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W artykule przedstawiono metod� wyznaczania nat��enia zu�ycia paliwa bazuj�c� na zapo-

trzebowaniu mocy silnika potrzebnej do pokonania oporów ruchu pojazdu. Zaproponowany 

sposób obliczania zapotrzebowania mocy silnika oraz wyniki oblicze� nat��enia zu�ycia paliwa 

dla pojazdu z silnikiem ZI poddano weryfikacji. Weryfikacj� przeprowadzono z wykorzysta-

niem wyników bada� zarejestrowanych w trakcie prób drogowych. W artykule zaproponowano 

równie� sposób obliczania nat��enia emisji dwutlenku w�gla i zamieszczono wyniki walidacji 

przeprowadzonych oblicze� nat��enia zu�ycia paliwa i nat��enia emisji dwutlenku w�gla w od-

niesieniu do wyników bada� na hamowni podwoziowej. 

1. Wprowadzenie 

Wyznaczanie zu�ycia paliwa i emisji zwi�zków szkodliwych spalin stanowi pod-

staw� przeprowadzanych ocen oddziaływania �rodków transportu na jako�� powietrza 

atmosferycznego. W tym celu wykorzystywane s� odpowiednie modele rozwijane od 

wielu lat, ró�ni�ce si� pomi�dzy sob� przede wszystkim struktur� i skal� przestrzenn�, 
w jakiej dany model znajduje zastosowanie [1]. Dokładno�� oblicze� zu�ycia paliwa  

i emisji zwi�zków szkodliwych spalin warunkuje przy tym wprost poprawno�� prze-

prowadzanych ocen �rodowiskowych. Obecnie szczególnie istotnym zagadnieniem 

jest konieczno�� bilansowania zu�ycia paliwa i emisji w skali lokalnej, w której prak-

tyczne zastosowania znajduj� tzw. mikroskalowe modele emisji [2]. Modele te,  

w przeciwie�stwie do innych grup modeli (zagregowanej emisji, �redniej pr�dko�ci, 

sytuacji drogowej, regresyjnych) posługuj�cych si� �rednimi emisjami drogowymi  

i �rednim zu�yciem paliwa, umo�liwiaj� wyznaczanie nat��enia emisji i nat��enia 

zu�ycia paliwa. W�ród tej kategorii modeli, ze wzgl�du na struktur� modelu wyró�-
niane s� trzy podgrupy. Dwie podgrupy stanowi� modele bazuj�ce na tzw. macierzach 

emisji i zu�ycia paliwa, rozró�niane ze wzgl�du na wykorzystywane parametry nieza-

le�ne, charakteryzuj�ce warunki eksploatacji pojazdu.  
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S� to odpowiednio: pr�dko�� – przyspieszenie [3] (ewentualnie pr�dko�� – iloczyn 

pr�dko�ci i przyspieszenia) oraz pr�dko�� obrotowa silnika – obci��enie silnika [1]. 

Ostatni�, trzeci� podgrup� stanowi� modele opisuj�ce nat��enie emisji danego skład-

nika spalin lub nat��enie zu�ycia paliwa bez wykorzystywania macierzy emisji, defi-

niuj�ce zale�no�� pomi�dzy stanem dynamicznym pojazdu (identyfikowanym zapo-

trzebowaniem mocy silnika) a nat��eniem zu�ycia paliwa i nat��eniem emisji  

[4, 5, 6]. Modele te wykorzystuj� dwie grupy parametrów: 

– ogólnodost�pne parametry pojazdu (masa, współczynniki oporu powietrza 

i toczenia, moc i obj�to�� skokowa silnika itd.) pozwalaj�ce oblicza� zapotrzebo-

wanie mocy silnika w stanach dynamicznych, 

–  parametry empiryczne identyfikuj�ce zwi�zek pomi�dzy stanem dynamicznym 

pojazdu a nat��eniem zu�ycia paliwa i nat��eniem emisji.  

Znanych jest kilkana�cie realizacji tego typu modeli, w�ród najbardziej znanych s�  
modele opisane w pracach [5, 6, 7, 8]. Przegl�d modeli tej podgrupy, ze wskazaniem 

ró�nic w sposobie modelowania zapotrzebowania mocy silnika i przyjmowanych pa-

rametrów empirycznych przedstawiono w pracy [9].  

