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WPŁYW ZJAWISKA ADSORPCJI W UKŁADZIE POBORU  

I ROZCIEŃCZANIA SPALIN NA WYNIKI EMISJI SPALIN 

 W TESTACH NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ 

 

Emisja związków szkodliwych spalin z samochodów zasilanych silnikami spalinowymi jest jednym z najważniejszych czyn-

ników wpływających na środowisko i decydujących o rozwoju silników spalinowych i układów oczyszczania spalin. Dlatego 

niezwykle ważne jest mierzenie tej emisji z odpowiednią dokładnością w zaawansowanych technologicznie laboratoriach. W 

artykule omówiono szczegółowo jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji spalin, a mianowicie układ 

poboru i rozcieńczania spalin (tzw. system CVS – Constant Volume Sample – stała objętość próbkowania). Pokazano wpływ 

zjawiska adsorpcji zachodzącego w układzie poboru i rozcieńczania spalin na pogorszenie dokładności pomiarów emisji spa-

lin, czy wręcz na ich błędne wyniki. 

 

WSTĘP  

Badania emisji spalin przeprowadza się w laboratorium bada-
nia emisji spalin (zdjęcie 1) na hamowni podwoziowej, odwzorowu-
jącej rzeczywiste opory jazdy (toczenia, aerodynamiczne i bezwład-
ność pojazdu) [1,2].  

Na hamowniach podwoziowych sterowanych komputerowymi 
systemami zarządzającymi wykonuje się następujące typy badań: 
– analiza spalin (rozcieńczonych powietrzem) z worków pomiaro-

wych, 
– analiza ciągła spalin stężonych lub rozcieńczonych, 
– określenie sprawności reaktora katalitycznego (pomiar przed 

i za reaktorem - stężenia gazów lub analiza masowa), 
– określenie stopnia recyrkulacji spalin - EGR (exhaust gas re-

circulation), 
– analiza modalna spalin przed lub za reaktorem katalitycznym, 
– analiza modalna masowa (przy użyciu dodatkowego analizatora 

CO2), 
– pomiar składu mieszanki powietrze/paliwo (A/F - air/fuel ratio) 

lub współczynnika nadmiaru powietrza , 
– pomiar CO2 i obliczanie zużycia paliwa metodą „bilansu węgla”. 

 

 
Zdjęcie 1. Laboratorium Badania Emisji Spalin w Instytucie Badań 
i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL 

Badanie polegające na analizie spalin (rozcieńczonych powie-
trzem) z worków pomiarowych jest podstawowym przy wykonywa-
niu badań emisji związków szkodliwych w spalinach, zgodnie 
z wymaganiami przepisów homologacyjnych [3]. Wyniki emisji 
pojazdów uzyskane z tego badania porównuje się z limitami okre-
ślonymi w odpowiednich przepisach.  

W laboratoriach badania emisji, oprócz testów sprawdzających 
poziom emisji pojazdów na zgodność z odpowiednimi limitami, w 
ramach badań rozwojowych wykonywane są różne prace związane 
z opracowywaniem nowych modeli pojazdów i silników, układami 
zasilania, systemami obniżającymi zawartość związków szkodliwych 
w spalinach, itd. Do tego typu badań stosuje się rozbudowaną 
aparaturę pomiarową umożliwiającą ciągłą analizę spalin i analizę 
modalną, co umożliwia wykonanie pomiarów praktycznie w każdej 
fazie testu (np. przyspieszanie, hamowanie, bieg jałowy itd.) [4]. 

Najważniejsze sposoby wykonywania analizy modalnej to: 
– ciągła analiza rozcieńczonych gazów spalinowych, 
– ciągła analiza stężonych gazów spalinowych z użyciem dodat-

kowego analizatora CO2. 
Częściej stosowana jest druga z wymienionych metod, z jej 

użyciem mierzy się stężone HC, CO, NOx i CO2 i dodatkowo roz-
cieńczone CO2. Z porównania poziomu CO2 w spalinach rozcień-
czonych i nierozcieńczonych oraz objętości Vmix spalin rozcieńczo-
nych w systemie CVS oblicza się objętość spalin dla każdego „mo-
du” pracy. Dysponując tą wartością i zawartością poszczególnych 
składników w spalinach stężonych można obliczyć również ich 

zawartość w spalinach rozcieńczonych. 
Mody operacyjne w czasie analizy modalnej określone są na-

stępująco: 
– bieg jałowy, 
– jazda ze stałą prędkością, 
– przyspieszanie, 
– hamowanie. 

