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The influence of terrain topography on vehicle energy intensity 

and engine operating conditions 

 
The article includes an analysis of the effect of terrain topography on vehicle's energy intensity expressed in 

its motion resistance, at the same time the operating conditions of the engine have been evaluated in such 

conditions. Previous studies of the energy intensity of vehicles refer to flat areas and only those are reflected in 

laboratory tests. The article shows the analysis of the vehicle's motion resistance for established traffic 

conditions. With knowledge of the data on propulsion transmission it was possible to determine the engine 

operating conditions for different operating parameters. The maximum speed values for different topographic 

conditions have been determined (referred by the slope values) as also excess capacity on the wheels, in effect 

the operating conditions of internal combustion engines of cars in varying topographic conditions have been 

determined. 
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Wpływ topografii terenu na energochłonność pojazdu i warunki pracy silnika 

spalinowego 
 

W artykule zamieszczono analizę dotyczącą wpływu zróżnicowanych warunków topografii terenu na 

energochłonność pojazdu wyrażoną oporami jego ruchu, a jednocześnie oceniono warunki pracy silnika 

spalinowego w takich warunkach. Dotychczasowe badania energochłonności pojazdów odnoszą się do terenów 

płaskich, i jedynie takie są odzwierciedlane w testach laboratoryjnych. W artykule dokonano analizy oporów 

jazdy pojazdu dla ustalonych warunków ruchu. Przy znajomości danych dotyczących przeniesienia napędu 

wyznaczono warunki pracy silnika układu napędowego o zróżnicowanych parametrach pracy. Po wyznaczeniu 

charakterystyk mocy oporów, wyznaczono maksymalne prędkości jazdy dla różnych warunków topograficznych 

(określanych wielkością wzniesienia) oraz nadwyżki mocy na kołach, w efekcie wyznaczając warunki pracy 

silników spalinowych podczas jazdy samochodów osobowych z zmiennych warunkach topografii terenu. 

Słowa kluczowe: topografia terenu, ekologia, emisja spalin, badanie w rzeczywistych warunkach ruchu  

 

1. Wprowadzenie 

Transport drogowy jest jednym z głównych 

źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowią-

cych zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, 

zdrowia, a nawet życia człowieka. Wskutek spala-

nia paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafia-

ją m.in.: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, 

w tym wielopierścieniowe węglowodory aroma-

tyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie. Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego [5], w 

skali kraju sektor ten odpowiedzialny jest za ponad 

28% całkowitej emisji tlenków azotu, przeszło 27% 

emisji tlenku węgla oraz powyżej 15% zanieczysz-

czeń pyłowych. W dużych miastach, zwłaszcza o 

scentralizowanym systemie ciepłownictwa, udział 

transportu drogowego w całkowitej emisji tych 

zanieczyszczeń jest zdecydowanie większy, docho-

dząc w dzielnicach centralnych nawet do 90%. 

Przyjęte dyrektywy ograniczają zanieczyszcze-

nia powodowane przez transport, przez określenie 

norm emisji składników spalin dla różnych katego-

rii pojazdów, takich jak samochody osobowe, lek-

kie pojazdy użytkowe, samochody ciężarowe, auto-

busy i motocykle oraz uregulowanie jakości paliwa. 

Aktualnie obowiązująca norma emisji dla samo-

chodów osobowych to Euro 6. Określono w niej 

wartości graniczne emisji dla kilku zanieczyszczeń 

powietrza, w szczególności tlenków azotu i cząstek 

stałych. Państwa członkowskie są zobowiązane 

odmówić udzielenia homologacji typu, rejestracji, 

sprzedaży i wprowadzenia pojazdów (i urządzeń 

ograniczających emisję zanieczyszczeń jako części 

zamiennych), które nie spełniają wymagań aktual-

nej normy i limitów emisji. Norma ta zawiera rów-

nież klauzulę przeglądową dotyczącą cyklu jezdne-

go i procedury badania, w celu dopilnowania, aby 

badania odbywały się w rzeczywistych warunkach 

drogowych. W rozporządzeniu (WE) nr 595/2009 

[10] określono wartości graniczne emisji dla pojaz-

dów ciężarowych o dużej ładowności (autobusów i 

samochodów ciężarowych). Obecnie obowiązującą 

normą jest norma Euro VI.  

