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The analysis of efficiency vehicle’s after treatments systems  

on the basis of annual technical inspection 

 
The article presents the results of experimental research connected with the efficiency of vehicle after treat-

ment systems powered by spark ignition engines. These issues were presented by the analysis of the results of 

annual technical inspection elaborated in the station. Statistical data analysis connected with the vehicle age’s 

structure and average annual travelled distance were presented in this work. Moreover, the experimental re-

search were conducted of the basis of chosen vehicle group with the different technical condition. The scope of 

the research and analysis was indicated to a catalyst converter efficiency for vehicles used by statistical driver. 
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Analiza sprawności systemów oczyszczania spalin silników ZI na podstawie okresowych 

badań technicznych 
 

W artykule przedstawiono wyniki analizy literatury oraz badań własnych dotyczących efektywności działania 

systemów oczyszczania spalin silników ZI. Problem ten przedstawiono poprzez analizę wyników badań 

okresowych pojazdów przeprowadzonych na Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów. Tematykę tą uzupełniono o 

analizę danych statystycznych dotyczących struktury i wieku oraz średniego rocznego przebiegu pojazdów. 

Ponadto, w opracowaniu przedstawiono uzyskane wyniki badań własnych przeprowadzonych w na wybranej 

grupie pojazdów. Zakres badań i analiz dotyczył określenia efektywności działania oraz stanu technicznego 

systemów oczyszczania spalin pojazdów użytkowanych przez przeciętnych użytkowników. 

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, oczyszczanie spalin, stan techniczny 

 

1. Wprowadzenie 

Współczesny rozwój silników spalinowych 

związany jest nieodzownie z dążeniem do uzyska-

nia wzrostu efektowności pracy silników oraz 

zmniejszenia poziomu emisji oraz toksyczności 

spalin [12]. Obecnie silniki o zapłonie iskrowym 

stanowią głównie źródło energii mechanicznej dla 

samochodów osobowych oraz motocykli i motoro-

werów. Emisja spalin oraz ich składniki toksyczne 

stanowią barierę, która jest określona przez wzglę-

dy technologiczne i praktyczne pracy szczególnie w 

odniesieniu do silników trakcyjnych. Silniki te, ze 

względu na często nieustalone (zmienne) warunki 

pracy zasilane są różnymi rodzajami mieszanek 

palnych, co charakteryzowane jest najczęściej przez 

współczynnik nadmiaru powietrza (rys. 1). Wartość 

współczynnika nadmiaru powietrza (λ)można okre-

ślić za pomocą zależności [1, 8]: 
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gdzie: 

O2 – udział objętościowy tlenu, [%], 

CO – udział objętościowy tlenku węgla, [%], 

N2 – udział objętościowy azotu, [%]. 

Zmiana składu mieszanki palnej ma decydujący 

wpływ na emisję spalin oraz ich skład. Wśród 

składników spalin silnikowych (rys. 1) ze względu 

na oddziaływanie środowiskowe spalin należy 

wyróżnić [1, 8÷11]; 

 węglowodory (THC),  

 tlenki azotu (NOx),  

 tlenki węgla (CO),  

 dwutlenki węgla (CO2), 

 cząstki stałe (pod względem ich liczby i wiel-

kości), 

 związki siarki (S - jej zawartość głównie zwią-

zana jest z zanieczyszczeniem paliwa). 

 
Rys. 1 Zależność zmian zawartości składników 

spalin od współczynnika nadmiaru powietrza [8] 
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Sposób przygotowania mieszanki palnej oraz jej 

spalenie wymaga zachowania optymalnych warun-

ków dla jej tworzenia i spalania, co musi być uza-

leżnione od chwilowych warunków pracy silnika.  

W technice silnikowej znajduje zastosowanie 

wiele metod związanych z ograniczeniem emisji 

spalin lub zmniejszeniem ich intensywności oddzia-

ływania na środowisko, przez zmianę poziomu 

emisji poszczególnych składników spalin. Ogólnie 

metody ograniczenia emisji składników szkodli-

wych spalin można podzielić na metody silnikowe  

i metody pozasilnikowe [1, 8, 9]. Współcześnie 

jedną z kluczowych dróg pozwalających zmniej-

szyć jest optymalizacja przygotowania mieszanki 

palnej. 

