metal particles were identified: 

ferrous alloy, zinc alloy and the silicon alloy. Amid the particulate matter, some heterogeneous particles were 

identified. They had the form of agglomerates of different structure, compound of elementary particles of 

different origins and materials. 
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Pomiar oraz identyfikacja cząstek stałych w spalinach silnika 

o zapłonie samoczynnym 

 
W celu zidentyfikowania wśród cząstek stałych, cząstek innych niż sadza podano analizie filtry z badań 

silnika o zapłonie samoczynnym. Analizowane filtry pochodziły z badań 6-cylindrowego silnika sprawnego 

technicznie przy stałej prędkości obrotowej i obciążeniu. Wychwycone na filtrze cząstki podano obserwacji 

wykorzystując możliwości mikroskopu elektronowego i analizy spektralnej. Badania przeprowadzono na 

elektronowym mikroskopie skaningowym JSM-5800 firmy Jeol (Japonia), sprzężonym ze spektrometrem 

promieniowania rentgenowskiego Link ISIS 300 firmy Oxford Instruments Ltd. (Wielka Brytania). 

Stwierdzono, że na powierzchni filtra obok jednolitej w barwie i strukturze sadzy znajdują się inne, 

odróżniające się barwą i postacią. Cząstki te, po zlokalizowano udokumentowano i zbadano pod względem 

występujących w ich składzie pierwiastków. Określono również ich wymiary. Stwierdzono występowanie cząstek 

metalowych: stopy żelaza, cynku oraz krzemu. Wśród cząstek zaobserwowano również cząstki niejednorodne w 

postaci aglomeratów o zróżnicowanej budowie, złożonej z mikrocząstek różnego pochodzenia, zbudowanych z 

różnych materiałów. 

Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, gazy spalinowe, cząstki stałe, identyfikacja PM 

 

1. Wstęp 

Podczas określania wielkości emisji jednostko-

wej szkodliwych składników ze spalinami, najwię-

cej problemów stwarza pomiar emisji cząstek sta-

łych PM z silników o zapłonie samoczynnym. Sto-

sowaną obecnie metodykę tego pomiaru określają 

przyjęte ponad 20 lat temu w skali międzynarodo-

wej przepisy EPA [1], ISO [2] oraz ECE [3]. Meto-

dyka ta wymaga posługiwania się specjalnym sta-

nowiskiem pomiarowym z tunelem rozcieńczają-

cym spaliny, symulującym rzeczywiste warunki 

mieszania się wydalanych spalin z otaczającym 

powietrzem. Określanie emisji cząstek odbywa się 

grawimetrycznie, przez dokładne ważenie masy 

cząstek odfiltrowanych z próbki mieszaniny pobra-

nej z tunelu. Zarówno szereg cech konstrukcyjnych 

stanowiska pomiarowego jak i warunki samego 

pomiaru określają wymienione przepisy.  

Filtry wykonane są z bezkrzemowego mikro-

włókna szklanego wzmocnionego tkaniną szklaną. 

Struktury te są połączone teflonem. Zgodnie z zale-

ceniem wynikającymi z wymienionych wyżej prze-

pisów filtry te muszą podlegać kondycjonowaniu 

zarówno przed ich użyciem i ważeniem w stanie 

czystym, jak i po przechwyceniu cząstek zanim 

zostaną zważone. Według ISO [2] przed badaniem 

należy filtry czyste kondycjonować w czasie nie 

krótszym niż 1 godzina. W tym czasie powinny 

przebywać w komorze klimatyzowanej w zamknię-

tym, lecz nie zaklejonym naczyniu Petri’ego. Po 

wyjęciu z komory filtr musi być użyty w czasie nie 

dłuższym niż 8 godzin. W przeciwnym przypadku 

proces kondycjonowania trzeba powtórzyć. Kondy-

cjonowanie filtra z cząstkami (a przed ważeniem) 

powinno trwać minimum przez 2 godziny, ale nie 

dłużej niż 80 godzin. Norma ISO nie precyzuje 
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jednak bliżej innych warunków kondycjonowania 

filtrów.  