W swoim komunikacie CARS 2020 [3] Komisja 

zwróciła uwagę na niedociągnięcia w obecnych 

procedurach i zobowiązała się do wprowadzenia 
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nowej procedury badania w ramach homologacji 

typu w celu oceny poziomu emisji zanieczyszczeń z 

pojazdów samochodowych w rzeczywistych wa-

runkach jazdy. Wartości emisji zanieczyszczeń w 

rzeczywistych warunkach jazdy (RDE – Real 

Driving Emissions) będą rejestrowane [1, 2] i prze-

kazywane do organów Komisji Europejskiej, a 

najpóźniej po trzech latach procedura RDE będzie 

stosowana do homologacji typu, wraz z ustalonymi 

poziomami emisji dopuszczalnej. 

W związku z coraz bardziej surowymi wyma-

ganiami dotyczącymi ochrony środowiska natural-

nego oraz potrzebą pomiarów emisji zanieczysz-

czeń z pojazdów samochodowych, również w rze-

czywistych warunkach ruchu [6–8], w niniejszym 

artykule zwrócono szczególną uwagę na wpływ 

topografii terenu, na wartość emisji zanieczyszczeń 

z pojazdów. Dotychczasowe badania i wyniki pu-

blikowane w literaturze odnoszą się do terenów 

płaskich lub wpływ topografii na emisję szkodli-

wych składników spalin jest pominięty. Jednakże 

duże zróżnicowanie terenu, w którym dokonuje się 

pomiarów emisji zanieczyszczeń z pojazdów, może 

znacznie wpływać na uzyskane rezultaty pomiarów. 

Zagadnienia poruszane w artykule wpisują się w 

aktualność problematyki dotyczącej poszukiwania 

rozwiązań zmniejszania wpływu obciążenia środo-

wiska przez transport drogowy i poszukiwania 

rozwiązań ukierunkowanych na rozwiązania proek-

ologiczne. Opracowanie metody oceny ekologicz-

nej pojazdów poruszających się nie tylko w terenie 

płaskim, ale w zróżnicowanych warunkach topogra-

ficznych pozwoli na rozszerzenie wiedzy na ten 

temat, nie tylko pod względem zużycia paliwa, ale 

jednocześnie pod kątem emisji zanieczyszczeń 

gazowych i cząstek stałych. 

 

2. Energochłonność pojazdu związana  

z oporami ruchu 

2.1. Opory ruchu pojazdu 

Poruszający się pojazd jest obiektem dynamicz-

nym, którego parametry ruchu zależą od działania 

różnych sił zewnętrznych, tworzących określony 

układ przestrzenny. Osiągi pojazdu – zwane wła-

ściwościami trakcyjnymi – określone są przez: 

prędkość maksymalną na drodze poziomej, zdol-

ność pokonywania wzniesienia przy stałej prędko-

ści oraz zdolność przyspieszania na drodze pozio-

mej. O parametrach ruchu (również o właściwo-

ściach ruchowych) decyduje układ sił i wartość sił 

zewnętrznych działających na pojazd. W przypadku 

ruchu prostoliniowego siłami tymi są: opory ruchu, 

siła napędowa na kołach, siła hamująca na kołach 

oraz siła ciężkości i jej składowe równoważone re-

akcjami normalnymi na kołach. Układ i wartość 

tych sił decyduje zarówno o właściwościach ru-

chowych pojazdu, jak i o parametrach energetycz-

nych jego ruchu [4, 11, 13]. 

Do oporów ruchu zalicza się te siły zewnętrzne, 

które są równoległe do kierunku ruchu pojazdu i 

mają przeciwny do niego zwrot. Są to: 

‒ opór toczenia, działający na linii styku koła 

z nawierzchnią, 

‒ opór wzniesienia, przypisany do środka 

ciężkości pojazdu, 

‒ opór powietrza, działający na aerodyna-

miczny środek naporu, którego wysokość nad jezd-

nią zależy od ukształtowania bryły pojazdu, 

‒ opór bezwładności, sprowadzony do środka 

ciężkości pojazdu. 

Opory toczenia i powietrza występują zawsze, 

również w ruchu opóźnionym. Ich suma stanowi 

opór podstawowy. Opory wzniesienia i bezwładno-

ści występują okresowo. Opór wzniesienia wystę-

puje tylko podczas jazdy pod górę; stanowi go 

równoległa do nawierzchni składowa siły ciężkości. 