W niniejszym artykule, bazuj�c na wyznaczanym analitycznie zapotrzebowaniu 

mocy silnika, przedstawiono sposób obliczania nat��enia zu�ycia paliwa i nat��enia 

emisji dwutlenku w�gla wraz z wynikami weryfikacji i walidacji. Wykorzystano wy-

niki bada� drogowych oraz bada� prowadzonych na hamowni podwoziowej. Zapro-

ponowana metoda oblicze� umo�liwia analiz� nat��enia zu�ycia paliwa i nat��enia 

emisji dwutlenku w�gla dla dowolnych warunków eksploatacji trakcyjnej pojazdu  

z ustabilizowanym termicznie silnikiem o zapłonie iskrowym. 

2. Metoda oblicze�

Punktem wyj�cia podj�tych w rozdziale rozwa�a� jest bilans ogólnego zapotrze-

bowania mocy, wynikaj�cy z konieczno�ci pokonania oporów wewn�trznych silnika 

oraz dostarczenia potrzebnej mocy trakcyjnej. W rozdziale przedstawiono zatem spo-

sób wyznaczania zapotrzebowania mocy silnika w zale�no�ci od chwilowych warun-

ków trakcyjnych wraz z parametryzacj� mocy potrzebnej na pokonanie oporów we-

wn�trznych. 

2.1. Wyznaczanie nat��enia zu�ycia paliwa 

W proponowanej w pracy metodzie obliczeniowej przyj�to, �e nat��enie zu�ycia 

paliwa F�  jest zale�ne od chwilowej pr�dko�ci obrotowej silnika i zapotrzebowania 

mocy potrzebnej do pokonania oporów ruchu pojazdu oraz oporów wewn�trznych 

silnika, podobnie jak w pracy [5]. Jednak�e, w zwi�zku z powszechnym stosowaniem 

we współczesnych systemach zasilania silników systemu odcinaj�cego dopływ pali-

wa, uwzgl�dniono równie� przypadek hamowania silnikiem, tzw. „cut–off”. Wobec 

powy�szego, gdy silnik nie oddaje mocy ( 0=sP ) rozró�nia si� dwa przypadki.  

W sytuacji, gdy silnik pracuje poni�ej pewnej granicznej pr�dko�ci obrotowej 
offn
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nat��enie zu�ycia paliwa jest przyjmowane jako stałe i równe nat��eniu zu�ycia pali-

wa przy minimalnej pr�dko�ci obrotowej biegu jałowego. Natomiast w sytuacji, gdy 

pr�dko�� obrotowa silnika jest wy�sza od pr�dko�ci granicznej 
offn  i przy zerowej 

mocy oddawanej przez silnik przyj�to, �e wyst�puje hamowanie silnikiem i paliwo nie 

jest wtryskiwane do cylindrów. Ostatecznie wymienione warunki dla pojazdu  

z silnikiem ZI mo�na zapisa� w postaci:  
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gdzie:   

F�  – nat��enie zu�ycia paliwa [g/s], 

λ   – współczynnik nadmiaru powietrza, 

k  – współczynnik oporów wewn�trznych silnika [kJ/dm
3
], zale�ny od pr�dko�ci 

   obrotowej i obj�to�ci skokowej silnika, 

ik   – współczynnik oporów wewn�trznych silnika przy minimalnej pr�dko�ci  

   obrotowej biegu jałowego [kJ/dm
3
], 

n   – pr�dko�� obrotowa silnika [s
-1

], 

in   – minimalna pr�dko�� obrotowa biegu jałowego [s
-1

], 

offn – graniczna pr�dko�� obrotowa silnika, poni�ej której, przy hamowaniu  

   silnikiem rozpocz�te zostaje dawkowanie paliwa [s
-1

],  

V  – obj�to�� skokowa silnika [dm
3
], 

cη  – sprawno�� cieplna silnika, 

sP  – moc u�yteczna silnika [kW], 

uw  – warto�� opałowa paliwa [kJ/g]. 

Wyst�puj�cy w równaniu (1) współczynnik oporów wewn�trznych silnika k  cha-

rakteryzuje przede wszystkim wewn�trzne opory tarcia silnika oraz opory nap�du 

urz�dze� pomocniczych, jak np. rozrz�du silnika, pomp: paliwa, oleju i czynnika 

chłodz�cego oraz alternatora. W celu ustalenia warto�ci tego współczynnika  prze-

prowadzono pomiar zu�ycia paliwa przy ró�nych warto�ciach pr�dko�ci obrotowej 

silnika, bez obci��enia (na postoju). Wyznaczone eksperymentalnie warto�ci k  wska-

zały na nieliniow� zale�no�� współczynnika oporów wewn�trznych od pr�dko�ci ob-

rotowej silnika. W celu uzyskania ci�głej funkcji opisuj�cej zmian� współczynnika 

oporów wewn�trznych w zale�no�ci od pr�dko�ci obrotowej silnika zastosowano 

aproksymacj� wyników bada� wielomianem trzeciego stopnia. Wyniki bada� oraz 

przebieg wielomianu aproksymuj�cego dla silników ZI o obj�to�ci skokowej i mocy 

odpowiednio: 1,1 dm
3
, 40 kW oraz 1,2 dm

3
, 44 kW przedstawiono na rys. 1. Podobne 
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wykresy współczynnika charakteryzuj�cego opory wewn�trzne silnika w zale�no�ci 

od pr�dko�ci obrotowej silnika mo�na znale�� równie� w pracach innych autorów,  

np. w pracy [8].  