W obiegowym rozumieniu przyjmuje się, że 

cząstki stałe PM w spalinach silnika ZS to cząstki 

sadzy powstające w wyniku niecałkowitego spala-

nia mieszanki paliwowo-powietrznej. Sama sadza 

nie stanowi jednak zagrożenia dla organizmu czło-

wieka. Niebezpieczne są związki znajdujące się na 

mocno rozbudowanej powierzchni konglomeratów 

sadzy – wielopierścieniowe węglowodory aroma-

tyczne (PAH) oraz związki pochodzące z reakcji 

chemicznych dodatków do paliw i oleju smarujące-

go. Ponadto, w silnikach ZS, w wyniku lokalnego 

niedoboru powietrza w komorze spalania powstaje 

sadza adsorbująca związki nieorganiczne: SO2, NOx 

i kwas siarkowy. Zgodnie z definicją podawaną 

przez przywołane wcześniej normy, za cząstki PM 

uważa się całą materię organiczną i nieorganiczną, 

stałą, półpłynną lub ciekłą, która gromadzi się na 

filtrze absolutnym po przejściu przez niego stru-

mienia spalin rozcieńczonych powietrzem w tempe-

raturze poniżej 52 
o
C. Filtr absolutny, w rozumieniu 

norm, oznacza filtr,  na którym osadzają się cząstki 

o średnicy do 0,3 µm ze sprawnością 95%. W rze-

czywistości zatem, oprócz cząstek sadzy, mogą 

występować również cząstki innego pochodzenia, a 

więc zawierające między innymi pewną ilość 

związków siarki i azotu, metali oraz ciężkich wę-

glowodorów. Mogą to być również cząstki, które 

dostały się wraz z ładunkiem powietrza do komory 

spalania np. drobiny kwarcu, jak i produkty proce-

sów zużycia powierzchni stanowiących elementy 

układu tłok–pierścienie–cylinder. Powierzchnie 

tulei cylindrowej – pierścieni – tłoka oraz przylgni i 

gniazda zaworu stanowią pary tribologiczne, które 

podlegają procesowi zużycia. W wyniku procesów 

chemicznych i termicznych zachodzących w czasie 

spalania cząstki te nie przechodząc w fazę gazową i 

w czasie suwu wydechu są usuwane na zewnątrz 

wraz z spalinami. 

Istnieje wiele istotnych szczegółów związanych 

z realizacją zalecanej metodyki, które w przepisach 

nie zostały ściślej sprecyzowane lub pozostawiono 

dowolność ich wyboru. Sytuacja taka powoduje, że 

utrudnione jest porównywanie wyników pomiaru 

uzyskiwanych w różnych ośrodkach, a także prze-

prowadzenie badań odtwarzających uzyskane wy-

niki i sprawdzenie ich obiektywności [4, 5, 6, 7, 8, 

9]. Ma to duże znaczenie zarówno przy testowaniu 

silników (np. ich homologacji) ze względu na emi-

sję cząstek stałych, jak i przy pracach naukowo-

badawczych i rozwojowych. 

 

2. Stanowisko do pomiaru emisji jed-

nostkowej cząstek stałych 
 

Badania przeprowadzono na stanowisku pomia-

rowym z tunelem rozcieńczającym, przedstawio-

nym schematycznie na rys. 1. Stanowisko to spełnia 

wymagania wymienionych wyżej przepisów nor-

mujących warunki pomiaru. Pozwala ono na okre-

ślenie wszystkich wielkości i parametrów niezbęd-

nych do wyznaczenia godzinowej i jednostkowej 

emisji cząstek stałych. Stopień rozcieńczenia spalin 

określano metodą opartą na pomiarze koncentracji 

dwutlenku węgla w spalinach silnika, w tunelu 

rozcieńczającym i w zasysanym powietrzu. Pomia-

ru koncentracji CO2 dokonywano analizatorem w 

podczerwieni (NDIR). Objętość mieszaniny gazów 

pobieranej z tunelu na filtry cząstek była stała i 

wynosiła 200 dm
3
. W tunelu utrzymywano tempe-

raturę płynących gazów nie przekraczającą 52 
o
C, 

zgodnie z zaleceniami norm. 