W przypadku zjeżdżania ze wzniesienia składowa 

ta, staje się siłą wymuszającą ruch pojazdu. Opór 

bezwładności występuje wyłącznie podczas przy-

spieszania. Wtedy bowiem równoległa do na-

wierzchni siła bezwładności pojazdu jest skierowa-

na przeciwnie do kierunku ruchu. W dalszej części 

artykułu zostaną omówione rodzaje oporów ruchu 

wraz z analizą teoretyczną ich wartości bezwzględ-

nych (wyrażonych w wartościach siły i mocy) tylko 

dla oporu toczenia, wzniesienia i powietrza, gdyż 

dla uproszczenia przyjęto ruch jednostajny. 

 

2.2. Opór toczenia  

Jedną z najistotniejszych sił wpływających na 

ruch każdego pojazdu, jest siła oporu toczenia. 

W praktyce zależy ona od wielu czynników: Jed-

nym z oczywistych jest stan i rodzaj nawierzchni 

drogi. Kolejny czynnik wpływający na siłę oporu 

toczenia, stanowi ciśnienie w ogumieniu: im jest 

ono większe, tym siła oporu toczenia maleje. Na 

siłę oporu toczenia wpływają również inne siły – 

ich udział jest jednak znikomy lub pojawiają się 

one wyłącznie w pewnych okresach. Niektóre z 

nich związane są z konstrukcją i zamocowaniem 

kół, np. opór w łożyskach, czy opór zbieżności kół 

związany z nierównoległym ustawieniem kół w 

stosunku do osi podłużnej pojazdu. Na opór ruchu 

może wpływać również odkształcenie się opony na 

nierównościach drogi, lub siła potrzebna do przeje-

chania przez powstałe po deszczu rozlewisko na 

jezdni. 

Siła oporu toczenia jest wyrażona jako iloczyn 

składowej siły ciężkości (prostopadłej do na-

wierzchni – rys. 1) i współczynnika oporu toczenia: 

  cosGfF tt  (1) 

gdzie: G = mg – siła ciężkości pojazdu, ft – współ-

czynnik oporu toczenia,  – kąt wzdłużnego pochy-

lenia drogi. 
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Rys. 1. Płaski układ sił działających na samochód jadący 

po drodze nachylonej pod kątem α 

 

Współczynnik oporu toczenia zależy od wielu 

różnych czynników, a w szczególności od rodzaju i 

konstrukcji opony, ciśnienia w ogumieniu, prędko-

ści pojazdu, a także od rodzaju, jakości i stanu 

nawierzchni. Na twardej nawierzchni, niezależnie 

od rodzaju opon i ciśnienia w ogumieniu, współ-

czynnik oporu toczenia zwiększa się z prędkością 

pojazdu, począwszy od pewnej wartości początko-

wej. Do prędkości rzędu (80 – 100) km/h przyrost 

ten jest stosunkowo niewielki [12], dopiero w miarę 

dalszego zwiększania prędkości wartość współ-

czynnika oporu toczenia wzrasta nieliniowo. Nieza-

leżnie od postaci matematycznej wzoru empirycz-

nego początkową wartość współczynnika przy 

prędkości bliskiej zeru przyjmuje się f0 = 0,007 – 

– 0,015 (dla asfaltu). 

Według [9] wartość współczynnika oporu to-

czenia wyraża się wzorem: 

   20t v0216,01ff   (2) 

gdzie: f0 – początkowa wartość współczynnika przy 

prędkości bliskiej zeru, v – prędkość pojazdu. 

Współczynnik oporu toczenia wyraża także stra-

ty energii związane z odkształceniem opony oraz 

współpracą bieżnika z nawierzchnią drogi. Podczas 

jazdy po nawierzchni utwardzonej opór toczenia: 

‒ zwiększa się wraz ze wzrostem ugięcia opo-

ny, które jest tym większe im mniejsze jest ciśnie-

nie w kole, 

‒ zwiększa się wraz ze zwiększaniem prędko-

ści jazdy, 

‒ zwiększa się przy przekazywaniu dużego 

momentu napędowego (zwiększają się obwodowe 

odkształcenia opony), 

‒ zmniejsza się przy zmniejszaniu wysokości 

występów bieżnika. 

Obecność śniegu, błota i piasku na jezdni po-

woduje znaczne zwiększenie oporu toczenia. 

