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Praca dotyczy problemu emisji związków toksycznych spalin z silników o zastosowaniach 

pozadrogowych. Zaprezentowana analiza aktualnych przepisów wskazuje na brak regulacji dla po-

jazdów eksploatowanych. W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania tego problemu – ba-

dania kontrolne wykonywane w warunkach pozalaboratoryjnych.  

1. Wstęp 

Przemysł motoryzacyjny i transport są obecnie jednym z najpoważniejszych źró-

deł zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Niewątpliwie, ze względu na liczeb-

ność, głównym zagrożeniem są pojazdy drogowe. Dlatego od wielu lat trwają inten-

sywne prace, mające na celu ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. Wpro-

wadzane są coraz bardziej rygorystyczne normy emisji oraz inne rozwiązania, np. sys-

temy diagnostyki pokładowej OBD (On Board Diagnostic). Jednak, należy także 

zwrócić uwagę na inne grupy pojazdów. Rozwój gospodarczy na świecie spowodo-

wał, że systematycznie wzrasta liczba użytkowanych pojazdów o zastosowaniach po-

zadrogowych (off-road), głównie maszyn budowlanych i rolniczych. Sytuacja ta doty-

czy przede wszystkim krajów szybko rozwijających się, a więc Europy Środkowow-

schodniej, także Chin i Indii. Wiadomo również, że w krajach Europy Zachodniej oraz 

w Ameryce Północnej liczba użytkowanych pojazdów typu off-road jest znacząca. 

Rodzaj użytkowanych maszyn jest zależny od rodzaju inwestycji prowadzonych  

w danym regionie. W krajach azjatyckich i Ameryce Północnej obserwowany jest po-

pyt na maszyny duże, natomiast w Europie większą popularnością cieszą się maszyny 

kompaktowe. W Polsce rozwój budownictwa, szczególnie związanego z infrastrukturą
drogową, przyczynił się do zwiększenia liczby eksploatowanych pojazdów budowla-

nych. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach tendencja ta będzie się utrzy-

mywać. Niestety następstwem tego będzie wzrost emisji związków toksycznych emi-

towanych z tych pojazdów.  
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2. Przepisy dotyczące emisji związków toksycznych spalin z pojazdów  

o zastosowaniach pozadrogowych 

Historia przepisów dotyczących emisji związków toksycznych z pojazdów o za-

stosowaniach pozadrogowych nie jest zbyt długa, w porównaniu z historią przepisów 

pojazdów drogowych. Pierwsze ustalenia prawne dla pojazdów typu off-road, zarów-

no w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się w latach 90. ubiegłego 

stulecia. Od tamtego czasu przepisy są systematycznie rozwijane, przy czym kolejne 

zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzaniu coraz bardziej rygorystycznych 

limitów dopuszczalnej emisji związków toksycznych spalin (tab. 1, 2).  

Analiza przepisów obowiązujących na najważniejszych rynkach motoryzacyjnych 

pozwala na sformułowanie kilku spostrzeżeń. Pozytywnym aspektem aktualnych 

przepisów europejskich, amerykańskich i japońskich jest przyjęcie pewnych wspól-

nych rozwiązań, np. pomiary emisji są wykonywane w jednym teście stacjonarnym 

ISO 8178. Również przyszłościowy test dynamiczny NRTC (Non-Road Transient 
Cycle) jest wspólnym opracowaniem europejsko–amerykańskim. Pewne podobień-

stwo zachodzi także w zakresie wprowadzania nowych limitów, zarówno w Europie 

jak i w Stanach Zjednoczonych. Dopuszczalne poziomy emisji związków toksycznych 

oraz daty ich wprowadzenia są zależne od mocy użytecznej silnika (rys. 1). Jest oczy-

wiste, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby ujednolicenie przepisów, jeżeli nie 

na skalę światową, to przynajmniej na głównych rynkach motoryzacyjnych, czyli  

w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Pozwoliłoby to na zmniejszenie kosz-

tów, które producenci ponoszą w związku z wprowadzeniem swoich produktów na 

rynek. W zasadzie postulat ten można odnieść nie tylko do grupy pojazdów o zasto-

sowaniach pozadrogowych, ale także do pozostałych grup pojazdów.  