Rys. 1. Aproksymowany współczynnik oporów wewn�trznych silnika k . 

Fig. 1. The approximated engine friction factor k . 

Przeprowadzenie oblicze� nat��enia zu�ycia paliwa wymaga równie� zdefiniowa-

nia sprawno�ci cieplnej silnika 
cη . Okre�la ona stosunek ilo�ci ciepła zamienionego na 

prac� indykowan� do ilo�ci ciepła doprowadzonego do czynnika  w obiegu rzeczywi-

stym silnika [10]. Dokładne wyznaczenie warto�ci sprawno�ci cieplnej wymaga bada�
indykatorowych silnika lub stosowania odpowiednio zło�onego modelu cyklu robo-

czego silnika. Wobec powy�szego, w obliczeniach zastosowano uproszczenie polega-

j�ce na przyjmowaniu stałej (u�rednionej) warto�ci podawanej w literaturze dla danej 

grupy silników (ZI, ZS, z turbodoładowaniem lub bez turbodoładowania) [10]. Jak 

wykazano w dalszej cz��ci pracy, pomimo przyj�cia takiego uproszczenia nat��enie 

zu�ycia paliwa jest wyznaczane z wystarczaj�c� dokładno�ci�. 
Wyst�puj�cy w równaniu (1) współczynnik nadmiaru powietrza λ  jest równy 1 

w warunkach spalania stechiometrycznego, a w przypadku przekroczeniu tzw. progu 

wzbogacenia współczynnik ten szacowano w zakresie od 1 do 0,95 w zale�no�ci od 

chwilowego obci��enia i pr�dko�ci obrotowej silnika na podstawie przykładowej cha-

rakterystyki uniwersalnej oraz parametrów pracy silnika rejestrowanych poprzez 

gniazdo diagnostyczne EOBD.  

Pr�dko�� obrotow� silnika n , dla danego przeło�enia skrzyni biegów, oblicza si�
znaj�c chwilow� pr�dko�� pojazdu, promie� dynamiczny koła i całkowite przeło�enie 

układu nap�dowego według wzoru [11]: 
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gdzie: 

v   – pr�dko�� pojazdu [m/s], 

bi   – przeło�enie skrzyni biegów, 

gi   – przeło�enie przekładni głównej, 

dr   – promie� dynamiczny koła pojazdu [m]. 

W nast�pnym podrozdziale przedstawiono sposób wyznaczania zapotrzebowania 

mocy silnika 
sP . 

2.2. Wyznaczanie zapotrzebowania mocy silnika 

Poniewa� przedstawiony sposób obliczania nat��enia zu�ycia paliwa b�dzie wy-

korzystywany dla dowolnych warunków eksploatacji, które s� opisywane najcz��ciej 

przebiegiem czasowym pr�dko�ci pojazdu, wymagane jest wyznaczenie zapotrzebo-

wania mocy silnika w zmiennych warunkach trakcyjnych. Moc u�yteczna silnika 
sP   

w danej chwili czasowej jest sum� zapotrzebowania mocy na kołach pojazdu oraz 

zapotrzebowania mocy przez urz�dzenia akcesoryjne [4, 5]:  

acc

m

t
s P

P
P +

⋅
=

ηϑ
, (3)

gdzie:  

tP   –  całkowita moc wymagana na kołach pojazdu [kW],

mη   –  ł�czna sprawno�� układu przeniesienia nap�du, 

ϑ   –  współczynnik spadku mocy silnika przy nieustalonych warunkach  

     pracy [11], 

accP  – moc pochłaniana przez akcesoria dodatkowe (np. klimatyzacj�) [kW]. 

Wyst�puj�ca we wzorze (3) moc na kołach pojazdu 
tP  obliczana jest jako [11]: 

v

F
P n

t ⋅=
1000

1 , (4)

gdzie 
nF  jest sił� nap�dow� na kołach pojazdu [N], któr� oblicza si� sumuj�c siły 

oporów wyst�puj�cych podczas ruchu pojazdu: 

wtpbn FFFFF +++= , (5) 

gdzie: 

bF  – siła oporu bezwładno�ci [N], 

pF   – siła oporu powietrza [N], 

tF   – siła oporu toczenia [N], 

wF  – siła oporu wzniesienia [N]. 
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Poni�ej zestawiono sposób obliczania poszczególnych sił według pracy [11]. 