Do pomiaru emisji cząstek używano teflono-

wych filtrów o średnicy 47 mm firmy PALL typ 

EMFAB TX 40HJ 20 WW. Tego rodzaju filtry są 

zgodne z przepisami ECE-49 oraz ISO i stosowane 

w pomiarach emisji cząstek stałych. Zgodnie z 

powoływanymi normami filtrująca część takiego 

filtra ma średnicę 37 mm, prędkość przepływu 

przez czoło filtra mieści się w zakresie 35-80 cm/s, 

a rekomendowane minimum odfiltrowanej masy 

PM wynosi 0,5 mg. Mieszanina zassana z tunelu 

rozcieńczającego przepływała przez pakiet dwu 

filtrów umieszczonych szeregowo. Filtry te ważono 

na mikrowadze firmy Sartorius o dokładności do 

0,001 mg. 

 

3. Identyfikacja składu cząstek stałych  

W celu zidentyfikowania wśród cząstek stałych, 

cząstek innych niż sadza podano analizie filtry z 

badań silnika ZS. Analizowane filtry pochodziły z 

badań silnika ZS typu SW689, sprawnego tech-

nicznie, dla pracy w stałym punkcie pomiarowym 

tj. obciążenia, prędkości obrotowej i parametrów 

regulacyjnych. Osadzone na filtrze cząstki podano 

obserwacji wykorzystując możliwości mikroskopu 

elektronowego i analizy spektralnej. Badania prze-

prowadzono na elektronowym mikroskopie skanin-

gowym JSM-5800 firmy Jeol (Japonia), sprzężo-

nym ze spektrometrem promieniowania rentgenow-

skiego Link ISIS 300 firmy Oxford Instruments 

Ltd. (Wielka Brytania). 

Stwierdzono, że na powierzchni filtra obok jed-

nolitej w barwie i strukturze sadzy znajdują się 

inne, odróżniające się barwą i postacią (rys. 2). 

Cząstki te, po zlokalizowaniu udokumentowano i 

zbadano pod względem występujących w ich skła-

dzie pierwiastków. Określono również ich wymia-

ry. Stwierdzono występowanie cząstek metalo-

wych: stopy żelaza (rys. 4 i 5), cynku (rys. 6) oraz 

krzemu (rys. 7). Wśród cząstek zaobserwowano 

również cząstki niejednorodne w postaci aglomera-

tów o zróżnicowanej budowie, złożonej z mikro-

cząstek różnego pochodzenia, zbudowanych z róż-

nych materiałów.
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Oznaczenia: 1 – silnik Diesla, 2 – hamowulec elektrowirowy, 3 – encoder kąta obrotu wału korbowego, 4 – 

wtryskiwacz paliwa, 5 – pompa wtryskowa, 6 – zbiornik wyrównawczy, 7 – przepływomierz laminarny, 8 – 

mikromanometr Ascania, 9 – masowa miernica zużycia paliwa, 10 – zbiornik paliwa, 11 – dymomierz spalin, 12 

– sonda poboru spalin, 13 – analizatory spalin , 14 – gazy kalibracyjne, 15 – dolot powietrza, 16 – filtr pyłowy, 

17 – filtr chemiczny, 18 – wymiennik ciepła, 19 – sonda wlotu spalin, 20 – kryza mieszająca, 21 – tunel roz-

cieńczający, 22 – sonda poboru gazów, 23 – pakiet filtrów PM, 24 – przepływomierz, 25 – pompa, 26 – gazo-

mierz, 27 – waga pomiarowa, 28 – wentylator tunelu rozcieńczającego, 29 – przepustnica, 30 – wylot gazów, 31 

– kryza pomiarowa 

 

Rys. 1. Schemat stanowiska do pomiaru emisji cząstek przez silniki wysokoprężne 

Fig. 1. Test stand for measuring the emission of particulates by diesel engines 
 

 

 

Rys. 2. Widok ogólny wycinka powierzchni filtra PM po pomiarze 

Fig. 2. General view of PM filter after measurement 
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Porównując masy właściwe i występujące roz-

miary cząstek innych niż sadza widać, że ich wystę-

powanie nie może być pomijalne w prowadzonych 

analizach. 

Dodatkowym problemem, związanym z dokład-

nością metodyki pomiaru emisji PM w spalinach 

silnika jest przypadkowość masy zgromadzonej na 

filtrze pomiarowym, wynikająca z doraźnego zjawi-

ska, jakim może być np. oderwanie się nagaru z 

gniazda zaworowego lub innego elementu w ukła-

dzie tłok–pierścienie–cylinder. Taki przypadek za-

obserwowano m.in. podczas endoskopowego filmo-

wania procesów w cylindrze pracującego silnika 

(rys. 3). Zwykle największą masę PM tworzą cząstki 

stałe w zakresie średnic od 100 nm do 1 µm (rys. 4).  