Tabela 1. Dopuszczalne limity emisji związków toksycznych spalin (Stage 3A i 3B)  

dla silników pojazdów typu off-road [1, 6] i daty  ich wprowadzenia w Europie. 

Table 1. European emission standards for off-road engines (Stage 3A and 3B). 

Moc silnika 
[kW] 

Data wprowa-
dzenia*

CO 
[g/(kW·h)]

HC  
[g/(kW·h)]

NOx  

[g/(kW·h)]
PM 

[g/(kW·h)]

Stage 3A 

130 – 560 01.2006 3,5 NOx+HC – 4,0 0,2 

75 – 130 01.2007 5,0 NOx+HC – 4,0 0,3 

37 – 75 01.2008 5,0 NOx+HC – 4,7 0,4 

19 – 37 01.2007 5,5 NOx+HC – 7,5 0,6 

Stage 3B 

130 – 560 01.2011 3,5 0,19 2,0 0,025 

75 – 130 01.2012 5,0 0,19 3,3 0,025 

56 – 75 01.2012 5,0 0,19 3,3 0,025 

37 – 56 01.2013 5,0 NOx+HC – 4,7 0,025 

*nie obowiązuje dla silników pracujących ze stałą prędkością obrotową wału korbowego 
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Tabela 2. Dopuszczalne limity emisji związków toksycznych spalin (Tier 3 i Tier 4) dla silników pojaz-

dów typu off-road [1, 6] i daty ich wprowadzenia w Stanach Zjednoczonych  

Table 2. USA emission standards for off-road engines (Tier 3 and Tier 4) [1, 6]. 

Moc silnika 
[kW] 

Data wprowa-
dzenia 

CO 
[g/(kW·h)]

HC 
[g/(kW·h)]

NMHC+NOx 

[g/(kW·h)]
NOx 

[g/(kW·h)]
PM  

[g/(kW·h)]

Tier 3 
37 – 75 2008 4,7 

75 – 130 2007 
5,0 

130 – 220 2006 

225 – 450 2006 

450 – 560 2006 

3,5 

– 
4,0 – 

obowiązuje  
Tier 2 

Tier 4 
<8 2008 8,0 – 7,5 – 0,4

a

8 – 19 2008 6,6 – 7,5 – 0,4 

2008 5,5 – 7,5 – 0,3 19 – 37 

2013 5,5 – 4,7 – 0,03 

2008 5,0 – – – 0,3
b

37 – 56 

2013 5,0 – – – 0,03 

56 – 130 2012 – 2014
c
 5,0 0,19 – 0,4 0,02 

130 – 560 2011 – 2014
d
 3,5 0,19 – 0,4 0,02 

a – do 2010 r. obowiązuje Tier 2 dla silników DI (Direct injection), z ręcznym rozruchem, chłodzonych po-
wietrzem, 
b – 0,4 jeżeli silnik uzyska 0,03 w 2012 r., 
c – dot. NMHC, NOx¸ PM, opcja 1: 50% silników spełnia w latach 2012 – 2013; opcja 
2: 25% silników musi spełnić w latach 2012 – 2014, wszystkie od 31.12.2014 r., 
d – PM, CO od 2011 r.; NOx, HC – 50% silników musi spełnić w latach 2011 – 2013.  
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Rys. 1. Etapy wprowadzania norm emisji związków toksycznych dla silników pojazdów  

o zastosowaniach pozadrogowych w Stanach Zjednoczonych i Europie [1, 6]. 

