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The influence of the acceleration style of the truck  

on carbon dioxide emissions 
 

Abstract: The paper presents the results of the investigations into the relation of the exhaust emissions of  

a heavy-duty vehicle under actual operating conditions and its acceleration. Based on the obtained measurement 

data an evaluation of the vehicle acceleration was performed taking into account the minimum emission of 

carbon dioxide. The on-road tests were carried out on a delivery truck of the gross vehicle weight approximating 

12000 kg. The tests (vehicle acceleration) were performed on a short road portion applying different driving 

techniques to reach the desired maximum speed. For the measurements of the emission of carbon dioxide the 

authors used a portable exhaust emission analyzer (PEMS). 
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Wpływ sposobu rozpędzania samochodu ciężarowego  

na emisję dwutlenku węgla 
 

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin samochodu ciężarowego 

klasy średniej w warunkach rzeczywistej eksploatacji w zależności od sposobu jego rozpędzania. Na podstawie 

pozyskanych danych pomiarowych dokonano oceny rozpędzania pojazdu uwzględniając minimalną emisję 

dwutlenku węgla. Badaniom drogowym poddano dystrybucyjny samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie 

całkowitej wynoszącej niespełna 12000 kg. Testy – rozpędzanie samochodu – wykonywano na krótkim odcinku 

jazdy, stosując różny styl osiągania założonej maksymalnej prędkości jazdy. Do pomiarów stężenia dwutlenku 

węgla w spalinach wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności spalin typu PEMS. 

Słowa kluczowe: samochód ciężarowy, rozpędzanie pojazdu, emisja dwutlenku węgla 

 

1. Wprowadzenie 

Transport drogowy towarów, będąc odpowie-

dzialnym za około 4% globalnej emisji dwutlenku 

węgla należy do istotnych źródeł emisji tego gazu 

cieplarnianego. Choć oczywiście można wskazać 

źródła o większej wadze, w tym w szczególności 

energetykę, to jednak skuteczna walka z ocieple-

niem klimatu wymaga ograniczenia emisji CO2 ze 

wszystkich źródeł. 

Szczególnie wysoka emisja dwutlenku węgla  

z pojazdów ma miejsce przy ruchu w warunkach 

kongestii, charakteryzujących się częstym przyspie-

szaniem, hamowaniem i postojem. Według danych 

podanych w [1] średnia emisja dwutlenku węgla 

samochodu ciężarowego uczestniczącego w ruchu 

na zatłoczonym węźle drogowym dochodzi do 3 

kg/km. Dla poziomu zużycia paliwa, a więc i dla 

emisji CO2 decydujące znaczenie ma faza przyspie-

szania, a zatem odpowiednio kształtując tę fazę 

(korzystając np. z zasad eco-drivingu) można uzy-

skać oszczędności zużycia paliwa i zmniejszenie 

emisji. 

W artykule rozpatruje się zagadnienie emisji 

dwutlenku węgla do atmosfery, jak również zużycia 

paliwa w odniesieniu do pojazdów ciężkich  

w aspekcie kształtowania dynamiki jazdy samo-

chodem w zakresie od jego zatrzymania (postoju) 

do uzyskania stałej prędkości jazdy. Okres rozpę-

dzania pojazdu, a zwłaszcza jego dynamika, odpo-

wiada w głównej mierze za stosunkowo dużą war-

tość zużycia paliwa oraz wyemitowaną ilość dwu-

tlenku węgla. Celem przeprowadzonych badań było 

uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób 

należy rozpędzać pojazd – w tym przypadku samo-

chód ciężarowy – aby minimalizować zużycie pa-

liwa oraz związaną z nim emisję dwutlenku węgla. 

Odpowiedź uzyskano na podstawie pomiarów tok-

syczności spalin przy wykorzystaniu mobilnej apa-

ratury badawczej typu PEMS (Portable Emissions 

Measurement System) [3, 5–7]. W efekcie podjętej 

w artykule analizy uzyskano wyniki dotyczące 

efektów energetycznych oraz najmniejszych obcią-

żeń środowiskowych dla różnej dynamiki rozpę-

dzania samochodu. 

 

2. Obiekt badań i aparatura pomiarowa 

Badaniom w rzeczywistych warunkach ruchu 

poddano samochód użytkowy typu HDV (Heavy 

Duty Vehicle). Konkretnie był to dystrybucyjny 

samochód ciężarowy MAN TGL o dopuszczalnej 

masie całkowitej prawie 12000 kg z 6-cylindrowym 

silnikiem o objętości skokowej 6,9 dm
3
 (rys. 1) [2]. 

