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Rzeczywista eksploatacja trakcyjna silnika 
a warunki przyjmowane w teście homologacyjnym
Wojciech Adamski, Krzysztof Brzozowski, Jacek Nowakowski, Tomasz Praszkiewicz

W ramach pracy analizowano warunki rzeczywistej eksploatacji trakcyjnej. Przeprowadzono badania drogowe w celu rejestracji pa-
rametrów charakteryzujących warunki eksploatacji silnika o zapłonie iskrowym, spełniającego normę emisji spalin EURO 5, będącego 
źródłem napędu samochodu miejskiego. Badania te zrealizowano w warunkach rzeczywistego ruchu w strumieniu pojazdów. W trak-
cie jazdy zarejestrowano prędkość ruchu samochodu, prędkość obrotową silnika oraz stopień obciążenia silnika. Opracowanie danych 
uzyskanych w ramach zarejestrowanych serii pomiarowych pozwoliło na określenie charakterystyki eksploatacji trakcyjnej silnika przy 
założeniu równościowych udziałów warunków ruchu miejskiego, pozamiejskiego i autostradowego. Uzyskaną charakterystykę porów-
nano z charakterystyką eksploatacji silnika rozpatrywanego samochodu opracowaną na podstawie badań na hamowni podwoziowej 
zrealizowanych w teście homologacyjnym NEDC.
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Wstęp
W roku 2013 na świecie wprowadzono 
do użytkowania prawie 82,8 mln no-
wych pojazdów samochodowych z cze-
go w Europie 12,4 mln. Od szeregu lat 
w Europie w grupie nowo kupowanych 
samochodów osobowych dominują po-
jazdy z silnikami o objętości skokowej 
1,2 ÷ 1,6 dm3, zarówno o zapłonie iskro-
wym jak i o zapłonie samoczynnym. 
Jest to podyktowane względami ekono-
micznymi tak na etapie zakupu pojazdu, 
opłat rejestracyjnych i ubezpieczenia, jak 
i jego eksploatacji. Aktualne rozwiązania 
w zakresie układów zasilania i sterowa-
nia układami napędowymi samochodów 
osobowych umożliwiają istotne zmniej-
szenie wymiarów głównych silnika tło-
kowego, tym samym masy jednostki 
napędowej, jej gabarytów, a co najistot-
niejsze ograniczenie zużycia paliwa i emi-
sji spalin. Obecne w ofercie producentów 
pojazdy z napędami hybrydowymi jak 
i elektrycznymi, przy aktualnym pozio-
mie cen zakupu takiego samochodu oso-
bowego, są i pozostaną w Europie alter-
natywą jedynie dla tych klientów, którzy 
poszukują innowacyjnych rozwiązań lub 
przywiązują dużą wagę do względów 
wizerunkowych. Zmian w tym zakresie 
można upatrywać zgodnie z prognozami 
po 2020 roku ale i tak pojazdy tego typu 
w Europie będą stanowiły około 1÷2% 
nowo sprzedawanych samochodów oso-
bowych. Średni roczny przebieg samo-
chodu osobowego w Europie to obecnie 
12,5 tys. km, a to dodatkowo nie skłania 
i nie uzasadnia zakupu pojazdów z inno-
wacyjnymi układami napędowymi [1]. 

Badania homologacyjne i dopuszcze-
nia do ruchu nowej konstrukcji samo-
chodu osobowego w Europie prowadzi 
się z uwzględnieniem szeregu wyma-
gań prawnych i technicznych zebranych 
w postaci odpowiednich dyrektyw [2]. 
Ponadto producenci mają swoje uzupeł-
niające metody badań i weryfi kacji pojaz-
du samochodowego jak i jego zespołów. 
Jednym z istotniejszych etapów dopusz-
czenia nowej konstrukcji do użytkowania 
jest ocena emisji składników szkodliwych 
spalin. Ocenę taką prowadzi się w opar-
ciu o opracowane, opisane i przyjęte 
przez producentów wymagania stosow-
ne dla danego rodzaju silnika i przezna-

czenia pojazdu samochodowego. Opty-
malizacja układu zasilania i sterowania 
silnika tłokowego jako jednostki napę-
dowej pojazdu samochodowego jest 
prowadzona z punktu widzenia szeregu 
kryteriów. Istotnym elementem jest uzy-
skanie emisji poszczególnych związków 
szkodliwych spalin nie przekraczającej 
wymagań ustalonych dla danego testu. 
Metody badań na hamowni podwozio-
wej opierają się na testach zakładających 
określone przebiegi zmiany prędkości 
ruchu samochodu na poszczególnych 
przełożeniach układu napędowego w za-
leżności od czasu próby, inaczej mówiąc 
określone zmiany obciążenia silnika. Za-