Proces przygotowania mieszanki paliwowo-

powietrznej wymaga zabiegów które umożliwiają 

uzyskanie wzrostu odparowania paliwa i jego wy-

mieszania z powietrzem. Sam proces wymieszania 

może przebiegać zarówno poza przestrzenią robo-

czą silnika (np. system wtrysku pośredniego), jak  

i w cylindrze (system wtrysku bezpośredniego). 

Obie metody są obecnie technologicznie dostępne 

dla silników o zapłonie iskrowym, z tendencją za 

zastąpienia silników z wtryskiem pośrednim silni-

kami z wtryskiem bezpośrednim. Takie przejście 

stało się możliwe dzięki implementacji systemów 

elektronicznego sterowania silników spalinowych. 

Współczesne sterowniki silników umożliwiają 

przeprowadzenie około 20 milionów operacji na 

sekundę i przewiduje się, że w najbliższym czasie 

możliwości te wzrosną do 30÷50 mln [14]. Dzięki 

tym zmianom, producenci silników starają się 

wkraczać w obszary dotąd mniej eksplorowane. 

Jednym głównych osiągów w tym zakresie jest 

możliwość pracy silników ZI z globalną wartością 

współczynnika nadmiaru powietrza na poziomie 

λ≈5[1, 8, 9]. Zastosowanie tej strategii zasilania ma 

szczególne znaczenie dla silników ZI realizujących 

wtrysk bezpośredni. 

 

 
Rys. 2 Emisja cząstek stałych wg testu NEDC  

w zależności od typu układu zasilania różnych 

silników o zapłonie iskrowym spełniających normę 

emisji EURO IV [13] 
 

 

Relatywnie wysoka emisja cząstek stałych oraz 

ich liczba (rys. 2) dyskryminuje użycie silników  

o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem  

w układach napędowych samochodów. Jednak 

zalety silników typu GDi [4], downsizing oraz 

coraz częściej stosowane systemy turbodoładowa-

nia w silnika ZI w odniesieniu do zaostrzania norm 

emisji wprowadziło konieczność zastosowania 

czterodrożnych reaktorów katalitycznych, łączą-

cych w sobie cechy filtra cząstek stałych oraz kla-

sycznego , trójdrożnego reaktora katalitycznego. 

Schemat zasady działania czterodrożnego (ang. 

Four Way Converter - FWC) reaktora katalityczne-

go przeznaczonego dla silników o zapłonie iskro-

wym przedstawiono na rysunku 4.  

 
Rys. 3 Schemat zasady działania czterodrożne-

go katalizatora firmy BASF [17] 

 

Oprócz wspomnianego reaktora typu FWC  

w procesie eksploatacji samochodów znajdują się 

także poprzednie konstrukcje katalizatorów w po-

staci: 

  katalizatora utleniającego (OC), 

 katalizatora utleniająco-redukującego (trój-

drożny - TWC). 

Najnowszy trend w zakresie konstrukcji reakto-

rów katalitycznych można także zaobserwować  się 

w zakresie formowania powierzchni czynnej po-

przez zastosowanie różnej wielkości nanokryszta-

łów, co wpływa na właściwości powierzchni czyn-

nej złoża katalizatora (rys. 4).  

Wyniki badań przedstawione w pracy [2] wska-

zują na to, że zastosowanie nie tylko rodzaju skład-

nika czynnego złoża katalizatora ale także wymiar 

charakterystyczny nanokryształów w odniesieniu 

do ich średnicy wpływa na efektywność procesu 

utleniania tlenków węgla. 
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Rys. 4 Zależność wielkości nanokryształu na po-

wierzchni czynnej katalizatora od aktywności utle-

niania tlenków węgla – warstwa nośna CeO [2] 

 

Trendy rozwojowe systemów oczyszczania spa-

lin silnikowych łączą się z nowymi technikami 

zasilania i spalania stosowanymi w silnikach oraz 

właściwościami stosowanych paliw. Zakres i spo-

sób badań homologacyjnych samochodów pod 

względem emisji zanieczyszczeń gazowych przed-

stawiono także dyrektywach Rady Europy [11, 16].  