Czas trwania każdego „modu” może wynosić od 1 sekundy do 
kilku minut. 
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1. SYSTEMU PRÓBKOWANIA SPALIN CVS  

System próbkowania spalin o stałej objętości CVS-CFV (CFV - 
critical flow Venturi - układ CVS z dyszą Venturiego o przepływie 
krytycznym), w połączeniu z odpowiednim zestawem analizatorów 
umożliwia precyzyjny pomiar szkodliwych składników gazów spali-
nowych emitowanych z kompletnego pojazdu, podczas badań na 
hamowni podwoziowej [5-7]. 

Dla każdej fazy testu emisji strumień gazów spalinowych jest 
rozcieńczany przez przefiltrowane powietrze z otoczenia, następnie 
próbka gazów spalinowych i przefiltrowanego powietrza są zbierane 
do worków pomiarowych wykonanych z tedlaru z równoczesnym 
pomiarem natężenia przepływu rozcieńczonych spalin. 

 
Rys. 1. Konfiguracja typowego systemu poboru spalin dla samo-
chodów z silnikami ZI i ZS [8,9]  

2. ANALIZA SYSTEMÓW POMIARÓW EMISJI  
POD KĄTEM ZJAWISK FIZYKOCHEMICZNYCH  

Ze względu na możliwość zachodzenia różnych zjawisk fizyko-
chemicznych w układzie poboru i rozcieńczania spalin, każdy ele-
ment wchodzący w skład systemu pomiarowego powinien być 
dokładnie przeanalizowany odnośnie wpływu na pomiar każdego 
mierzonego składnika spalin.  

 
Rys. 2. Zjawiska fizykochemiczne zachodzące podczas przepływu 
gazów przez poszczególne elementy systemu CVS [10] 

Ponieważ stosuje się różne systemy próbkowania i pomiarów 
dla różnych zastosowań (omówione dokładnie we wstępie), każdy z 
systemów musi być oddzielnie rozpatrywany. W związku z tym 
przeprowadzono osobną analizę dla systemu z pomiarem „z wor-
ków” próbki spalin rozcieńczonych i systemu do pomiarów modal-
nych spalin nierozcieńczonych. Analizy te przedstawiono na rysun-
kach 2 i 3. 
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Rys. 3. Zjawiska fizykochemiczne zachodzące podczas przepływu 
gazów przez poszczególne elementy systemu do pomiaru modal-
nego spalin nierozcieńczonych [10] 

3. ANALIZA ZJAWISKA ADSORPCJI W SYSTEMIE 
POMIAROWYM CVS  

Dokładną analizę zjawisk fizykochemicznych w systemie po-
miarowym CVS omówiono we wcześniejszej publikacji [11]. 

 
W przypadku analizowania zjawisk fizykochemicznych zacho-

dzących w układzie poboru i rozcieńczania spalin CVS pomocne 
może być również porównywanie wyników otrzymanych podczas 
jednoczesnego wykonywania analizy modalnej spalin nierozcień-
czonych i analizy spalin rozcieńczonych zebranych do worków 
pomiarowych, podczas realizacji na hamowni podwoziowej odpo-
wiedniego cyklu jezdnego. Ponieważ w czasie analizy modalnej 
próbka spalin nie przechodzi przez układ CVS, ewentualne zjawiska 
fizykochemiczne w systemie CVS lub w układzie analizy modalnej 
mogą powodować znaczące różnice w wynikach emisji, otrzyma-
nych z wykorzystaniem obu metod. 

W tabelach 1 i 2 przedstawiono wyniki emisji dwóch testów 
modalnych (wraz z jednoczesnym napełnianiem worków pomiaro-
wych próbką spalin rozcieńczonych) wykonanych w odstępie trzech 
miesięcy na tym samym samochodzie.  

Porównując dwa testy stwierdzono, że wyniki analiz modalnych 
są w przybliżeniu takie same (dla wszystkich składników), podobnie 
jak wyniki analiz z worków dla CO, NOx i CO2. Natomiast wyniki 
analizy HC z worków w drugim teście są zbyt niskie. Prowadzi to do 
wniosku, że wyniki analiz modalnych są poprawne, a problem doty-
czy pomiaru spalin rozcieńczonych z worków. 