Pochylenie poziome drogi (lub nachylenie trasy) 

oznacza w transporcie drogowym lub kolejowym 

różnicę wysokości między dwoma punktami drogi 

kołowej lub linii kolejowej odniesioną do odległo-

ści dzielącej te punkty. 

W dalszej części rozważań rozpatrywane będą 

opory ruchu dla dwóch pojazdów: 

a) Fiata Freemont z silnikiem ZI, o objętości 

skokowej 3,6 dm
3
, maksymalnej mocy użytecznej 

206 kW i masie pojazdu 1880 kg (z kierowcą 1960 

kg) z napędem na obie osie, 

b) Fiata Freemont z silnikiem ZS, o objętości 

skokowej 2,0 dm
3
, maksymalnej mocy użytecznej 

125 kW i masie pojazdu 1940 kg (z kierowcą 2020 

kg) z napędem na jedną oś. 

Z porównania uzyskanych wykresów na rys. 2 

wynika, że na opory toczenia ma wpływ masa po-

jazdu (zgodnie ze wzorem 1); siła oporów toczenia 

maleje przy wzroście kąta pochylenia drogi (gdyż 

zmniejsza się wartość kosinusa nachylenia drogi; 

maksymalna jego wartość jest dla powierzchni 

poziomej). Przy wzroście pochylenia drogi do 30% 

różnica siły oporów toczenia pojazdów wynosi 

około 3% (względna wartość jest stała niezależnie 

od prędkości jazdy pojazdu i jego masy). Rozważa-

jąc moc oporów toczenia, tzn. iloczynu siły i pręd-

kości pojazdu (rys. 3) zauważa się również podobną 

zależność do uzyskanej na rys. 2 – różnica wartości 

względnych wynosi również 3,4%. 
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Rys. 2. Charakterystyka siły oporów toczenia w zależno-

ści od pochylenia drogi dla pojazdu z silnikiem ZI 
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Rys. 3. Charakterystyka mocy oporów toczenia w zależ-

ności od pochylenia drogi dla pojazdu z silnikiem ZI 

 

2.3. Opór wzniesienia 

Podczas jazdy pod górę na stromych odcinkach 

drogi, pojazd pokonuje dodatkowo opór wzniesie-

nia. Siła oporów drogi jest zależna od ciężaru po-

jazdu i współczynnika oporu drogi. Na drogach, w 

zależności od ich rodzaju, określa się dopuszczalne 

maksymalne stopnie nachylenia. Na drogach lokal-
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nych możliwe jest występowanie nachylenia o h =  

= 10%. Z kolei na drogach szybkiego ruchu do-

puszczalne h może wynosić już tylko 5%, a na 

autostradach 4%. Wyjątek stanowią wysokie 

wzniesienia na lokalnych drogach górskich, gdzie 

wysokość wzniesienia h może osiągać wartość 

nawet kilkudziesięciu procent. 

Siła oporu wzniesienia (Fw na rys. 1) jest skła-

dową siły ciężkości, równoległą do nawierzchni 

drogi i skierowaną w kierunku przeciwnym do 

ruchu pojazdu: 

  sinGFw  (3) 

Jeżeli kąt nachylenia drogi podczas wjazdu na 

wzniesienie jest traktowany jako dodatni, to pod-

czas zjazdu jest traktowany jako ujemny.  

Podobnie, jak dla siły oporów toczenia, również 

dla siły oporu wzniesienia wyznaczono wartości dla 

dwóch pojazdów, których dane podano poprzednio. 

Z porównania uzyskanych wykresów na rysunku 4 

wynika, że na opory wzniesienia głównie ma 

wpływ masa pojazdu, gdyż zależność od prędkości 

nie występuje. Na rysunku 5 przedstawiono moc 

oporów wzniesienia dla każdego pojazdu, a na 

kolejnych wykresach sumę wyznaczonych mocy 

oporów. Z porównania wynika, że moc oporów 

wzniesienia jest około 10-krotnie większa niż moc 

oporów toczenia przy tej samej prędkości porusza-

jącego się pojazdu oraz dla 30-procentowego na-

chylenia wzdłużnego drogi (rys. 6).  
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Rys. 4. Charakterystyka siły oporów wzniesienia w za-

leżności od pochylenia drogi dla pojazdu z silnikiem ZI 
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Rys. 5. Charakterystyka mocy oporów wzniesienia w 

zależności od pochylenia drogi dla pojazdu z silnikiem ZI 
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Rys. 6. Charakterystyka sumy mocy oporów toczenia i 

wzniesienia w zależności od pochylenia drogi dla pojaz-

du z silnikiem ZI 

 

Przykładowo: dla prędkości 150 km/h i 30-pro-

centowego nachylenia drogi moc oporów toczenia 

to 22 kW, a moc oporów wzniesienia osiąga dla 

tych samych warunków 190 kW – czyli moc opo-

rów wzniesienia jest 8,6 razy większa od mocy 

oporów toczenia. 