Tab. 1. Dane techniczne samochodu wykorzystanego w badaniach

Parametr Wartość

Nadwozie

Rodzaj nadwozia zamknięte

Masa pomiarowa 1040 kg

Współczynnik oporu powietrza 0,33

Ogumienie 185/55/R15

Prędkość maksymalna 165 km/h

Silnik

Rodzaj silnika o zapłonie iskrowym, wolnossący

Liczba i układ cylindrów 4 w rzędzie

Objętość skokowa 1,2 dm3

Maksymalny moment obrotowy 102 N∙m przy 3000 obr/min

Moc maksymalna 51 kW przy 5500 obr/min

Maksymalna prędkość obrotowa 6500 obr/min

Układ przeniesienia napędu

Liczba biegów 5 + wsteczny

Źródło: opracowanie własne
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sadne jest zatem pytanie na ile wymaga-
nia homologacji odpowiadają występu-
jącym w eksploatacji obciążeniom silnika 
pojazdu samochodowego. Jeżeli rzeczy-
wiste warunki ruchu dużej grupy pojaz-
dów są inne niż przyjęte jako normatyw-
ne należy rozważyć celowość szerszego 
zakresu optymalizacji układu zasilania 
i sterowania zespołu napędowego.

1. Uzasadnienie podjęcia badań
Znaczący wzrost liczby eksploatowanych 
pojazdów samochodowych i związane 
z tym zwiększenie negatywnego od-
działywania na środowisko substancjami 
szkodliwymi zawartymi w spalinach, spo-
wodowało w latach 70. XX wieku rozpo-
częcie prac badawczych nad sposobami 
ograniczenia emisji związków szkodli-
wych spalin. Parametry operacyjne silni-
ka w tym sprawność silnika, obciążenie 
cieplne i mechaniczne jego elementów, 
emisja szkodliwych składników spalin są 
zdeterminowane procesem wydzielania 
ciepła, który zależy przede wszystkim od 
parametrów regulacyjnych silnika. Wpro-
wadzenie techniki mikroprocesorowej 
i metod cyfrowego sterowania procesa-
mi technicznymi oraz rozwój układów 
wtrysku paliwa w silnikach o zapłonie 
iskrowym i o zapłonie samoczynnym 
otworzyło nowe możliwości w zakresie 
sterowania pracą silników. W zakresie ob-
ciążeń częściowych istnieje realna możli-
wość doboru wartości parametrów regu-
lacyjnych silnika bez zmiany momentu 
obrotowego w danych warunkach eks-
ploatacji, przy jednoczesnym zapewnie-
niu nieprzekraczania dopuszczalnych 
obciążeń mechanicznych i cieplnych ele-
mentów silnika [3]. 

Wzajemne powiązanie parametrów 
zasilania i zachodzących zjawisk w cy-
lindrze silnika powoduje, że ich analiza 
z punktu widzenia parametrów operacyj-
nych silnika w tym sprawności silnika, ob-
ciążenia cieplnego i mechanicznego jego 
elementów, emisji szkodliwych składni-
ków spalin wymaga znacznego nakładu 
czasu i kosztów. Oznacza to, że prace ba-
dawcze związane z poszukiwaniem opty-
malnego, przy danym kryterium, zbioru 
parametrów regulacyjnych powinny być 
prowadzone dla tych stanów obciążeń 
silnika spalinowego, które w rzeczywi-
stych warunkach eksploatacji występują 
najczęściej. Takie podejście umożliwiłoby 
w przyszłości obniżenie negatywnych 
skutków oddziaływania transportu dro-
gowego na środowisko pozostając przy 
konwencjonalnych układach napędo-

Rys. 1. Punkty pracy silnika zarejestrowane dla warunków ruchu miejskiego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Punkty pracy silnika zarejestrowane dla warunków ruchu autostradowego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Punkty pracy silnika zarejestrowane dla warunków ruchu pozamiejskiego
Źródło: opracowanie własne
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wych. Jak przedstawiono we wprowa-
dzeniu, znaczący udział w tym oddzia-
ływaniu mają pojazdy samochodowe 
z silnikami o stosunkowo niewielkiej ob-
jętości skokowej. Jednocześnie charakter 
eksploatacji tych pojazdów jest znacząco 
różny niż pojazdów ciężkiej trakcji drogo-
wej, stąd wyznaczenie stanów najczęściej 
występujących w rzeczywistych warun-
kach ruchu jest zadaniem koniecznym.