 
Rys. 5 Porównanie średniej emisji drogowej dla 

samochodów LDV z silnikami ZI (US EPA) po 

przebiegu 80 tys. km [7] 

 

W praktyce codziennej, jednym z głównych 

problemów w procesie eksploatacji samochodów 

jest utrzymanie stanu zdatności technicznej poza 

silnikowych systemów oczyszczania spalin. Wpro-

wadzone normowanie minimalnej trwałości tych 

systemów [3] określa niepogorszenie sprawności 

systemów oczyszczania spalin w zakresie przebie-

gów samochodów do 160 tysięcy kilometrów (po-

przednio 80 tys.km). Ocenę emisji składników 

toksycznych spalin silników o zapłonie iskrowym 

po przebiegu 80 tysięcy kilometrów przedstawiono 

na rysunku 5. 

Niestety, wiele eksploatowanych w Polsce po-

jazdów charakteryzuje się przebiegami na poziomie 

200 tysięcy kilometrów. Zasadny wiec staje się 

problem określenia sprawności technicznej tych 

pojazdów pod względem emisji składników tok-

sycznych w spalinach,  przeprowadzanych podczas 

okresowych badań technicznych. Sposób przepro-

wadzenia badań oraz wartości kryteriów oceny 

zawarte są w rozporządzeniu z dnia 7 września 

2012 roku, pozycja 996 w sprawie zakresu i sposo-

bu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, 

a szczegółowe warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać pojazdy zawarto w rozporządzeniu  

z dnia 22 sierpnia 2013 roku, pozycja 951. Dodat-

kowe wymagania i zakres badań technicznych sa-

mochodów przystosowanych do zasilania gazem 

zawarto w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2013 

roku, pozycja 1699.  

 

2. Dane statystyczne samochodów  

osobowych 

W Polsce na dzień 31 grudnia 2013 roku zareje-

strowanych było 26.583.575 pojazdów samocho-

dowych i motorowerów [15], natomiast w woje-

wództwie zachodniopomorskim było ich 1.060.294 

sztuk. Wśród nich samochody osobowe to 811.880, 

co stanowi niemal 77% ogólnej liczby pojazdów 

samochodowych w województwie (średnia dla 

kraju – 75,5%). Wśród samochodów osobowych 

należy wyróżnić samochody zasilane paliwami 

konwencjonalnymi, paliwami gazowymi (LPG, 

CNG) oraz elektryczne. Jednak ilość pojazdów 

wyposażonych w elektryczny układ napędowy lub 

zasilanych CNG jest znikoma.  

 
Rys. 6 Podział liczby samochodów pod względem 

rodzaju paliwa zasilającego oraz pojemności sko-

kowej silnika (Vss), wg stanu na dzień 31.12.2013r. 

– samochody osobowe zarejestrowane w woje-

wództwie zachodniopomorskim [15] 

 

Występują pojazdy hybrydowe, jednak są one 

kategoryzowane podczas rejestracji jako wyposa-

żone w odpowiedni rodzaj silnika spalinowego (ZI 

lub ZS). Liczbę pojazdów z podziałem na rodzaj 

paliwa zasilającego przedstawiono na rysunku 6. 

Analizując rozkład liczby pojazdów przedstawio-

nych na rysunku 6 można zauważyć, że w przypad-

ku samochodów z silnikami małolitrażowymi (po-

niżej 1399cm
3
) prym wiodą samochody z silnikami 

o zapłonie iskrowym, z których niespełna 10% 

przystosowanych jest do zasilania gazem. Samo-

chody z małolitrażowymi silnikami ZS stanowią 
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tylko około 2,5% ogólnej liczby zarejestrowanych 

samochodów osobowych. 

Strukturę wiekową samochodów osobowych  

z oszacowanymi z naniesioną szacunkową siatką 

obowiązujących norm emisji EURO przedstawiono 

na rysunku 7. 

 

 
Rys. 7 Struktura wieku dla wszystkich zarejestro-

wanych samochodów osobowych w Polsce wg 

stanu na dzień 31.12.2013r [15] 

 

Na podstawie danych o strukturze wiekowej 

samochodów osobowych zarejestrowanych w Pol-

sce (rys.7) stwierdzono bardzo niebezpieczną ten-

dencję do wzrostu wieku samochodów osobowych. 

Ponad 78% samochodów jest w wieku 10 lat lub 

więcej, co przy średniorocznym przebiegu na po-

ziomie 18 tysięcy kilometrów oznacza przebiegi 

180 tysięcy kilometrów. 