Sił� oporów bezwładno�ci 
bF  mo�na wyznaczy� ze wzoru: 

( ) aimF kbsb ⋅+⋅+⋅= δδ 2
1 , (6) 

gdzie: 

m  – masa pomiarowa pojazdu [kg], 

sδ   – współczynnik mas zredukowanych silnika: 
2

2

d

mgs

s
rm

iI

⋅

⋅⋅
=

η
δ , 

sI   – suma momentów bezwładno�ci mas wiruj�cych zwi�zanych z silnikiem  

   (wał nap�dowy, koła i wałki skrzyni biegów) [kg�m2
], wyznaczana 

   w zale�no�ci od obj�to�ci skokowej silnika i liczby cylindrów, 

kδ   – współczynnik mas zredukowanych kół: 
2

d

k
k

rm

Ii

⋅

⋅
=δ , 

i   – liczba kół, 

kI   – suma momentów bezwładno�ci mas wiruj�cych zwi�zanych z kołem [kg�m2
] 

– wyznaczana w zale�no�ci od promienia dynamicznego kół, 

gi   – przeło�enie przekładni głównej, 

a   – przyspieszenie pojazdu [m/s
2
].  

Sił� oporu powietrza 
pF  wyznacza si� z zale�no�ci: 

2646,0 vAcF xp ⋅⋅⋅= , (7) 

gdzie:  

xc   – współczynnik czołowego oporu powietrza, 

A   – powierzchnia czołowa [m
2
]. 

Natomiast sił� oporu toczenia 
tF oblicza si� ze wzoru:

θcos)1( 2 ⋅⋅+⋅⋅⋅= vDfgmFt
, (8) 

gdzie: 

g   – przyspieszenie ziemskie [m/s
2
], 

f   – współczynnik oporu toczenia, 

D   – współczynnik empiryczny aproksymuj�cy opory toczenia wzgl�dem  

   pr�dko�ci jazdy, 

θ   – pochylenie nawierzchni [º]. 

Ostatni człon równania (5), a wi�c sił� oporu wzniesienia 
wF  oblicza si� z  zale�-

no�ci: 

gmFw ⋅⋅= θsin . (9) 
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3. Weryfikacja dokładno�ci oblicze� na podstawie wyników bada� drogowych 

Do weryfikacji dokładno�ci zaproponowanego sposobu obliczania zapotrzebowa-

nia mocy silnika oraz nat��enia zu�ycia paliwa wykorzystano wyniki pomiarów wy-

konanych na dwóch samochodach osobowych z tzw. segmentu A, (tj. pojazdy miej-

skie), wyposa�onych w silniki ZI, zasilane wtryskiem wielopunktowym, spełniaj�ce 

limity toksyczno�ci spalin EURO 4. Charakterystyk� pojazdów przedstawiono 

w tabeli 1. 

W celu weryfikacji dokładno�ci oblicze� dotycz�cych mocy u�ytecznej silnika po-

jazdu wykonano porównanie wyników oblicze� z danymi producenta przedstawiony-

mi w postaci charakterystyki zewn�trznej silnika. Obliczenia przeprowadzono dla 

pr�dko�ci i przyspiesze� zarejestrowanych podczas pomiarów rozp�dzania pojazdu na 

IV biegu z pełnym otwarciem przepustnicy. W zwi�zku z warunkami wykonywania 

tego rodzaju bada� w obliczeniach przyjmowano zerow� moc pochłanian� przez  

akcesoria dodatkowe 0=accP  oraz zerow� sił� oporów wzniesienia 0=wF  [12]. Wery-

fikacj� dokładno�ci oblicze� mocy u�ytecznej silnika przeprowadzono dla obu pojaz-

dów A i B, jak w tabeli 1. Wyniki oblicze� i bada� drogowych przedstawiono na  

rysunku 2. 