W codziennej eksploatacji służy on do przewozu 

ładunków o masie do około 6000 kg. Jako że do-
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puszczalna masa całkowita wybranego do pomia-

rów samochodu ciężarowego przekracza 3500 kg, 

należy on do grupy pojazdów podlegających bada-

niom homologacyjnym na hamowni silnikowej 

według europejskich testów ESC oraz ETC (Euro-

pean Stationary Cycle, European Transient Cycle) 

[8]. Pojazd na potrzeby badań częściowo obciążono 

ładunkiem, tak aby odzwierciedlić codzienne zada-

nia przewozowe, jakim jest poddawany – dostar-

czanie towarów np. do ośrodków handlowych. 

Obiekt badań był wyposażony w następujące ukła-

dy oczyszczania spalin: układ recyrkulacji spalin 

EGR oraz MAN PM-Kat – filtr cząstek stałych. 

 

 

Rys. 1. Obiekt badań przygotowany do badań drogowych 

 

Szczegółowe dane techniczne układu napędo-

wego badanego samochodu ciężarowego: 

 silnik: ZS, 

 układ i liczba cylindrów: R6, 

 objętość skokowa: 6,871 dm
3
, 

 układ wtryskowy: common rail, 

 moc maksymalna: 184 kW/250 KM  

przy 2300 min
–1

, 

 maksymalny moment obrotowy: 1000 N·m 

w zakresie 1100–1750 min
–1

, 

 doładowanie: turbosprężarkowe, 

 skrzynia przekładniowa: manualna,  

8-biegowa, 

 norma emisji spalin: EEV. 

 

 

Rys. 2. Aparatura pomiarowa typu PEMS zamontowana  

w ładowni pojazdu 

 

Rys. 3. Przepływomierz spalin zamontowany  

w układzie wylotowym 

 

Aby wykonać pomiary stężenia dwutlenku wę-

gla w spalinach posłużono się mobilnym urządze-

niem pomiarowym typu PEMS – Semtech-DS fir-

my Sensors Inc. – przeznaczonym do badań tok-

syczności spalin pod kątem zawartości składników 

gazowych spalin (rys. 2). Podstawowymi elemen-

tami składowymi tego rodzaju urządzeń jest: zestaw 

odpowiednich dla danych związków chemicznych 

analizatorów, przepływomierz spalin (o średnicy 

zależnej od wydatku spalin z układu wylotowego; 

rys. 3), moduł pozwalający na rejestrację danych  

z systemu diagnostyki pokładowej pojazdu OBD 

(On-Board Diagnostics) oraz moduł umożliwiający 

komunikację z systemem lokalizacji GPS [4]. Jed-

nym z analizatorów wchodzących w skład opisy-

wanej aparatury jest analizator niedyspersyjny na 

podczerwień NDIR (Non-Dispersive Infra Red). 

Niedyspersyjna metoda pomiaru z wykorzystaniem 

promieniowania podczerwonego pozwala wyzna-

czyć – konieczne dla dokonywanej analizy – stęże-

nie dwutlenku węgla w spalinach (analizator NDIR 

mierzy również stężenie tlenku węgla). Oprócz 

pomiaru stężenia poszczególnych gazowych sub-

stancji szkodliwych Semtech-DS umożliwia też 

pomiar masowego natężenia przepływu spalin, co 

jest niezbędne do obliczania emisji tych związków. 

Urządzenie to, wykorzystując tzw. metodę bilansu 

masy węgla (carbon balance), pozwala ponadto 

wyznaczyć np. przebiegowe zużycie paliwa przez 

pojazd. 

 

3. Wyniki badań 

Pomiary zawartości szkodliwego dwutlenku 

węgla w spalinach przeprowadzono w warunkach 

przyspieszania pojazdu (od V = 0 km/h). Analizo-

wano jazdy testowe, kiedy pojazd przyspieszał od 

fazy postoju – praca silnika na biegu jałowym – do 

uzyskania stałej prędkości jazdy: około 30 i 50 

km/h. Poszczególne przejazdy zostały oznaczone 

literą „R” oraz kolejnymi liczbami. Zarejestrowane 

przebiegi prędkości jazdy samochodu badawczego 

ze wszystkich 16 prób (dla każdej Vmax) posłużyły 
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do wybrania kilku rejestracji charakterystycznych, 

które następnie poddano analizie. Wybrano prze-

biegi o największych (np. R3, R8) i najmniejszych 

(np. R2, R7) wartościach osiąganych przyspieszeń 

przez pojazd, tak aby maksymalnie zróżnicować 

dynamikę jego rozpędzania. Zróżnicowanie wybra-

nych przebiegów w zależności od czasu jazdy za-

prezentowano na rysunku 4. Jazdy testowe wyko-

nywano na wydzielonej przestrzeni wolnej od ruchu 

drogowego. Można było w ten sposób dowolnie 

kształtować dynamikę rozpędzania badanego samo-

chodu. 