W tabelach tych przedstawiono również wyniki porównania 
między analizą z worków, a analizą modalną dla tych testów. W 
drugim teście wynik analizy HC z worka stanowił mniej niż połowę 
wyniku analizy modalnej. Ponieważ jako poziom odniesienia trakto-
wany jest wynik z worka, różnica przekroczyła 100%. 

Na podstawie przedstawionej analizy stwierdzono, iż powodem 
zbyt niskich wyników z worków były zachodzące w układzie CVS 
zjawiska fizykochemiczne. 

W celu analizy wpływu tych zjawisk na wyniki emisji HC prze-
prowadzono testy na pojeździe z silnikiem pracującym w stanie 
ustalonym (przy stałej prędkości 50 km/h). W takich warunkach 
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współczesne pojazdy prawie wcale nie emitują HC, dlatego też dla 
potrzeb tych badań usunięto reaktor katalityczny z pojazdu. 

 
Tab. 1. Wpływ zjawiska adsorpcji na wyniki emisji związków szko-

dliwych spalin w teście NEDC nr 1 
 

Składnik 
Emisja [g/km] Różnica emisji z worków 

i analizy modalnej Z worków Z analizy modalnej 

HC 0,097 0,111 -14,4% 

CO 0,652 0,634 2,8% 

NOx 0,027 0,025 7,4% 

CO2 173,2 174,3 -0,6% 

 
Tab. 2. Wpływ zjawiska adsorpcji na wyniki emisji związków szko-

dliwych spalin w teście NEDC nr 2 

Składnik 
Emisja [g/km] Różnica emisji z worków 

i analizy modalnej Z worków Z analizy modalnej 

HC 0,057 0,121 112,3% 

CO 0,641 0,590 8,0% 

NOx 0,027 0,025 7,4% 

CO2 161,5 162,7 -0,7% 

 
Analiza wyników pomiarów przedstawionych na rys. 4-9 po-

nownie wskazuje na problemy głównie związane z emisją HC (rys. 8 
i 9), gdyż wyniki emisji pozostałych składników uzyskane z ciągłej 
analizy spalin rozcieńczonych i stężonych są do siebie bardzo 
zbliżone. Na rys. 4 i 6 przedstawiono wyniki dla CO i NOx. Jedna 
linia analizatorów mierzyła stężenia danego składnika w spalinach 
opuszczających układ wylotowy samochodu, a druga - stężenia w 
spalinach rozcieńczonych. Na podstawie stężenia CO2 w rurze 
wylotowej i w spalinach rozcieńczonych - obliczono współczynnik 
rozcieńczenia. Iloczyn stężenia danego składnika w spalinach roz-
cieńczonych i współczynnika rozcieńczenia powinien być równy 
bezpośrednio mierzonemu stężeniu tego składnika w układzie 
wylotowym. 
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Rys. 4. Stężenia CO przy prędkości 50 km/h  
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Rys. 5. Porównanie stężeń CO w stanie ustalonym (50 km/h) 
 
Te same dane przedstawione na rysunkach 5 i 7 świadczą o 

bardzo zbliżonych wynikach (oś X - stężenie w układzie wylotowym, 

oś Y - iloczyn stężenia w spalinach rozcieńczonych i współczynnika 
rozcieńczenia) dla emisji CO i NOx. Jeśli wyniki leżą w pobliżu 
przekątnej, to wyniki są porównywalne. 
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Rys. 6. Stężenia NOx przy prędkości 50 km/h  
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Rys. 7. Porównanie stężeń NOx w stanie ustalonym (50 km/h) 
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Rys. 8. Stężenia HC przy prędkości 50 km/h  
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Rys. 9. Porównanie stężeń HC w stanie ustalonym (50 km/h) 
 
Na podstawie analizy wyników (rys. 8 i 9) stwierdzono, że wy-

niki uzyskane na podstawie stężenia węglowodorów w rozcieńczo-
nych spalinach są o około 30% niższe w stosunku do wyników 
stężenia węglowodorów w układzie wylotowym samochodu. Ponad-
to stężenie HC zmierzone w układzie wylotowym miało wysokie 
wartości sięgające od 2500 do 3500 ppm, a stężenie HC zmierzone 
w rozcieńczonych spalinach wynosiło od 1800 do 2200 ppm. Takie 
zjawisko „wygładzania” lub uśredniania stężeń węglowodorów 
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występuje często w przypadku adsorpcji lub desorpcji w przewo-
dach lub filtrach. 