2. Obiekt badań
Zgodnie z przedstawionym w poprzed-
nim rozdziale uzasadnieniem podjęcia 
problemu badawczego zaplanowano ba-
dania umożliwiające określenie stanów 
obciążenia silnika występujących w rze-
czywistych warunkach ruchu drogowe-
go. Jako pojazd reprezentujący grupę 
pojazdów samochodowych najczęściej 
użytkowaną w warunkach europejskich 
wybrano samochód osobowy z grupy 
segmentu aut miejskich, napędzany silni-
kiem o zapłonie iskrowym. Podstawowe 
parametry samochodu przedstawiono 
w tabeli 1.

W ramach badań przeprowadzono 
szereg przejazdów wykonywanych w wa-
runkach rzeczywistego ruchu drogowe-
go. Przejazdy wykonywano zarówno 
w obszarze miejskim oraz poza obsza-
rem miast, w tym w trakcie ruchu w wa-
runkach jazdy na autostradzie. W trakcie 
przejazdów rejestrowano parametry 
ruchu samochodu, prędkość obrotową 
silnika oraz stopień obciążenia silnika. 
Rejestrację przeprowadzono z wykorzy-
staniem komputera podłączonego do 
systemu OBD badanego samochodu. 
Odczyt parametrów ruchu z częstotliwo-
ścią 1 Hz przeprowadzono przy wykorzy-
staniu Interfejsu ELM327 (OBD → RS232 
Interpreter) oraz autorskiego oprogra-
mowania umożliwiającego jednoczesną 
archiwizację danych pobranych z cen-
tralki sterowania silnikiem. Na podstawie 
zebranych danych obliczono wartości 
momentu obrotowego silnika. Badania 
drogowe obejmowały trzy serie pomia-
rów, prowadzone odpowiednio w warun-
kach ruchu miejskiego, pozamiejskiego 
oraz na autostradzie, w każdym przypad-
ku w czasie około ośmiu godzin ruchu 
pojazdu. Punkty pracy silnika zarejestro-
wane w ramach zrealizowanych badań 
drogowych w poszczególnych warun-
kach ruchu przedstawiono odpowiednio 
na rys. 1, rys. 2 oraz na rys. 3.

Analiza zarejestrowanego pokrycia 
pola pracy silnika w trakcie eksploata-
cji trakcyjnej pozwala wskazać obszary 

obejmujące pewne zbiory punktów pra-
cy charakterystyczne dla danego rodzaju 
ruchu. Warto też zauważyć, że dla każ-
dego z analizowanych rodzajów ruchu 
odnotowano punkty pracy obejmujące 
maksymalny moment obrotowy przy da-
nej prędkości obrotowej silnika.

3. Charakterystyka eksploatacji 
trakcyjnej silnika
Zgromadzone dane pozwoliły na opraco-
wanie charakterystyki rzeczywistej eks-
ploatacji trakcyjnej silnika samochodu. 

Charakterystykę wykonano dla znorma-
lizowanej wartości prędkości obrotowej 
silnika i znormalizowanego momentu 
obrotowego silnika. Jako wartości od-
niesienia zastosowano odpowiednio 
maksymalne wartości prędkości obroto-
wej oraz momentu obrotowego silnika. 
W celu analizy stanów pracy silnika wy-
stępujących w rzeczywistej eksploata-
cji trakcyjnej zastosowano podział pola 
charakterystyki na elementy dyskretne. 
Pojedynczy element obejmuje ustalo-
ny zakres zmienności znormalizowanej 

Rys. 5. Charakterystyka eksploatacji trakcyjnej silnika badanego samochodu w warun-
kach testu NEDC
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Charakterystyka eksploatacji trakcyjnej silnika badanego samochodu w rzeczy-
wistych warunkach ruchu
Źródło: opracowanie własne
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prędkości obrotowej silnika i momentu 
obrotowego. Analogiczne postępowanie 
przeprowadzono w stosunku do wyni-
ków badań zarejestrowanych dla tego sa-
mego samochodu w trakcie realizacji te-
stu homologacyjnego NEDC na hamowni 
podwoziowej. 
Uzyskaną charakterystykę eksploatacji 
trakcyjnej silnika dla danych zarejestro-
wanych w warunkach rzeczywistego ru-
chu, po założeniu równościowych udzia-
łów czasu trwania ruchu w warunkach 
ruchu miejskiego, pozamiejskiego i au-
tostradowego oraz charakterystykę eks-
ploatacji trakcyjnej silnika dla warunków 
testu NEDC przedstawiono odpowiednio 
na rys. 4 oraz na rys. 5. Na osi pionowej 
obu charakterystyk przedstawiono czę-
stość występowania danego dyskretne-
go stanu pracy silnika w trakcie zrealizo-
wanych badań.
Bezpośrednie porównywanie obu cha-
rakterystyk w odniesieniu do częstości 
występowania poszczególnych stanów 
pracy silnika byłoby uzasadnione tyl-
ko wówczas, gdyby przebieg prędkości 
w teście NEDC był uogólnieniem przebie-
gów rzeczywistych realizowanych przez 
kategorię pojazdów, do której należy 
badany pojazd. Można jednak porównać 
uzyskane charakterystyki w zakresie od-
wzorowywanych warunków eksploatacji 
w odniesieniu do rejestrowanego stop-
nia obciążenia silnika. W przypadku wa-
runków ruchu w teście NEDC obciążenie 
nie przekracza 70% momentu maksymal-
nego a prędkość obrotowa silnika nie jest 
większa niż 60% jej wartości maksymal-