W obu przypadkach wyniki oblicze� mocy u�ytecznej silnika wykazuj� dobr�
zgodno�� z danymi producenta. Bł�d bezwzgl�dny oblicze� dla pojazdu A zawiera si�
w przedziale od -2,7 kW do 1,0 kW, natomiast dla pojazdu B odpowiednio od -2,2 kW 

do 0,6 kW. Mo�na zauwa�y�, �e ró�nice ilo�ciowe wyst�puj� głównie dla du�ych 

warto�ci pr�dko�ci obrotowej, wskazuj�c na zani�enie warto�ci mocy u�ytecznej sil-

nika wyznaczonej na podstawie oblicze�. Wobec wprowadzonych uproszcze� mo�na 

jednak stwierdzi� akceptowaln� dokładno�� oblicze�. 
Badania drogowe wykorzystano tak�e do weryfikacji poprawno�ci oblicze� nat�-

�enia zu�ycia paliwa. Pomiar zu�ycia paliwa w warunkach drogowych wykonywany 

był za pomoc� przepływomierzy zamontowanych w układzie zasilania silnika.  

W pierwszym etapie w badaniach wykorzystano oba pojazdy, A i B. Pomiar nat�-
�enia zu�ycia paliwa wykonywany był podczas jazdy ze stał� pr�dko�ci� na V biegu 

[13]. Test realizowano dla zakresu pr�dko�ci od 50 km/h do 150 km/h (co 10 km/h). 

Wyniki pomiarów u�redniano dla kilku przejazdów przy ka�dej z realizowanych sta-

łych pr�dko�ci jazdy.  

Dodatkowo, w drugim etapie bada� drogowych, dla pojazdu B wykonano pomiar 

nat��enia zu�ycia paliwa, podczas rozp�dzania na IV biegu z pełnym otwarciem prze-

pustnicy. 

Do oceny dokładno�ci wyników oblicze� nat��enia zu�ycia paliwa przyj�to nast�-
puj�ce wska�niki: 

–  �redni, minimalny i maksymalny bł�d bezwzgl�dny, 

–  �redni bł�d wzgl�dny.  
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Tabela 1. Charakterystyka pojazdów. 

Table 1. Technical data of vehicles. 

PARAMETR Pojazd A Pojazd B

Obj�to�� skokowa silnika V [dm3] 1,108 1,242 

Moc maks. silnika / przy pr�dko�ci obrotowej maxP [kW] / [min-1] 40 / 5000 44 / 5000 

Moment maks. silnika / przy pr�dko�ci obrotowej maxT [N�m] / [min-1] 88 / 2750 102 / 2500 

Sprawno�� cieplna silnika cη – 0,36 

Współczynnik spadku mocy silnika przy nieusta-

lonych warunkach pracy 
ϑ – 0,98 

Minimalna pr�dko�� obrotowa biegu jałowego in [min-1] 850 

Graniczna pr�dko�� obrotowa silnika, poni�ej 

której  przy hamowaniu silnikiem rozpocz�te 

zostaje dawkowanie paliwa 
offn [min-1] 1200 

Współczynnik oporów wewn�trznych silnika 

przy minimalnej pr�dko�ci obrotowej biegu 

jałowego 
ik [kJ/dm3] 0,386 0,358 

Ii 3,909 3,909 

IIi 2,050 2,158 

IIIi 1,344 1,480 

IVi 0,977 1,121 

Przeło�enia skrzyni biegów 

Vi

– 

0,780 0,897 

Przeło�enie przekładni głównej gi – 3,563 3,438 

Iη 0,87 

IIη 0,89 

IIIη 0,91 

Sprawno�� układu przeniesienia nap�du na po-

szczególnych biegach 

VIV ,η

– 

0,92 

Masa własna pojazdu wm [kg] 745 890 

Masa pomiarowa pojazdu m [kg] 
845 (*) /

955 (**) 
1100 (**) 

Promie� dynamiczny kół dr [m] 0,25 0,27 

Współczynnik oporu toczenia f – 0,015 

Współczynnik aproksymuj�cy opory toczenia 

wzgl�dem pr�dko�ci jazdy 
D – 4,5�10-5

Współczynnik czołowego oporu powietrza xc – 0,33 0,37 

Powierzchnia czołowa A [m2] 1,72 1,90 

Suma momentów bezwładno�ci mas wiruj�cych 

zwi�zanych z silnikiem sI [kg�m2] 0,15 

Suma momentów bezwładno�ci mas wiruj�cych 

zwi�zanych z kołem kI [kg�m2] 0,28 0,45 

(*) –  masa odniesienia (kontrolna) dla testów na hamowni podwoziowej, tj. masa własna + 100 kg 

(**) – masa pomiarowa podczas pomiarów drogowych, tj. masa własna + 210 kg
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Rys. 2. Porównanie mocy i momentu silnika podawanych przez producenta  

z wynikami oblicze� dla pojazdów A i B. 

Fig. 2. Comparison of engine power and torque given by producer with results of calculations  

for vehicles A and B. 