 

2.4. Opór powietrza  

Ze względu na ruch pojazdu w ośrodku gazo-

wym znajduje się on pod wpływem siły aerodyna-

micznej. Siłę tę rozkłada się na składowe:  

‒ wzdłużną, równoległą do osi symetrii pojaz-

du, o zwrocie przeciwnym do kierunku ruchu (siła 

oporu powietrza),  

‒ poprzeczną, równoległą do płaszczyzny 

jezdni (siła naporu bocznego), 

‒ prostopadłą do płaszczyzny jezdni. 

W analizach rozpatrywano siłę wzdłużną – siłę 

oporu powietrza – Fp, którą określa się dla ruchu 

pojazdu w przypadku braku wiatru (nie zależy ona 

od pochylenia drogi): 

 P
2

v
cF

2

xp


  (4) 

gdzie: cx – współczynnik oporu powietrza ujmujący 

w sposób liczbowy właściwości aerodynamiczne 

pojazdu (dla pojazdów poddanych analizie cx wy-

nosi 0,368),  – gęstość powietrza ( = 1,2 kg/m
3
), 

P – pole powierzchni czołowej pojazdu. 

Pole P oblicza się w sposób przybliżony ze 

wzoru: 

 HbP   (5) 

gdzie:  – współczynnik wypełnienia przekroju 

poprzecznego (dla przyjętych pojazdów 0,9), H – 

wysokość pojazdu (1705 mm), b – rozstaw kół 

jezdnych (1571 mm). 

Dla tak przyjętych danych, na rysunku 7 przed-

stawiono siłę oporu powietrza zależną od prędkości 

poruszającego się pojazdu, a na rys. 8 przedstawio-

no zależności mocy oporów powietrza – od prędko-

ści przyjętego do analizy pojazdu. 
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Rys. 7. Charakterystyka siły oporów powietrza dla pojaz-

du z silnikiem ZI 
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Rys. 8. Charakterystyka sumy mocy oporów toczenia, 

wzniesienia i powietrza, w zależności od pochylenia 

drogi dla pojazdu z silnikiem ZI 

 

Współczynnik oporu aerodynamicznego (okre-

ślany jako cx) jest wprost proporcjonalny do gęsto-

ści poruszającej się bryły, ale zależy również od jej 

rozmiarów i kształtu, a także prędkości z którą się 

porusza. Na wartość współczynnika oporu aerody-

namicznego (cx) decydujący wpływ ma wzdłużny 

profil geometrii nadwozia pojazdu, gdyż może on 

stanowić do 60% całkowitego oporu (wszelkie 

nierówności karoserii zwiększają dodatkowo o 12% 

oporu). Na wartość cx składają się również opory 

tarcia oraz opory wywoływane przez działanie 

układów chłodzenia i wentylacji (po około 10%). 

Najmniejszy udział w oporze aerodynamicznym, bo 

tylko około 8%, mają tzw. opory indukcyjne zwią-

zane z kształtem powierzchni bocznej nadwozia 

pojazdu.  

Podsumowując rozważania teoretyczne doty-

czące dotychczasowych oporów ruchu pojazdu 

należy stwierdzić, że zwiększając pochylenie drogi 

(od 0% do 30%) moc oporów ruchu zwiększa się 

odwrotnie proporcjonalnie do prędkości jazdy: przy 

prędkości jazdy 10 km/h zwiększa się ponad  

15-krotnie, natomiast przy prędkości 160 km/h moc 

oporów ruchu zwiększa się „jedynie” ponad 4-krot-

nie (rys. 9). Natomiast udział mocy oporów wznie-

sienia w całkowitej mocy oporów ruchu zmniejsza 

się wraz ze zwiększaniem prędkości jazdy: dla 

prędkości jazdy 10 km/h stanowi on około 90%, a 

dla prędkości jazdy 160 km/h stanowi 75%, dla 

pochylenia drogi wynoszącej 30% (rys. 10). 
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Rys. 9. Krotność zwiększenia mocy oporów ruchu w 

zależności od zwiększenia się pochylenia drogi dla po-

jazdu z silnikiem ZI 
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Rys. 10. Udział mocy oporów wzniesienia w całkowitej 

mocy oporów ruchu w zależności od zwiększenia się 

pochylenia drogi dla pojazdu z silnikiem ZI 

 