Fig. 1. The dates of introduction of emission standards in the U.S. and Europe [1, 6].  
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Innym spostrzeżeniem, wynikającym z analizy przepisów dotyczących emisji 

związków toksycznych spalin z silników opisywanych pojazdów, jest brak regulacji 

prawnych dotyczących pojazdów eksploatowanych. Emisja związków toksycznych 

spalin jest w dużym stopniu zależna od stanu technicznego silnika i jego wyposażenia. 

W przypadku pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych, ze względu na specyficzne 

warunki pracy (zapylenie, ukształtowanie terenu, duże obciążenie itp.), silnik i jego 

elementy są narażone na częste uszkodzenia. Brak procedur kontrolnych dla pojazdów 

eksploatowanych powoduje, że emisja związków toksycznych z ich silników jest  

w dużym stopniu niekontrolowana. Aby ocenić stan techniczny pojazdu wykonuje się
jedynie przeglądy okresowe, polegające głównie na wymianie filtrów i płynów eks-

ploatacyjnych. Eksploatowane silniki omawianej grupy pojazdów nie podlegają żad-

nej kontroli pod kątem emisji związków toksycznych spalin, a o skierowaniu takiego 

silnika do naprawy decyduje jedynie jego stan techniczny, w którym maszyna nie mo-

że wykonywać prac. W przypadku pojazdów drogowych problem ten zauważono już
wiele lat wcześniej. Efektem tych spostrzeżeń było wprowadzenie diagnostyki pokła-

dowej OBD, jako narzędzia wykrywającego przyczyny zwiększonej emisji związków 

toksycznych spalin w czasie eksploatacji. Dla pojazdów typu off-road pewne kroki 

przeciwdziałające takiej sytuacji podjęto w Europie, w Szwajcarii i Szwecji oraz 

w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Opracowane w tych krajach projekty są ukie-

runkowane głównie na zmniejszenie emisji cząstek stałych. Podjęte działania polegają
na wyposażaniu silników użytkowanych pojazdów w układy oczyszczania spalin, mo-

dernizację silnika, a nawet jego wymianę. Wydaje się uzasadnione dążenie do wpro-

wadzenia podobnych rozwiązań na szerszą skalę. Wymaga to jednak przygotowania  

i opracowania wielu zagadnień z tym związanych; opracowania limitów emisji związ-

ków toksycznych, procedur kontrolno-badawczych itp.  

3. Silniki pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych 

Podstawowym źródłem napędu stosowanym w maszynach o zastosowaniach po-

zadrogowych są silniki o zapłonie samoczynnym (ZS). Tylko w szczególnych przy-

padkach wykorzystywany jest napęd elektryczny, bądź silniki o zapłonie iskrowym 

(ZI). Stosowane jednostki ZS to głównie silniki turbodoładowane z bezpośrednim 

wtryskiem paliwa – DI. W zależności od wielkości maszyny oraz jej przeznaczenia 

osiągają one moc od 40 do 1000 kW. Pod względem konstrukcyjnym różnią się od 

silników trakcyjnych. Różnice te wynikają ze specyficznych warunków pracy maszyn, 

w których są montowane [2, 3]: 

– praca przy przechyłach poprzecznych 35–45
o
, 

– praca przy przechyłach wzdłużnych 40–45
o
, w zastosowaniach specjalnych 60

o
, 

– duża zmienność obciążeń zewnętrznych, 

– przystosowanie do współpracy z przekładnią hydrokinetyczną lub sprzęgłem  

   hydrokinetycznym, 

– specjalne konstrukcje filtrów powietrza do pracy przy dużym zapyleniu, 

– urządzenia rozruchowe umożliwiające rozruch w temperaturze niższej niż –40
o
, 
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– wymagania co do zakresu prędkości obrotowej, 

– montaż tłumików w układzie wylotowym z pochłaniaczem iskier, 

– specjalne układy oczyszczania spalin, zwłaszcza w maszynach pracujących w ko-

palniach głębinowych, 

– możliwość pracy na wysokościach dochodzących do 3000 m n.p.m., 

– stosunkowo prosta obsługa serwisowa, szczególnie łatwy dostęp do elementów eks-

ploatacyjnych (filtry, korki spustowe płynów eksploatacyjnych). 