Jeżeli jednak zdarzy się duży konglomerat czą-

stek lub oderwany element nagaru na filtrze pomia-

rowym, to zakłócają one pomiar emisji masowej PM 

cząstek w spalinach silnika. W związku z tym po-

miar ten jest zupełnie niereprezentatywny dla dane-

go punku pracy silnika. W wyniku tego nie można 

bazować w analizie badań wyłącznie na pojedyn-

czych pomiarach emisji cząstek stałych w spalinach 

silnika o zapłonie samoczynnym.  

 

 

Rys. 3.Widok elementu nagaru oderwanego od układu tłok–pierścienie–cylinder 

Fig. 3. View of the carbon deposit from the piston–rings–cylinder set 

 

 
Rys. 4. Stężenie masowe i liczbowe cząstek stałych w spalinach silnika ZS 

Fig. 4. The distribution of mass and particle number in the exhaust gas of diesel engine 
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Przeprowadzając analizę błędów, które mogą 

mieć miejsce przy pomiarze emisji PM należy 

uwzględnić także fakt, że na dokładność tego pomia-

ru wpływa nie tylko dokładność przyrządów pomia-

rowych i wyliczenia wartości parametrów pośred-

nich, które wynikają z zależności na emisję godzi-

nową PM, ale także stabilność pracy silnika spali-

nowego w czasie kilku minut kolekcjonowania masy 

PM na filtrze pomiarowym. 

Przy stosowaniu metodyki pomiaru ustalonej 

przez Regulamin ECE, wielkość emisji cząstek PM 

oblicza się z zależności : 

]/[ hgV
V

SR
mPM sp

f

f  , 

gdzie: 

mf   - masa cząstek stałych osadzona na filtrach [g], 

SR  - stopień rozcieńczenia spalin w tunelu, 

Vf   -  ilość mieszaniny pobierana z tunelu na filtry  

[m
3
],

 

Vsp  - objętościowe natężenie przepływu spalin w 

przewodzie wylotowym silnika  [m
3
/h]. 

 

Przykładowo można przeanalizować następujący 

przypadek. Dokładność pomiaru masy cząstek PM 

na filtrze pomiarowym (określona stosownymi nor-

mami) jest bardzo duża – 0, 001 mg. Jeśli jednak 

masa emitowanych cząstek stałych przez silnik spa-

linowy, pracujący w pkt. 1 testu ESC (bieg jałowy), 

jest bardzo mała i obarczona dużą niepowtarzalno-

ścią, a współczynnik udziału wagi dla tego punktu 

testu jest największy (aż 10%) to błąd popełniany 

przy pomiarze emisji PM jest wówczas bardzo duży. 

Na biegu jałowym błąd pomiaru emisji PM może 

dochodzić nawet do 20-25% (badania własne).  

Jak podano we wstępie metodyka pomiaru emisji 

masowej PM nie jest zmieniana od ponad 20 lat. W 

związku z tym dokładność określania emisji PM, 

związana nierozerwalnie ze stanowiskiem i metody-

ką pomiaru, jest ciągle taka sama. Natomiast mie-

rzone wartości emisji jednostkowej PM, wymuszone 

wprowadzanymi przepisami homologacyjnymi, są 

coraz mniejsze (tab. 1). Sytuacja ta wpływa dodat-

kowo na zwiększenie procentowego błędu popełnia-

nego przy pomiarze emisji PM dla współcześnie 

produkowanych silników spalinowych. 