Zestawienie otrzymanych warto�ci bł�dów w zadaniu weryfikacji przedstawiono 

w tabeli 2, natomiast graficzne porównanie wyników oblicze� w odniesieniu do wyni-

ków bada� drogowych przedstawiono na rysunkach 3 ÷ 5.  

Tabela 2. Wyniki weryfikacji oblicze� dla nat��enia zu�ycia paliwa. 

Table 2. Verification of the calculation of fuel consumption. 

Jazda ze stał� pr�dko�ci� na V biegu 

Rozp�dzanie na IV 
biegu z pełnym 

otwarciem prze-
pustnicyWSKA�NIK

Pojazd A Pojazd B Pojazd B

min -0,22 +0,04 -0,02 

max -0,01 +0,22 +0,11 
Bł�d bezwzgl�dny 
[g/s]

�redni -0,06 +0,12 +0,04 

�redni bł�d wzgl�dny  

[%]
-3,5 +8,0 +1,7 
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Rys. 3. Porównanie obliczonego i zarejestrowanego nat��enia zu�ycia paliwa dla pojazdu A  

podczas jazdy ze stał� pr�dko�ci� na V biegu.  

Fig. 3. Comparison of fuel consumption calculated and measured for vehicle A  
during motion with constant velocity on fifth gear.

Rys. 4. Porównanie obliczonego i zarejestrowanego nat��enia zu�ycia paliwa dla pojazdu B  

podczas jazdy ze stał� pr�dko�ci� na V biegu. 

Fig. 4. Comparison of fuel consumption calculated and measured for vehicle B  
during motion with constant velocity on fifth gear.



Wyznaczanie zu�ycia paliwa i emisji dwutlenku w�gla dla pojazdu z silnikiem ZI 77

Rys. 5. Porównanie obliczonego i zarejestrowanego nat��enia zu�ycia paliwa dla pojazdu B  

podczas rozp�dzania na IV biegu z pełnym otwarciem przepustnicy.

Fig. 5. Comparison of fuel consumption calculated and measured for vehicle B  
during acceleration on fourth gear. 

Analiza przedstawionych wyników weryfikacji nie wskazuje na mo�liwo�� wyst�-
powania bł�dów systematycznych, a otrzymane warto�ci wska�ników wskazuj� na 

akceptowaln� dokładno�� wyznaczania nat��enia zu�ycia paliwa.

4. Obliczanie nat��enia emisji dwutlenku w�gla 

Dwutlenek w�gla jest głównym produktem całkowitego spalania paliw w�glowo-

dorowych w silniku spalinowym, ponadto jest produktem reakcji utleniania w�glowo-

dorów i tlenku w�gla w reaktorze katalitycznym. Wyniki bada� potwierdzaj� oczeki-

wan� proporcjonaln� zale�no�� nat��enia emisji dwutlenku w�gla od ilo�ci spalonego 

paliwa [14, 15]. 

Wobec powy�szego, w niniejszej pracy nat��enie emisji CO2 obliczano z zale�no-

�ci liniowej, podobnie jak w pracach [8, 16], wył�cznie na podstawie nat��enia zu�y-

cia paliwa: 

Fele COCO
�⋅=

22
, (10) 

gdzie 
2COel  jest wska�nikiem emisji CO2 na jednostk� zu�ywanego paliwa  

[g CO2 / g paliwa]. 

Wska�nik emisji 
2COel  wyznaczy� mo�na w sposób przybli�ony na podstawie za-

le�no�ci teoretycznych przedstawionych w pracy [14] lub z wi�ksz� dokładno�ci� na 

podstawie ogólnodost�pnych wyników bada� z testów homologacyjnych (z których 

uzyskuje si� informacje o �rednim zu�yciu paliwa i �redniej emisji drogowej CO2). 
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Warto��
2COel mo�na równie� wyznaczy� na podstawie analiz charakterystyk dyna-

micznych nat��enia zu�ycia paliwa i nat��enia emisji CO2 [1, 2, 15].  

W niniejszej pracy wykorzystano wyniki bada� homologacyjnych. Obliczone na 

tej podstawie warto�ci wska�nika emisji 
2COel wynosz� odpowiednio 3,19 gram CO2

na 1 gram zu�ytego paliwa dla pojazdu A oraz 3,17 gram CO2 na 1 gram zu�ytego 

paliwa dla pojazdu B. 