Aby spełnić rygorystyczne normy emisji związków toksycznych spalin przemysł 

motoryzacyjny wprowadza ciągle nowe rozwiązania, dla silników pojazdów drogo-

wych szeroko stosowane są zaawansowane technicznie rozwiązania. Charakterystycz-

ne cechy współczesnych silników o zastosowaniach drogowych to: turbodoładowanie, 

bardzo często z wykorzystaniem turbosprężarki ze zmienną geometrią łopatek kie-

rownicy (VGT − Variable Geometry Turbocharger), stosowanie urządzeń oczyszcza-

jących spaliny, w tym także filtrów cząstek stałych (DPF − Diesel Particulate Filter) 

oraz selektywnej redukcji katalitycznej (SCR – Selective Catalytic Reduction), recyr-

kulacja spalin (EGR – Exhaust Gas Recirculation), również z chłodnicą, bezpośredni 

wtrysk paliwa do komory, wysokociśnieniowe układy wtryskowe typu Common Rail 

lub pompowtryskiwaczowe (UIS – Unit Injection System). Ponadto należy wspo-

mnieć, że współczesne silniki ZS napędzające pojazdy drogowe charakteryzują się
szerokim zastosowaniem elektroniki w procesie sterowania i diagnostyki.  

Silniki wykorzystywane do napędu pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych 

nieco różnią się od jednostek stosowanych w pojazdach drogowych. Bardzo rzadko są
one wyposażone w układy oczyszczania spalin, jednak przewiduje się, że konieczność
spełnienia przyszłych norm wymusi na producentach ich użycie [5]. Spełnienie do-

tychczas obowiązujących limitów emisji związków toksycznych spalin, zarówno ame-

rykańskich (Tier 2), jak i europejskich (Stage 2) było możliwe dzięki zastosowaniu 

ograniczonych środków. Do tych środków należy zaliczyć przede wszystkim recyrku-

lację spalin, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. W omawianej grupie silników są
także stosowane wysokociśnieniowe systemy wtrysku paliwa, ale obok układów 

Common Rail i UIS bardzo popularne są pompowtryskiwaczowe układy napędzane 

hydraulicznie (HEUI – Hydraulic Electronic Unit Injector). Spotykane rozwiązania 

ograniczające emisję związków szkodliwych spalin bazują głównie na optymalizacji 

procesu spalania. Przykładem jest system ACERT firmy Caterpillar. System ten kon-

troluje przebieg spalania poprzez odpowiednie sterowanie wielofazowego wtrysku 

paliwa, recyrkulacją spalin i ciśnieniem doładowania.  

Cechą wspólną silników o zastosowaniach drogowych i pozadrogowych jest sze-

rokie wykorzystanie elektroniki w procesie sterowania i kontroli. Układy sterowania 

współczesnych silników maszyn budowlanych i do robót ziemnych to wysoko wyspe-

cjalizowane sterowniki z elektronicznymi regulatorami prędkości obrotowej wału kor-

bowego. Silniki wyposażone w takie układy sterowania są pozbawione jakichkolwiek 

sprzężeń mechanicznych. Takie rozwiązania znacząco poprawiają charakterystyki ste-

rowania silnikiem (szybkość reakcji układu zasilania na zmiany obciążenia). Ważnym 

elementem elektronicznych układów jest oprogramowanie kontrolno-diagnostyczne, 
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które pozwala na ciągłą rejestrację parametrów pracy silnika. Rejestrowane są nastę-

pujące parametry: ciśnienie doładowania, temperatury cieczy chłodzącej i powietrza, 

bieżąca wielkość dawki paliwa wtryskiwanego do cylindra, prędkość obrotowa wału 

korbowego itp. Zebranie tych informacji i późniejsze ich odtworzenie pozwala na wy-

znaczenie rzeczywistych charakterystyk obciążenia silnika, charakteru pracy maszyny, 

ocenę poprawności pracy operatora. Dzięki temu istnieje również możliwość odtwo-

rzenia głównych parametrów pracy silnika z całego okresu eksploatacji. 