Wykresy przedstawione na rysunku 5 zawierają 

informacje na temat chwilowego przyspieszenia 

uzyskiwanego przez obiekt badań. Maksymalne 

przyspieszenie pojazdu dla przejazdów R1–R4 

mieści się w zakresie 1,2 – 2,3 m/s
2
, natomiast dla 

przejazdów R5–R8 jest nieco mniejsze, przyjmując 

wartości w granicach 1,4 – 1,7 m/s
2
. Jako wyznacz-

nik dynamiki rozpędzania pojazdu przyjęto na po-

trzeby przedmiotowej analizy przyspieszenie uzy-

skane przez samochód badawczy między 2 a 10 

sekundą (tab. 1). Ponadto obliczono też średnie 

przyspieszenie dla całego okresu rozpędzania po-

jazdu. 
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Rys. 4. Przebieg prędkości pojazdu podczas przyspieszania do: a) Vmax = 30 km/h, b) Vmax = 50 km/h 
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Rys. 5. Przebieg przyspieszenia uzyskiwanego przez pojazd podczas jego rozpędzania do:  

a) Vmax = 30 km/h, b) Vmax = 50 km/h 
 

Tabela 1. Wartości przyspieszenia uzyskane w trakcie przejazdów 

Nr przejazdu R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

V2 [m/s] 0,54 0,63 0,31 0,80 0,40 0,09 0,13 0,22 

V10 [m/s] 5,14 4,83 8,72 5,50 5,54 8,05 5,68 8,67 

a2-10 [m/s2] 0,58 0,53 1,05 0,59 0,64 0,99 0,69 1,06 

aśrednie [m/s2] 0,53 0,33 0,97 0,43 0,68 0,87 0,66 0,84 

 

Bazując na zmierzonym stężeniu dwutlenku 

węgla w spalinach obliczono natężenie emisji dla 

wszystkich ośmiu reprezentatywnych przejazdów 

(rys. 6 i 7). Widoczny nagły znaczący wzrost natę-

żenia emisji dwutlenku węgla dla rozpędzania R1 

wynika z gwałtowniejszego wciśnięcia pedału 

przyspieszenia w końcowej fazie przejazdu. Dla 

prędkości jazdy wynoszącej 50 km/h zaobserwo-

wać można wyraźnie wzrastające wartości natęże-

nia emisji dwutlenku węgla w miarę upływu czasu 

jazdy, co wynika ze zwiększających się oporów 

ruchu pojazdu. Wartości te osiągają maksymalnie 

około 35 g/s. 
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Rys. 6. Natężenie emisji dwutlenku węgla dla prędkości maksymalnej 30 km/h 
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Rys. 7. Natężenie emisji dwutlenku węgla dla prędkości maksymalnej 50 km/h 
 

W celu dokonania analizy obliczono również – 

na podstawie określonego wcześniej natężenia 

emisji CO2 – masę całkowitą dwutlenku węgla 

wyemitowaną ze spalinami (rys. 8). Jak można 

zaobserwować masa dwutlenku węgla dla przejaz-

du oznaczonego jako R5 charakteryzuje się wyraź-

nie mniejszą wartością, znacznie odbiegającą od 

wartości uzyskanych w pozostałych przejazdach dla 

prędkości maksymalnej 50 km/h (rys. 8b). Wynika 

to jednak z nieosiągnięcia w pełni założonej pręd-

kości jazdy w trakcie rozpędzania R5. Ponadto  

w przypadku Vmax = 50 km/h widać znaczące róż-

nice w wartościach masy całkowitej dwutlenku 

węgla uzyskanych dla przejazdów charakteryzują-

cych się dużą dynamiką przyspieszania – R6 i R8, 

niż dla przejazdów o mniejszej dynamice – R5 i R7. 

Odnośnie do tych dwóch pierwszych przejazdów 

można dodatkowo zauważyć, iż uzyskano prak-

tycznie identyczne wartości masy całkowitej CO2. 

Na podstawie otrzymanej w wyniku obliczeń 

skumulowanej emisji dwutlenku węgla obliczono  

w dalszej kolejności emisję drogową tego związku 

dla każdego przejazdu, określaną w g/km (rys. 9). 