W dalszej części artykułu podjęto analizę teore-

tyczną możliwości pokonywania wzniesienia dla 

rozpatrywanych pojazdów. Do analizy przyjęto 

m.in. uproszczenie, że pojazd porusza się ruchem 

jednostajnym – i w takim przypadku pominięto 

opory bezwładności. Wobec tego wyznaczono 

maksymalne prędkości jazdy pojazdu z silnikiem ZI 

i ZS oraz nadwyżkę mocy dla odpowiednich pojaz-

dów.  

 

3. Energochłonność ruchu pojazdów  

w zmiennej topografii terenu 

Rozpatrując układ napędowy pojazdu można, z 

pewnymi uproszczeniami, ustalić wymagania osią-

gania prędkości maksymalnej. W pierwszym przy-

bliżeniu można ustalić, że prędkość maksymalna 

jest osiągana wtedy, gdy moc oporów ruchu jest 

równa mocy na kołach pojazdu. Moc na kołach 

pojazdu jest mniejsza od mocy silnika z powodu 

strat, które występują podczas jej przenoszenia od 

silnika do kół napędowych:  

 UNsk NN   (6) 

gdzie: Nk – moc na kołach, Ns – moc użyteczna 

silnika, UN – sprawność układu napędowego (dla 

rozpatrywanych pojazdów przyjęto 0,9).  

Dla pojazdu z silnikiem ZI charakterystykę ze-

wnętrzną silnika przedstawiono na rys. 11. Z jej 
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przebiegu można wyznaczyć charakterystyczne 

punkty wykresu mocy silnika, który największą 

wartość (206 kW) osiąga przy prędkości obrotowej 

6350 obr/min.  
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Rys. 11. Charakterystyka zewnętrzna silnika ZI o objęto-

ści 3,6 dm3 rozpatrywanego pojazdu 

 

Charakterystykę tę wykorzystano również przy 

wyznaczeniu maksymalnej mocy na kołach (linia 

kreskowana na rys. 12) i maksymalnej prędkości 

samochodu wynoszącej 220 km/h. Wyznaczona 

maksymalna prędkość pojazdu dla płaskiej drogi 

różni się od danych katalogowych o 5% (według 

katalogu prędkość maksymalna to 210 km/h). Na-

tomiast dla pozostałych wartości pochylenia drogi 

wynoszącej 10%, 20% i 30% wartości maksymal-

nej prędkości określono na rys. 13. Wyznaczają je 

punkty przecięcia charakterystyki mocy na kołach 

oraz wartości mocy oporów ruchu (sumy mocy 

oporu toczenia, mocy oporu wzniesienia oraz oporu 

powietrza).  

Na tej podstawie wyznaczono maksymalne war-

tości prędkości pojazdu podczas poruszania się na 

wzniesieniu o różnym kącie nachylenia drogi, które 

wynoszą: 

– dla wzniesienia 10% – maksymalna prędkość 

wynosi 163 km/h, 

– dla wzniesienia 20% – maksymalna prędkość 

wynosi 99 km/h, 

– dla wzniesienia 30% – maksymalna prędkość 

wynosi 40 km/h. 
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Rys. 12. Wyznaczenie maksymalnej prędkości rozpatry-

wanego pojazdu z silnikiem ZI (ruch jednostajny po 

poziomej drodze) 
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Rys. 13. Wyznaczenie maksymalnej prędkości rozpatry-

wanego pojazdu z silnikiem ZI dla ruchu jednostajnego 

po drodze o wzniesieniu wynoszącym 10%, 20% i 30% 

 

Są to wartości teoretyczne bez uwzględniania 

przełożeń w skrzyni biegów i służą w pracy jedynie 

poglądowo do przedstawienia ważności zagadnie-

nia poruszania się pojazdu w zróżnicowanej topo-

grafii terenu.  