4. Badania kontrolne emisji związków toksycznych spalin pojazdów  

o zastosowaniach pozadrogowych 

Układy napędu jazdy we współczesnych maszynach do robót ziemnych i budowla-

nych to przede wszystkim układy hydrokinetyczno-mechaniczne. Dzięki swoim zale-

tom wyparły one z zastosowania układy mechaniczne. Układ hydrokinetyczno-

mechaniczny składa się z następujących podzespołów głównych [2, 3]: 

– sprzęgła hydrokinetycznego lub przekładni hydrokinetycznej, 

– skrzyni biegów ze sprzęgłami ciernymi, umożliwiającej przełączanie biegów pod 

obciążeniem, 

– mostów napędowych z hipoidalną przekładnią główną oraz zwolnicami obiegowymi 

w piastach kół. 

Maszyny o zastosowaniach pozdrogowych, ze względu na konstrukcję, najogól-

niej można podzielić na dwie podstawowe grupy: z hydrostatycznym układem prze-

niesienia napędu na organy robocze i z przekładnią hydrokinetyczną.  

Hydrostatyczny układ roboczy maszyny składa się z zespołu pomp głównych, 

pomp układu sterowania, rozdzielaczy i siłowników. Układ hydrostatyczny służy do 

podnoszenia konstrukcyjnych zespołów roboczych maszyny. Klasycznym przedstawi-

cielem maszyn z hydrostatycznym układem przeniesienia napędu są koparki hydrau-

liczne jednonaczyniowe podsiębierne. Układ roboczy tych maszyn może odebrać
100% mocy silnika spalinowego. Moc generowana przez silnik jest bezpośrednio za-

leżna od wydatku pomp i ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym, natomiast para-

metry te wynikają z obciążenia elementów roboczych maszyny (np. łyżki) siłami ze-

wnętrznymi pochodzącymi od oporów, jakie stawia urabiany materiał. Zatem układ 

hydrauliczny takiej maszyny pełni funkcję hamulca silnika. Dzięki temu istnieje moż-

liwość obciążenia silnika poprzez dławienie czynnika w układzie hydraulicznym, gdy 

maszyna nie pracuje i nie jest w ruchu. Jest to korzystne w aspekcie możliwości wy-

konania pomiarów stężenia związków szkodliwych spalin, ponieważ można je wyko-

nać dla dowolnej prędkości obrotowej wału korbowego i dowolnego obciążenia silni-

ka. 

Przykładem maszyn roboczych z przekładnią hydrokinetyczną są: spycharki, wo-

zidła przegubowe, ładowarki i koparko-ładowarki. W układzie przeniesienia napędu  

z silnika na zespoły jazdy, między silnikiem a skrzynią biegów pośredniczy przekład-

nia hydrokinetyczna. Ponieważ podstawowym zadaniem tych maszyn jest transport 

urobku, główny strumień mocy jest kierowany do układu jezdnego pojazdu. Pojazdy  
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z hydrokinetyczną przekładnią mają także dodatkowe układy hydrostatyczne, wyko-

rzystywane do napędu układów roboczych. Jednak moc wykorzystywana w tych ukła-

dach stanowi około 30% maksymalnej mocy silnika spalinowego. Wynika stąd, że 

pojazdy z hydrostatycznym układem przeniesienia napędu stwarzają szersze możliwo-

ści obciążenia silnika, gdy maszyna nie jest w ruchu i nie pracuje, co umożliwia wy-

konanie badań kontrolnych emisji związków toksycznych spalin w dowolnie wybra-

nym punkcie pracy silnika spalinowego.  