 

 
Rys. 8 Struktura wieku zarejestrowanych samocho-

dów osobowych w Polsce z silnikami o pojemności 

skokowej nie przekraczającej 1399 cm
3
 -  wg stanu 

na dzień 31.12.2013r [15] 

 

Traktując samochody osobowe jako pojazdy 

przysłowiowego „Kowalskiego” osobno przedsta-

wiono (rys. 8) strukturę wiekową samochodów 

osobowych z silnikami o pojemności skokowej nie 

przekraczającymi 1399 cm
3
. 

Wśród samochodów wyposażonych w silniki  

o mniejszej pojemności skokowej(<1399 cm
3
 - 

rys.8) zaobserwowano istotny symptom wzrostu 

liczby pojazdów starszych niż 10 lat – powyżej 

83%. Świadczy to o tym, iż średni wiek samochodu 

osobowego „Kowalskiego” znacząco się obniżył,  

a większość eksploatowanych na rynku pojazdów 

nie spełniało norm emisji spaliny wyższych niż 

EURO III. 

Zarówno w przypadku danych statystycznych 

prezentowanych na rysunkach 7 i 8 występuje nie-

bezpieczny wzrost liczby pojazdów w wieku powy-

żej 10 lat. Należy stwierdzić, że w wyniku wzrost 

średniego wieku samochodów osobowych zwiększy 

się także ich średni przebieg. Dodatkowo, należy 

uwzględnić także średnio-roczny przebieg samo-

chodów, który oscylował na poziomie 12÷15 tysię-

cy kilometrów, a w chwili obecnej przebieg ten 

zwiększył się do 20 tysięcy kilometrów. 

Okresowe badania techniczne, które dla samo-

chodów osobowych starszych niż pięć lat przepro-

wadza się corocznie, powinny stanowić barierę 

administracyjną w zakresie kontroli emitowanych 

zanieczyszczeń gazowych. W rzeczywistości, więk-

szość z przeprowadzanych badań okresowych nie 

weryfikuje pojazdów, których silniki emitują spalin 

zawierające zbyt wysoki poziom składników tok-

sycznych. W przypadku samochodów wyposażo-

nych w pokładowy system diagnostyczny standardu 

OBDII/EOBD bardzo często odstępuje się od badań 

składu spalin, nie kontrolując nawet ilość i zapisa-

nych usterek w pamięci sterowników układu napę-

dowego (kody P), a diagnoza sprowadza się kontro-

li obecności lamki MIL. 

 

3. Okresowe badanie techniczne 

Terminarz okresowych badań technicznych 

przeprowadzanych na Stacjach Kontroli Pojazdów 

(SKP) uzależniony jest od: 

 roku produkcji samochodu, 

 wyposażenia technicznego. 

W Polsce obowiązuje model przeprowadzania 

kontroli stanu technicznego samochodów osobo-

wych w systemie: 

 dla samochodów nowych – 3 lata od daty 

pierwszej rejestracji, 

 kolejne badania przed upływem 5 lat od daty 

poprzedniego badania technicznego, 

 następnie przed upływem roku od poprzednie-

go badania, 

 w przypadku samochodów z zainstalowaną 

instalacją zasilania gazem lub stanowiących 

specjalne przeznaczenie (Taxi, przewóz osób, 

nauka jazdy), – badania techniczne odbywają 

się corocznie. 

Szczegółowy zakres, kryteria oceny oraz sposób 

przeprowadzenia badań emisji gazów spalinowych 

zawarto w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 

roku, pozycja 996 w sprawie zakresu i sposobu 

przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych 

badaniach w dziale IV załącznika nr1. 

Limity emisji zanieczyszczeń gazowych pod-

czas oceny stanu technicznego pojazdu w ramach 

badań okresowych zawarte zostały w rozporządze-
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niu z dnia 6 czerwca 2013 roku, pozycja 951 w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-

nia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbęd-

nego wyposażenia. 

W tabeli 1 przedstawiono limity emisji zanie-

czyszczeń gazowych określonych w rozporządzeniu 

o warunkach technicznych pojazdów.  

 

Tabela 1 Limity emisji zanieczyszczeń gazowych 

dla pojazdów samochodowych z silnikami ZI inne 

niż motocykle w zależności od daty pierwszej reje-

stracji [5] 

Skład-

nik 
Warunki 

Do 

30.09. 