Zdolność do przyspieszenia w terenie górskim 

można rozpatrywać jedynie w aspekcie nadwyżki 

mocy: 

 N = Nk – (Nt + Nw + Np) (7) 

gdzie: N – nadwyżka mocy. 

Wyznaczone na rys. 14 wartości nadwyżki mo-

cy na kołach dla poszczególnych wartości pokony-

wanego wzniesienia mogą posłużyć do określenia 

maksymalnej mocy oporów bezwładności, a na-

stępnie do wyznaczenia maksymalnego przyspie-

szenia uzyskiwanego w wybranych warunkach 

drogowych (wartości wzniesienia). Dla wartości 

pochylenia drogi wynoszącej 0% maksymalna 

nadwyżka mocy wynosi 87 kW, natomiast dla 

wzniesienia 30% wartość ta wynosi jedynie 7 kW.  
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Rys. 14. Wartości nadwyżki mocy na kołach dla rozpa-

trywanego pojazdu z silnikiem ZI przy różnych warto-

ściach pochylenia drogi 

 

Rozpatrując wartości zmiany momentu obroto-

wego silnika przy tej samej prędkości obrotowej dla 

zmiany pochylenia drogi, np. z 0% do 10% powo-

duje zwiększenie wartości obciążenia od 27% do 

40%, odpowiednio dla prędkości obrotowej od 

2000 obr/min do 5000 obr/min (rys. 15). Efektem 
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takiego postępowania będzie również zwiększenie 

zużycia paliwa i natężenia emisji związków szko-

dliwych spalin.  
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Rys. 15. Stosunek wartości minimalnego momentu opo-

rów na kołach skorygowane i wartości momentu obroto-

wego silnika dla rozpatrywanego pojazdu z silnikiem ZI 

przy różnych wartościach pochylenia drogi 

 

Dla pojazdu z silnikiem ZS charakterystykę ze-

wnętrzną przedstawiono na rys. 16. Na jej podsta-

wie wyznaczono charakterystyczne punkty wykresu 

mocy użytecznej silnika, który największą wartość 

(125 kW) osiąga przy prędkości obrotowej 4000 

obr/min.  
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Rys. 16. Charakterystyka zewnętrzna silnika ZS o objęto-

ści 2,0 dm3 rozpatrywanego pojazdu 

 

Podobnie jak poprzednio, charakterystykę tę 

wykorzystano przy wyznaczeniu maksymalnej 

mocy na kołach (linia kreskowana na rys. 17) i 

maksymalnej prędkości samochodu wynoszącej 

181 km/h. Wyznaczona maksymalna prędkość 

pojazdu dla płaskiej drogi pokrywa się z danymi 

katalogowymi (według katalogu prędkość maksy-

malna to 180 km/h). Dla pozostałych wartości po-

chylenia drogi wynoszącej 10%, 20% i 30% warto-

ści maksymalnej prędkości określono na rys. 18. 

Wyznaczają je punkty przecięcia charakterystyki 

mocy na kołach oraz wartości mocy oporów ruchu 

(sumy mocy oporu toczenia, mocy oporu wzniesie-

nia oraz oporu powietrza).  

Na tej podstawie wyznaczono maksymalne war-

tości prędkości pojazdu podczas poruszania się na 

wzniesieniu o różnym kącie nachylenia drogi, które 

wynoszą: 

– dla wzniesienia 10% – maksymalna prędkość 

wynosi 126 km/h, 

– dla wzniesienia 20% – maksymalna prędkość 

wynosi 68 km/h, 

– dla wzniesienia 30% – maksymalna prędkość 

wynosi 32 km/h. 
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Rys. 17. Wyznaczenie maksymalnej prędkości rozpatry-

wanego pojazdu z silnikiem ZS (ruch jednostajny po 

poziomej drodze) 

 

0 50 100 150 200

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

1000 2000 3000 4000 5000

V [km/h]

N
t
+

 N
w

+
 N

p
[k

W
]

n [obr/min]

 Moc na kołach
 Moc silnika
 Moc o oró  ruchu A = 0%
 Moc o oró  ruchu A = 10%
 Moc o oró  ruchu A = 20%
 Moc o oró  ruchu A = 30%

ZS, 4 x 2
m = 2020 kg

113

1811266832

 