Wykorzystując możliwości, jakie stwarzają układy hydrostatyczne pojazdów o za-

stosowaniach pozadrogowych dokonano próby przeprowadzenia testu, podczas które-

go można wykonać kontrolne pomiary emisji związków toksycznych spalin. Obiektem 

badań była koparka Caterpillar 325C (rys. 2). Podstawowe dane silnika tej maszyny 

zamieszczono w tabeli 3. Poprzez odpowiednią regulację parametrów czynnika robo-

czego (ciśnienie i wydatek) w układzie hydraulicznym maszyny odtworzono punkty 

pomiarowe testu ISO 8178 C1. Zmiana obciążenia silnika była realizowana poprzez 

zmiany nastawy głównego zaworu przelewowego. Podczas przeprowadzonych pomia-

rów, dzięki wykorzystaniu złącza i oprogramowania diagnostycznego, odczytano nie-

zbędne parametry pracy silnika (prędkość obrotową wału korbowego silnika, obciąże-

nie silnika, zużycie powietrza itp., rys. 3).  

Tabela 3. Podstawowe parametry silnika badanej koparki Caterpillar 325C. 

Table 3. The parameters of a tested Caterpillar 325C excavator engine. 

Typ 3116T 

Liczba cylindrów/układ 6/rzędowy 

Pojemność skokowa 6,6 dm3

Maksymalna moc użyteczna 96 kW 

Prędkość obrotowa wału korbowego maksymalnej mocy 

użytecznej 

1800 obr/min 

Średnica cylindra 105 mm 

Skok cylindra 127 mm 

Rys. 2. Widok koparki podczas badań.  

Fig. 2. The view of the excavator during the test. 
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Badana maszyna nie była jeszcze eksploatowana, dlatego zgodnie z oczekiwaniem 

wyznaczona emisja spełnia przepisy europejskie (rys. 4). Jednak głównym celem 

przeprowadzonych badań nie było określenie poziomu emisji, ale zweryfikowanie te-

zy o możliwości przeprowadzenia takich badań. Ponieważ badania nie były wykony-

wane w warunkach laboratoryjnych, ze względu na złożoność pomiarów stężenia czą-

stek stałych (PM) ograniczono się tylko do wyznaczenia emisji węglowodorów (HC), 

tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO). W zastępstwie pomiarów cząstek stałych 

można wykonać pomiary zaczernienia spalin w teście swobodnego przyspieszania 

free-acceleration. Jednak w przypadku badanej maszyny producent silnika zastosował 

ograniczenie przyrostu prędkości obrotowej wału korbowego silnika (100 obr/min/s), 

a więc nie jest możliwe wykonanie typowego testu swobodnego przyspieszania.  

Rys. 3. Widok okna programu diagnostycznego, rejestracja bieżących parametrów pracy  

silnika koparki Caterpillar 325C podczas wykonywania pomiarów. 

Fig. 3. The window of a diagnostic program; recording engine parameters during the test 

of Caterpillar 325C excavator. 
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Rys. 4. Wyniki badań emisji związków toksycznych spalin silnika koparki Caterpillar 325C.  

Fig. 4. The results of Caterpillar 325C excavator emission test. 
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5. Przyszłościowe propozycje badań kontrolnych emisji związków  

toksycznych spalin 

Z przedstawionej wyżej analizy wynika, że obecnie produkowane pojazdy o zasto-

sowaniach pozadrogowych nie są w pełni przystosowane do przeprowadzenia kontro-

lnych badań emisji związków toksycznych spalin. Pod tym względem najkorzystniej 

prezentują się maszyny budowlane i maszyny do robót ziemnych z hydrostatycznymi 

układami przeniesienia napędu. Ze względu na wysoki poziom zaawansowania tech-

nicznego procesu sterowania pracą układu hydraulicznego tych pojazdów, po wpro-

wadzeniu niewielkich zmian konstrukcyjnych istnieje możliwość pełnej automatyzacji 