1986r 

01.10. 

1986-

30.06. 

1995 

01.07. 

1995-

30.04. 

2004 

01.05. 

2004- 

CO 

[%obj.] 

Bieg 

jałowy 
4,5 3,5 0,5 0,3 

2000-

3000 

[min-1] 
- - 0,3 0,2 

CH 

[ppm] 

Bieg 

jałowy 
- - 100 - 

2000-

3000 

[min-1] 
- - 100 - 

λ[-] 

2000-

3000 

[min-1] 
- - 

0,97-

1,03 

0,97-

1,03 

 

4. Badania eksperymentalne 

Celem badań było określenie zdatności tech-

nicznej systemów oczyszczania spalin w odniesie-

niu do pojazdów eksploatowanych w różnych wa-

runkach ruchu. Jako kryteria oceny posłużyło roz-

porządzenie o warunkach technicznych pojazdów. 

 

4.1. Przedmiot i metodyka badań 

Do badań wybrano pojazdy o różnych układach 

zasilania wtryskowego (jedno i wielopunktowy), 

charakteryzujące się różnym stanem licznika prze-

bytej drogi. Rodzaj i główne cechy badanych po-

jazdów przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2 Podstawowe dane techniczne badanych 

pojazdów 

Marka 

pojazdu 

Rok 

rejestracji 

Vss 

[cm3] 

Moc 

silni-

ka 

[kW] 

Stan 

licznika 

[tys. km] 

System 

zasilania 

paliwem 

Fiat 

Punto 

55 

1996 1108 44 145 TBI 

Skoda 

Felicia 
1999 1289 50 186 MFI-i 

Peugeot 

206 XR 
2000 1361 55 204 MFI-i 

Peugeot 

206 

KAT 

2000 1361 55 180 MFI-i 

Hyundai 

Coupe 
2000 1998 100 140 MFI-i 

Audi  

A4 B6 
2003 1781 118 180 MFI-s 

 

Stan licznika przebiegu całkowitego w bada-

nych pojazdach wskazywał przebiegi powyżej 140 

tysięcy kilometrów. Rok pierwszej rejestracji wska-

zuje że badane pojazdy powinny spełniać normy 

emisji w zakresie EURO III oraz EURO II. 

 

Do wykonania pomiarów wykorzystany został 

analizator czterogazowy GRUNDIG LS 5000 (tab. 

3). Analizator ten działa na zasadzie absorpcji pro-

mieniowania podczerwonego, dzięki której możli-

wa jest ocena zawartość CO, HC, CO2 oraz O2. 

Dodatkowo analizator wyznacza wartość współ-

czynnika nadmiaru powietrza.  

 

Tabela 3 Podstawowe dane techniczne analizatora 

spalin Grundig LS5000 
Składnik Zakres pomiarowy Rozdzielczość 

CO 0-7% 0,01% 

CO2 0-16% 0,01% 

HC 0-2000 ppm 1 ppm 

O2 0-22% 0,01% 

 

Badania wykonano zgodnie z zaleceniami za-

wartymi w dziale IV załącznika nr 1 do rozporzą-

dzenia i sposobie przeprowadzania badań technicz-

nych pojazdów. Ponadto, rozszerzono zakres po-

miarowy o trzy prędkości obrotowe wału korbowe-

go silnika tj. 1500, 2000 oraz 4000 min
-1

. Pomiary 

składników spalin wykonano na podstawie poboru 

próbki spalin z końcówki układu wydechowego. 

 

4.2. Wyniki badań 

Zakres badań emisji składników spalin obej-

mował określenie emisji tlenku i dwutlenku węgla 

oraz emisji węglowodorów dla wybranych prędko-

ści obrotowych. W wyniku przeprowadzonych 

pomiarów uzyskano charakterystyki zmian emisji 

spalin w zależności od prędkości obrotowej wału 

korbowego. Pomiary odbywały się w warunkach 

otoczenia dla ciśnienia po=101kPa, wilgotność 

powietrza H=68%, T=293K. 

Zarejestrowany wynik zmiany emisji tlenków 

węgla dla badanych pojazdów przedstawiono na 

rysunku 9. 