Jak można zauważyć poszczególne sposoby rozpę-

dzania pojazdu w zakresie zmienności dynamiki 

przyspieszania cechują się znacząco odmienną 

specyfiką emisji dwutlenku węgla. 
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Rys. 8. Skumulowana emisja dwutlenku węgla wyznaczona dla przejazdów z:  

a) Vmax = 30 km/h, b) Vmax = 50 km/h 
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a) b) 

 
Rys. 9. Emisja drogowa dwutlenku węgla oraz przebiegowe zużycie paliwa wyznaczone dla każdego  

rozpatrywanego przejazdu: a) Vmax = 30 km/h, b) Vmax = 50 km/h 

 

Ze względu na przewidzianą ocenę także skut-

ków energetycznych w trakcie różnego sposobu 

rozpędzania pojazdu badawczego, przy wykorzy-

staniu tzw. metody bilansu masy węgla, dokonano 

obliczeń przebiegowego zużycia paliwa (w dm
3
/100 

km). Pozyskane w trakcie przeprowadzonych badań 

drogowych – rozpędzanie pojazdu do prędkości 

maksymalnej równej 30 i 50 km/h – wartości prze-

biegowego zużycia paliwa w formie zbiorczej za-

prezentowano na rysunku 9. Wynika z niego, że 

pożądanymi sposobami rozpędzania pojazdu ze 

względów energetycznych i ekologicznych – emisja 

dwutlenku węgla – są przejazdy R2 i R4 oraz R5  

i R7, które charakteryzowały się stosunkowo małą 

wartością przyspieszenia uzyskiwaną przez badany 

pojazd. 

 

4. Podsumowanie 

W niniejszym artykule przedstawiono ocenę 

skutków ekologicznych i nakładów energetycznych 

– wielkość eksploatacyjnego zużycia paliwa  

w zależności od przyjętego sposobu (dynamiki) 

rozpędzania pojazdu do zamierzonej prędkości 

jazdy. Wykonane badania drogowe samochodu 

ciężarowego klasy średniej w rzeczywistych wa-

runkach jego eksploatacji uwidoczniły znaczący 

wpływ stosowanego przez kierowcę sposobu roz-

pędzania pojazdu na emisję dwutlenku węgla  

w spalinach oraz przebiegowe zużycie paliwa, 

określane na podstawie m.in. emisji drogowej CO2. 

Należy wskazać na znaczny wzrost wartości emisji 

drogowej dwutlenku węgla oraz przebiegowego 

zużycia paliwa w wyniku zastosowania bardzo 

dynamicznego przyspieszania. Potwierdza to, że 

najmniejsze skutki ekologiczne, a przy okazji rów-

nież najmniejsze nakłady energetyczne ponosi się 

przy umiarkowanym rozpędzaniu pojazdu, który 

nie polega na bardzo szybkim wzroście prędkości 

pojazdu. Na drogach dość często można zaobser-

wować stosowanie przez kierowców dynamiczne-

go, a nawet bardzo agresywnego sposobu ruszania 

pojazdem z miejsca. Mając na uwadze wnioski 

wyciągnięte z przeprowadzonych badań warto 

podkreślić, że może to nie tylko wpływać negatyw-

nie na ekonomię eksploatacji pojazdów silniko-

wych – wielkość zużycia paliwa, ale także – i to  

w dużym stopniu – na środowisko naturalne. 

Należy zasygnalizować, iż wykonane badania 

były jedynie badaniami wstępnymi. W celu pełnego 

określenia wpływu dynamiki rozpędzania na wła-

ściwości ekologiczne i energetyczne pojazdu należy 

rozszerzyć prace badawcze. Kierunkiem dalszych 

badań będzie choćby przeprowadzenie pomiarów 

toksyczności spalin pojazdów innych kategorii,  

w tym z różnym rodzajem napędu – wyposażonych 

w napęd konwencjonalny (silnik ZI lub ZS) bądź 

alternatywny (np. hybrydowy). W trakcie przepro-

wadzonych badań w rzeczywistych warunkach 

ruchu dysponowano ponadto stosunkowo ograni-

czonym czasem rozpędzania pojazdu, jedynie do 

prędkości 30 i 50 km/h – względy infrastrukturalne. 

Stąd kierunkiem dalszych prac będzie również 

przeprowadzenie badań na dłuższym odcinku te-

stowym oraz dla większych maksymalnych prędko-

ści jazdy. 

 

 

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodo-

wego Centrum Nauki – projekt badawczy promo-

torski (umowa nr 5623/B/T02/2011/40). 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

ESC European Stationary Cycle/europejski test 

statyczny 

ETC European Transient Cycle/europejski test 

dynamiczny 

HDV Heavy Duty Vehicle/pojazd ciężarowy 

NDIR Non-Dispersive Infra Red/analizator niedy-

spersyjny na podczerwień 
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OBD On-Board Diagnostics/system diagnostyki 

pokładowej pojazdu 

PEMS Portable Emissions Measurement 

System/aparatura mobilna do badań 

toksyczności spalin 
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