5. Walidacja oblicze� nat��enia zu�ycia paliwa i nat��enia emisji dwutlenku  
w�gla podczas testów na hamowni podwoziowej 

Do walidacji, a wi�c w celu okre�lenia dokładno�ci oblicze� nat��enia zu�ycia pa-

liwa i nat��enia emisji CO2 w warunkach eksploatacji trakcyjnej, wykorzystano dane 

pochodz�ce z pomiarów wykonywanych na hamowni podwoziowej. Badania wyko-

nano dla pojazdu A, dla przebiegów pr�dko�ci odpowiadaj�cych europejskiemu te-

stowi jezdnemu NEDC (zgodnie z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ 83.05/B  

w zakresie Próby Typu I) oraz ameryka�skiemu testowi FTP-75 (zgodnie 

z wymaganiami przepisów USA 94), rejestruj�c z cz�stotliwo�ci� 1 Hz nat��enie emi-

sji składników szkodliwych spalin i CO2. Nat��enie zu�ycia paliwa w testach oblicza-

no z bilansu w�gla. Poniewa� przedstawiona metoda obliczania nat��enia zu�ycia 

paliwa i nat��enia emisji CO2 nie obejmuje warunków zimnego lub chłodnego rozru-

chu silnika pojazdu, do porównania z wynikami oblicze� nie brano pod uwag� pierw-

szej połowy testu UDC (390 s) stanowi�cego cz��� testu jezdnego NEDC oraz fazy 

przej�ciowej zimnej (505 s) testu jezdnego FTP-75. 

W analizie wyników walidacji przyj�to wska�niki ilo�ciowe analogiczne jak  

w zadaniu weryfikacji. Wprowadzono dodatkowo współczynnik determinacji jako 

miar� jako�ci dopasowania wyników oblicze� i pomiarów. Zestawienie otrzymanych 

warto�ci dla przyj�tych wska�ników przedstawiono w tabeli 3. Zgodno�� jako�ciowa 

wyników wyra�ona współczynnikiem determinacji wskazuje na poprawno�� jako-

�ciow� wyników, gorsz� jednak dla warunków testu FTP-75. Ponadto mo�na zauwa-

�y�, �e pomimo wi�kszych bł�dów maksymalnych dla testu o wi�kszej dynamice 

(FTP-75), obliczone �rednie bł�dy bezwzgl�dne wyznaczania nat��enia zu�ycia pali-

wa i nat��enia emisji CO2 s� porównywalne z tymi dla testu NEDC. Łatwo równie�
zauwa�y�, �e w obu testach wi�ksze bł�dy bezwzgl�dne otrzymano dla oblicze� nat�-
�enia emisji CO2. Z kolei obliczony �redni bł�d wzgl�dny dostarcza informacji o do-

kładno�ci oblicze� nat��enia zu�ycia paliwa i nat��enia emisji CO2 w danym te�cie 

jezdnym. Otrzymane warto�ci wskazuj�, �e bł�d oblicze� nie przekracza 10%, dla obu 

wielko�ci w ka�dym z analizowanych testów jezdnych. Graficzne porównanie wyni-

ków oblicze� i pomiarów w warunkach rozpatrywanych testów jezdnych przedsta-

wiono na rysunkach 6 ÷ 9. 
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Tabela 3. Wyniki walidacji oblicze� dla nat��enia zu�ycia paliwa i nat��enia emisji CO2. 

Table 3. Validation of the calculation of fuel consumption and emission of CO2. 

Test jezdny NEDC Test jezdny FTP–75 

WSKA�NIK nat��enie 
zu�ycie 

paliwa 

nat��enie 
emisji  

CO2

nat��enie 
zu�ycie 

paliwa 

nat��enie 
emisji  

CO2

min -0,32 -1,00 -0,52 -1,66 

max +0,74 +2,33 +0,93 +2,93 
Bł�d bezwzgl�dny 
[g/s]

�redni +0,03 +0,10 +0,03 +0,09 

�redni bł�d wzgl�dny  
[%]

+6,7 +6,2 +9,7 +9,3 

Współczynnik determinacji 0,95 0,95 0,89 0,89 

Rys. 6. Porównanie zarejestrowanego i obliczonego nat��enia zu�ycia paliwa dla pojazdu A  

w te�cie jezdnym NEDC. 

Fig. 6. Comparison of measured and calculated fuel consumption for vehicle A in NEDC test. 
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Rys. 7. Porównanie zarejestrowanego i obliczonego nat��enia emisji CO2 dla pojazdu A  

w te�cie jezdnym NEDC. 

Fig. 7. Comparison of measured and calculated emission of CO2 for vehicle A in NEDC test. 

Rys. 8. Porównanie zarejestrowanego i obliczonego nat��enia zu�ycia paliwa dla pojazdu A  

w te�cie jezdnym FTP-75. 