Tabela 1. Limity emisji jednostkowej PM w spali-

nach silnika HDV w teście ECE R49 i ESC 

 

Limit 

nazwa 

Data 

wprowadzenia 

PM 

g/kWh 

EURO I 1992 0,61 

EURO II 1996 0,15 

EURO III 2000 0,10 

EURO IV 2005 0,02 

EURO V 2009 0,02 

EURO VI 2014 0,01 
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Rys. 5. Postać kulistej cząstki węgla C na filtrze pomiarowym 

Fig. 5. The form of the spherical carbon particle C on the measuring filter 
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Rys. 6. Postać cząstki żelaza Fe na tle materiału filtra pomiarowego  

Fig. 6. The form of the iron particle Fe on the measuring filter 
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Rys. 7. Postać cząstki żelaza Fe na tle materiału filtra pomiarowego PM 

Fig. 7. The form of the iron particle Fe on the measuring filter 
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Rys. 8. Postać cząstki cynku Zn na tle materiału filtra pomiarowego  

Fig. 8. The form of the zinc particle Zn on the measuring filter 
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Rys. 9. Postać cząstki krzemu Si na tle materiału filtra pomiarowego PM 

Fig. 9. The form of the silicon particle Si on the measuring filter 
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4. Podsumowanie 

 
Przeprowadzone badania wskazują, że wyniki 

pomiaru emisji jednostkowej cząstek stałych mogą 

być obarczone poważnym błędem w wyniku różno-

rodności cząstek. W zależności od rodzaju cząstek, 

to jest ich wielkości, pierwiastków materiału, który 

je tworzy, mechanizmu ich powstania, mogą wystę-

pować rozrzuty wyników. Zmniejsza to niewątpliwie 

porównywalność wyników dokonywanych pomia-

rów emisji stałych. Ogólnie, im mniejsza masa na-

gromadzona na filtrach, tym większy może być błąd 

pomiaru emisji PM. Z doświadczenia autorów wyni-

ka, że stosowanie masy PM do 1,5 mg, zgromadzo-

nej na filtrze pomiarowym, nie stanowi niebezpie-

czeństwa przeładowania filtra, a zwiększa znakomi-

cie dokładność pomiaru.  

Przedstawione rezultaty badań wskazują na źró-

dło możliwych różnic wyników pomiarów emisji 

cząstek stałych dokonywanych np. w 13-fazowym 

teście ECE ESC przy użyciu 1 pary filtrów na cały 

test lub 13 oddzielnych, mniej załadowanych par 

filtrów (tj. dla każdej fazy testu). Wydaje się, że 

metoda 1 pary filtrów zapewnia większą dokładność 

pomiaru (większa masa PM). Należy też zwrócić 

uwagę, że wyraźnie największy błąd pomiaru emisji 

cząstek może występować przy pracy silnika na 

biegu jałowym (mała dawka paliwa, mała tempera-

tura spalin) i przy pełnym obciążeniu silnika (duże 

zużycie elementów układu TPC – tłok, pierścienie, 

cylinder). W wyniku współpracy par tribologicznych 

układu TPC powstają produkty zużycia w postaci 

drobin metalu. Mogą one przedostać się do komory 

spalania i następnie są one wydmuchiwane wraz z 

spalinami i osadzają się na filtrze. Proces zużycia 

może być dodatkowo intensyfikowany przez drobiny 

kwarcu, które mogą przedostać się do cylindra w 

czasie suwu dolotu wraz z świeżym ładunkiem po-

wietrza. Te twarde drobiny osadzając się na po-

wierzchniach par tribologicznych TPC tworzących 

elementy komory spalania, ostrymi krawędziami 

mogą powodować proces mikroskrawania po-

wierzchni. W wyniku procesu spala drobiny kwarcu 

nie przechodzą w fazę gazową i podobnie jak drobi-

ny metalu znajdują się w spalinach. Wobec przypad-

kowości osadzania się na filtrze pomiarowym czą-

stek stałych innych niż sadza, zdecydowanie reko-

mendowane jest przez autorów przynajmniej 3-

krotne powtórzenie pomiaru dla każdego punktu 

pracy silnika. Prowadzenie analizy przyczynowo-

skutkowej, z udziałem pomiaru emisji PM, przy 

jednokrotnym pomiarze jest niedopuszczalne. 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

PM – particulate matter  

mf  – masa cząstek stałych osadzona na filtrach [g], 

SR  – stopień rozcieńczenia spalin w tunelu, 

Vf   –  objętość mieszaniny pobierana z tunelu na 

filtry  [m
3
],

 

Vsp  - objętościowe natężenie przepływu spalin w 

przewodzie wylotowym silnika  [m
3
/h]. 

TPC – układ tłok-pierścienie-cylinder 

OWK – obrót wału korbowego silnika 

DT – tunel rozcieńczający spaliny (dilution tunel) 
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