procedury testowej. Jedną z koniecznych zmian konstrukcyjnych powinno być zabu-

dowanie w układzie hydraulicznym elektrozaworu, który umożliwiłby łatwą i szybką
zmianę obciążenia silnika, np. z poziomu programu diagnostycznego. Kolejną zmianą
powinna być unifikacja oprogramowania i złączy diagnostycznych. Obecnie każdy 

producent stosuje własne rozwiązania (rys. 5). Ujednolicenie pozwoliłoby na prze-

prowadzenie badań kontrolnych przy pomocy jednego testera niezależnie od produ-

centa maszyny.  

Rys. 5. Złącza diagnostyczne maszyn budowlanych Daewoo i Caterpillar. 

Fig. 5. The diagnostic connector of Daewoo and Caterpillar excavators. 

Jednak rozwiązaniem docelowym, proponowanym w dalszej perspektywie czasu, 

powinno być wprowadzenie diagnostyki pokładowej, na wzór systemów OBD/EOBD 

pojazdów drogowych. Monitorowanie aktualnego stanu technicznego pojazdu, tak aby 

w każdej chwili była moliwa ocena jego ekologiczności, wydaje się obecnie najko-

rzystniejszym rozwiązaniem. Większość maszyn o zastosowaniach pozadrogowych 

posiada systemy diagnostyczne, ale ich zadaniem jest określenie stanu technicznego 

elementów i układów roboczych. Możliwe jest rozbudowanie tych systemów o proce-

dury umożliwiające wykrywanie przyczyn zwiększonej emisji z układu wylotowego 

silnika. Ponadto, wydaje się możliwe zaadoptowanie do tych potrzeb monitorów dia-

gnostycznych znanych z silników pojazdów drogowych.
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Oprócz zmian konstrukcyjnych i technicznych konieczne są także zmiany legisla-

cyjne. W obecnie obowiązujących przepisach europejskich ustawodawca nie przewi-

dział procedury kontrolnej pojazdów typu off-road pod kątem emisji związków tok-

sycznych spalin. Przepisy takie muszą uwzględniać wiele aspektów; kiedy takie bada-

nia mają być wykonane (po jakim czasie eksploatacji), metodykę pomiarów oraz spo-

sób postępowania w przypadku, gdy badany pojazd nie spełnia określonych limitów 

emisji  

6. Podsumowanie 

Motoryzacja jest poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego na każdym 

etapie „życia” pojazdu, począwszy od wydobycia niezbędnych surowców, poprzez 

produkcję, eksploatację, skończywszy na jego likwidacji. Jednak najbardziej uciążliwe 

dla ekologii są dwa ostatnie etapy, czyli eksploatacja i likwidacja pojazdu. Dlatego 

powinny one podlegać szczególnej kontroli. Pojazdy o zastosowaniach drogowych 

nadal są jedyną grupą, która podczas eksploatacji pozostaje poza kontrolą pod wzglę-

dem emisji związków toksycznych spalin silnikowych. Również w propozycjach 

przyszłych regulacji prawnych nie uwzględnia tego faktu. Taka sytuacja wymaga pod-

jęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian. W pracy wykazano, że w przy-

padku niektórych maszyn budowlanych i do robót ziemnych można już obecnie prze-

prowadzić badania kontrolne emisji związków toksycznych spalin, umożliwia to ich 

konstrukcja. Kompleksowe rozwiązanie zasygnalizowanego problemu wymaga zaan-

gażowania podmiotów ustawodawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych i produ-

centów opisywanych pojazdów. 
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The possibilities of emission test on of off-road vehicle engines 

S u  m m a  r  y  

This paper presents a proposal of out-of-laboratory test of off-road vehicles in use. The emission 

standards in Europe and the U.S. heave been described. The analysis of emission legislation shows that 

there is no legislation regarding the off-road vehicle in use. The investigation of the emissions of Caterpil-

lar 325C engine heave been presented as well.  