Rys. 9 Emisja tlenku węgla w zależności od pręd-

kości obrotowej wału korbowego silnika dla bada-

nych pojazdów 
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Analizując dane i odnosząc uzyskane wyniki 

pomiarów do kryteriów zawartych w rozporządze-

niach [5, 6] stwierdzono, wszystkie badane pojazdy 

spełniają wymagania w zakresie emisji tlenku wę-

gla dla prędkości obrotowej biegu jałowego. Rela-

tywnie wysoka zawartość tlenku węgla dla samo-

chodu Fiat Punto wynika z zastosowanego w tym 

samochodzie układu zasilania paliwem – system 

wtrysku jednopunktowego (TBI). Silniki pozostałe 

pojazdów były wyposażone w system wtrysku 

wielopunktowego (MPI), a samochód Audi A4  

w system sekwencyjnego wtrysku wielopunktowe-

go. Cechy układu przygotowania mieszanki palnej 

miały tu decydujące znaczenie dla efektów spalania 

paliwa oraz emisji tlenku węgla. 

Zmianę zawartości węglowodorów w spalinach 

przedstawiono na rysunku 10.  

Rys. 10 Emisja węglowodorów w zależności od 

prędkości obrotowej wału korbowego silnika dla 

badanych pojazdów 

 

Węglowodory stanowią składnik spalin wynika-

jący ze spalania niecałkowitego lub też są wyni-

kiem parowania oleju silnikowego i przedostawania 

się jego par do przestrzeni roboczej silnika. Ze 

względu na to że są to bardziej rozbudowane łańcu-

chy węglowodorowe, nie zawsze ulegają rozpadowi 

i połączeniu z tlenem w warunkach spalania  

w cylindrze silnika. Stąd, wysoka temperatura oleju 

silnikowego także wpływa na poziom emisji wę-

glowodorów. Analizując wyniki badań (rys.10) 

zaobserwowano podobny rozkład zawartości wę-

glowodorów, jak w przypadku tlenków węgla. Stąd, 

należy stwierdzić, że: 

 zawartość węglowodorów w spalinach silni-

ków badanych pojazdów spełniają wymagania 

zwarte w warunkach technicznych pojazdów, 

 rozkład zawartości węglowodorów można 

powiązać z właściwościami układów zasilania 

badanych pojazdów, 

 najniższą zawartość węglowodorów stwierdzo-

no dla samochodu, którego silnik wyposażony 

został w system sekwencyjnego zasilania pali-

wem. 

Zmianę zawartości dwutlenku węgla w spali-

nach przedstawiono na rysunku 11. Jego relatywnie 

wysika zawartości (>14%) świadczy o tym, że 

silniki wszystkich badanych pojazdów pracowały 

bez istotnych zakłóceń w przebiegu spalania pali-

wa. 

Rys. 11 Emisja dwutlenku węgla w zależności od 

prędkości obrotowej wału korbowego silnika dla 

badanych pojazdów 

 

Tu ponownie można powiązać cechy układu za-

silania silnika z efektami spalania paliwa. Podob-

nie, jak poprzednio najkorzystniejszy wynik uzy-

skano dla samochodu Audi A4. 

 

5. Wnioski 

Mając na uwadze cel badań należy stwierdzić, 

że wyniki emisji badanych składników spalin silni-

kowych dla serii badanych pojazdów spełniają 

wymagania stawiane tym pojazdom w warunkach 

technicznych określonych w rozporządzeniu  

o warunkach technicznych pojazdów [5]. Jako, że 

pomiar zawartości tlenku węgla, dwutlenku węgla 

oraz węglowodorów odbywał się zgodnie z zalece-

niami zawartymi w dziale czwartym załącznika nr 1 

do rozporządzenia o sposobie i zakresie przeprowa-

dzania badań technicznych [6] należy stwierdzić, że 

mimo znacznych przebiegów pojazdów (od 

140÷204 tys. km) układy oczyszczania spalin pra-

cowały efektywnie, co w połączeniu dobrym sta-

nem technicznym silników pozwoliło spełnić wy-

magania ustawowe. 

 

 

Skróty i oznaczenia 

GDi silnik ZI o systemie wtrysku 

bezpośredniego, 

L masa powietrza dostarczona [kg], 

Lt masa powietrza teoretycznego [kg], 

Vss  objetość skokowa silnika [cm
3
], 

MPI wielopunktowy system wtrysku paliwa 

TBI jednopunktowy, nadprzepustnicowy system 

wtrysku paliwa, 
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