nej. Z kolei w przypadku rzeczywistych 
warunków ruchu obciążenie silnika na 
poziomie 80 ÷ 90% momentu maksy-
malnego występuje stosunkowo często. 
Oznacza to, że w warunkach rzeczywi-
stej eksploatacji trakcyjnej w szerokim 
zakresie prędkości obrotowych wykorzy-
stywany jest w pełni dostępny moment 
obrotowy. Podobnie jak dla warunków 
wynikających z testu NEDC, w rzeczywi-
stej eksploatacji wykorzystanie prędko-
ści obrotowych przekraczających 60% 
wartości maksymalnej występuje spo-
radycznie. Tym samym warunki testu 
NEDC można uznać, jako odpowiadające 
rzeczywistej eksploatacji trakcyjnej jedy-
nie w odniesieniu do wykorzystywanych 
prędkości obrotowych.

Podsumowanie
Przedstawiona metoda analizy rzeczy-
wistego obciążenia silnika samochodu 
osobowego, oparta o rejestrację sygna-
łów z układu OBD pojazdu, pozwala dla 
danej kategorii pojazdów na weryfi kację 
reprezentatywności stopnia obciążenia 
realizowanego w znormalizowanych 
testach na hamowni podwoziowej. Ko-
lejnym obszarem zastosowań charak-
terystyki eksploatacji trakcyjnej silnika 
tworzonej na podstawie badań w rzeczy-
wistych warunkach ruchu jest określenie 
obszarów pracy, dla których, z punktu 
widzenia redukcji obciążenia środowiska 
warto przeanalizować możliwość ogra-
niczenia emisji związków szkodliwych 
spalin. Takie działanie wymaga jednak 
przeprowadzenia dodatkowych badań, 

których celem będzie określenie udzia-
łów jazd w poszczególnych warunkach 
ruchu w całkowitym przebiegu samo-
chodu. Z drugiej strony, warto podkre-
ślić, że znając udziały ruchu samochodu 
w poszczególnych warunkach (miejski, 
pozamiejski, autostradowy) można opra-
cować przebieg prędkości, którego reali-
zacja w teście jezdnym umożliwi bardziej 
wiarygodne odwzorowanie rzeczywistej 
eksploatacji trakcyjnej silnika podczas 
ruchu pojazdu na drodze. 
W kolejnym etapie prac przedstawione 
w pracy postępowanie zostanie zasto-
sowane w celu oceny warunków obcią-
żenia silnika o zapłonie samoczynnym 
dla samochodu należącego do tej samej 
kategorii pojazdów. Przeprowadzenie 
dodatkowych badań symulacyjnych 
w odniesieniu do zróżnicowanego udzia-
łu jazd w warunkach ruchu miejskiego 
i pozamiejskiego dla obu rodzajów jed-
nostki napędowej pozwoli na wykonanie 
próby identyfi kacji najczęściej występu-
jących stanów pracy silników w pojaz-
dach rozpatrywanej kategorii.
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Real engine operating conditions in comparison with these in type approval driving cycle

Paper presents an analysis of engine operating conditions in real traffi  c. Parameters used to characterization of engine operating condi-
tions were collected by measurements for a urban type car with spark ignition engine which fulfi ll EURO 5. Measurements were performed in 
real traffi  c situations. Instantaneous vehicle velocity, rotational speed of engine and engine’s torque were recorded during car motion. In the 
next step the characteristic of engine operating conditions was formulated. It was made with assumption of equally part of urban, rural and 
highway types of motion. Finally the characteristic was compared with other one obtained on the base of test stand measurements for the 
NEDC driving cycle.

Keywords: real traffi  c conditions, spark ignition engine, NEDC driving cycle, characteristic of engine operating conditions.