Na podstawie dalszej analizy stwierdzono, że to właśnie filtr 
(filtr 2 na rys. 2) był powodem adsorpcji HC w przypadku pomiarów 
z worków. Materiał wiążący (spoiwa) tego filtra, w przypadku stoso-
wania w uchwycie nie podgrzewanym (tak jak ma to miejsce w 
przypadku pomiarów z worków) powodował adsorpcję węglowodo-
rów. 

PODSUMOWANIE 

Zjawiska fizykochemiczne zachodzące w układzie poboru 
i rozcieńczania spalin (CVS), takie jak adsorpcja, desorpcja, dyfuzja, 
itp., mogą w znaczący sposób wpływać na wartości mierzone pod-
czas pomiarów emisji związków szkodliwych spalin. Ponieważ nie 
można ich całkowicie wyeliminować, należy zminimalizować ich 
wpływ na dokładność pomiarów oraz sprawdzać okresowo ich 
występowanie. 

Należy przy tym uwzględnić, że zjawiska fizyczne i chemiczne 
zachodzące podczas transportu próbki z układu wylotowego samo-
chodu do analizatorów nie są od siebie nawzajem niezależne i że 
wpływ poszczególnych parametrów jest częściowo nieliniowy. 

Każdy materiał, który zastosowano w systemie pomiarowym 
powinien być przeanalizowany odnośnie zjawisk fizykochemicznych. 
Dotyczy to wszystkich elementów systemu próbkowania począwszy 
od wlotu do sondy próbkującej, aż po analizatory spalin. Analiza 
musi być wykonana oddzielnie dla każdego mierzonego składnika 
gazów spalinowych.  

W artykule omówiono jedną z kilku metod pomiarowych, które 
można wykorzystać do sprawdzenia czy adsorpcja/ desorpcja, 
wpływają na wyniki pomiarów emisji spalin podczas testów na ha-
mowni podwoziowej. Pozostałe metody obejmują m.in. sprawdzenia 
czasu odpowiedzi analizatora, pomiary uchybu i dryfu oraz spraw-
dzenie reakcyjności materiałów: 

Pomiary emisji związków szkodliwych spalin w testach na ha-
mowni podwoziowej są jednymi z najbardziej skomplikowanych, 
a zarazem najważniejszych badań, jakim poddaje się pojazdy zasi-
lane silnikami spalinowymi. Z tego powodu bardzo ważne jest od-
powiednie przeprowadzanie tych badań w specjalistycznych labora-
toriach. 

Niniejszy artykuł związany jest z tematem „Analiza możliwości 
zwiększenia dokładności metody pomiarów emisji spalin, zużycia 
paliwa i parametrów dynamicznych samochodów podczas badań na 
hamowni podwoziowej oraz rozszerzenie metodyki badań emisji 
gazowych związków szkodliwych i cząstek stałych o badania nie-
znormalizowane podczas testów emisji na hamowni podwoziowej” 
w ramach prac naukowo-badawczych, realizowanych w BOSMAL 
w latach 2015-2016 i nawiązuje merytorycznie do wcześniejszej 
publikacji autorów [11], w której przeanalizowano szczegółowo 
zjawiska fizykochemiczne mogące zachodzić w systemie pomiaro-
wym CVS. 
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The influence of absorption phenomena occurring  
in the sampling and dilution system on results  
from chassis dynamometer emissions testing 

The issue of exhaust emissions from vehicles powered by 

an internal combustion engine is one of the most important 

factors influencing the environment and determining the 

development of the internal combustion engine and its after-

treatment systems. Therefore, it is extremely important to 

measure the emissions with appropriate accuracy in ad-

vanced technical laboratories. The article discusses in detail 

one of the most important elements of laboratory emission 

testing, namely the CVS - Constant Volume Sampling system. 

The paper discusses the effects of adsorption behaviour in the 

sampling and dilution system which can lead to a deteriora-

tion in the accuracy of emissions measurements, or even 

cause the generation of erroneous results. 
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