Rys. 18. Wyznaczenie maksymalnej prędkości rozpatry-

wanego pojazdu z silnikiem ZS dla ruchu jednostajnego 

po drodze o wzniesieniu wynoszącym 10%, 20% i 30% 

 

Dla wartości pochylenia drogi wynoszącej 0% 

maksymalna nadwyżka mocy wynosi 62 kW, na-

tomiast dla wzniesienia 30% wartość ta wynosi 

jedynie 18 kW (rys. 19).  
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Rys. 19. Wartości nadwyżki mocy na kołach dla rozpa-

trywanego pojazdu z silnikiem ZS przy różnych warto-

ściach pochylenia drogi 
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Rozpatrując wartości zmiany momentu obroto-

wego silnika przy tej samej prędkości obrotowej dla 

zmiany pochylenia drogi, np. z 0% do 10% powo-

duje zwiększenie wartości obciążenia od 35% do 

52%, odpowiednio dla prędkości obrotowej od 

1500 obr/min do 3000 obr/min (rys. 20). Zwraca 

uwagę znacznie mniejsze dostępne pole pracy silni-

ka, niż pole pracy dla sinika ZI.  
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Rys. 20. Wartości minimalnego momentu oporów na 

kołach skorygowane do wartości momentu obrotowego 

silnika dla rozpatrywanego pojazdu z silnikiem ZS przy 

różnych wartościach pochylenia drogi 

4. Podsumowanie 

Przedstawione rozważana teoretyczne miały na 

celu oszacowanie wartości zmian obciążenia silnika 

i na tej podstawie sprawdzenie, czy w warunkach 

eksploatacji pojazdu z różnym rodzajem silnika 

topografia terenu ma wpływ na wielkość zużycia 

paliwa i natężenie emisji (lub emisję drogową) 

związków szkodliwych spalin. Uzyskane wielkości 

świadczą o znaczącym wpływie wielkości wznie-

sienia na parametry pracy zespołu napędowego 

pojazdów. Znaczący wzrost obciążenia silnika 

(zarówno ZI, jak i ZS) zwiększy przebiegowe zuży-

cie paliwa, co w konsekwencji negatywnie powinno 

wpłynąć na emisję drogową związków szkodliwych 

spalin. Autorzy wykonali powyższą analizę teore-

tyczną zawierającą uproszczenia w algorytmie 

obliczeniowym, ale zamierzeniem było jakościowe 

oszacowanie wpływu pokonywania wzniesienia na 

zamianę parametrów pracy układu napędowego. 

Dalszym postępowaniem będzie przeprowadzenie 

badań w warunkach umożliwiających pomiar emisji 

zanieczyszczeń na hamowni podwoziowej i w rze-

czywistych warunkach ruchu tych pojazdów. 

 

Skróty i oznaczenia 

ACEA Association des Constructeurs Européens 

d’Automobile/Stowarzyszenie 

Europejskich Konstruktorów Samochodów 

DI  direct injection/wtrysk bezpośredni 

DPF diesel particulate filter/filtr cząstek stałych 

ECE Economic Commission for Europe/ 

Europejska Komisja Gospodarcza 

ECM engine control module/moduł pomiarowo- 

-sterujący silnika 

ECU electronic control unit/elektroniczny 

sterownik (silnika) 

EEC European Economic Community/ 

Europejska Wspólnota Gospodarcza 

EOBD European on-board diagnostic/europejski 

system diagnostyki pokładowej 

EPA Environment Protection Agency/ 

Amerykańska Agencja Ochrony 

Środowiska 

EU European Union/Unia Europejska 

Euro normy emisji spalin w Europie 

LDV light duty vehicle/lekki użytkowy pojazd 

samochodowy o liczbie miejsc do 12 

Mo torque/moment obrotowy silnika 

MPI multi point injection/wielopunktowy 

wtrysk paliwa do kanałów dolotowych 

n engine speed/prędkość obrotowa  

Ne power/moc użyteczna silnika 

PC passenger car/samochód osobowy 

RDE  real driving emissions/emisja  

w rzeczywistych warunkach ruchu 

SAE Society of Automotive Engineers/ 

Stowarzyszenie Inżynierów Samo-

chodowych 

SUV sports utility vehicle/samochód  

o przeznaczeniu sportowo-użytkowym 

t time/czas 

u share/współczynnik udziału 

V vehicle speed/prędkość pojazdu 
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