Fig. 8. Comparison of measured and calculated fuel consumption for vehicle A in FTP-75 test. 
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Rys. 9. Porównanie zarejestrowanego i obliczonego nat��enia emisji CO2 dla pojazdu A  

w te�cie jezdnym FTP-75. 

Fig. 9. Comparison of measured and calculated emission of CO2 for vehicle A in FTP-75 test. 

Analizuj�c przedstawione na rysunkach wyniki bada� i oblicze� mo�na zauwa�y�, 
�e obliczone nat��enie zu�ycia paliwa i nat��enie emisji CO2 charakteryzuje si� wi�k-

szymi amplitudami zmian w porównaniu do wyników bada�. Obserwowane wygła-

dzenie wyników bada� nat��enia zu�ycia paliwa mo�e by� zwi�zane z tym, �e nie jest 

ono wprost rejestrowane tylko obliczane z bilansu w�gla. Hipotez� t� potwierdza rów-

nie� analiza tych fragmentów testów, w których realizowane jest hamowanie silni-

kiem, a dla których obliczone z bilansu w�gla  nat��enie zu�ycia paliwa jest niezero-

we.  

Na podstawie zamieszczonych w niniejszym rozdziale wyników walidacji, mo�na 

stwierdzi�, �e proponowana metoda z akceptowaln� w systemach oceny jako�ci po-

wietrza dokładno�ci� pozwala oblicza� nat��enie zu�ycia paliwa i nat��enie emisji 

CO2 z silnika ZI pojazdu w warunkach eksploatacji trakcyjnej. 

6. Podsumowanie 

Przedstawiony w pracy sposób wyznaczania nat��enia zu�ycia paliwa i nat��enia 

emisji CO2 umo�liwia obliczanie tych wielko�ci z akceptowaln� dokładno�ci� w wa-

runkach dowolnego testu jezdnego, jak te� dowolnego profilu ruchu w warunkach 

drogowych. Walidacja wyników oblicze� dla warunków eksploatacji trakcyjnej wska-

zała, �e bł�d wzgl�dny mie�ci si� w przedziale ±10%, a współczynnik determinacji 

przekracza 0,89. Decyduj�cy wpływ na dokładno�� oblicze� ma wła�ciwa parametry-

zacja sprawno�ci cieplnej silnika, współczynnika k  charakteryzuj�cego opory we-
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wn�trzne silnika oraz wielko�ci charakteryzuj�cych opory ruchu pojazdu – przede 

wszystkim współczynników oporu toczenia i powietrza. 

Wobec trwaj�cej dyskusji na temat ograniczenia zu�ycia paliwa i emisji CO2, pro-

ponowana metoda oblicze� mo�e znale�� zastosowanie w analizie zmian tych wielko-

�ci w dowolnych warunkach eksploatacji trakcyjnej. Mi�dzy innymi uwzgl�dniany 

mo�e by� przy tym wpływ takich parametrów, jak: obci��enie mas� dodatkow�, 
zwi�kszony współczynnik oporu aerodynamicznego, zwi�kszony współczynnik oporu 

toczenia, zmiana przeło�e� układu nap�dowego, nachylenie nawierzchni, zastosowa-

nie akcesoriów dodatkowych (np. klimatyzacji) na zu�ycie paliwa i emisj� CO2

w zało�onym cyklu jezdnym lub scenariuszu ruchu w warunkach drogowych. 

Istotn� zalet� przedstawionego w pracy post�powania jest mo�liwo�� uwzgl�dnia-

nia wszystkich stanów dynamicznych pojazdu, łatwo�� zastosowania do dowolnej 

kategorii pojazdów (tak�e nap�dzanych paliwami alternatywnymi) i stosunkowo pro-

sta procedura kalibracji. Kolejne prace b�d� po�wi�cone sformułowaniu, weryfikacji  

i walidacji przedstawionego post�powania dla pojazdów z silnikami o zapłonie samo-

czynnym. Planowane jest tak�e rozszerzenie testów walidacyjnych o badania w rze-

czywistych warunkach drogowych z bezpo�rednim pomiarem nat��enia zu�ycia pali-

wa.  
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Estimation of fuel consumption and carbon dioxide emission  

for vehicle with SI engine  

S u m m a r y 

The method for estimation of fuel consumption is presented in the paper. The approach is based on 

the engine power demand necessary to move the vehicle with SI engine in different driving conditions. 

The verification of the method used for calculation of power demand and fuel consumption is presented 

as well. Data for verification were obtained during the road tests. Additionally, a simple method for esti-

mation of instantaneous emission of carbon dioxide is formulated. The accuracy of calculations of fuel 

consumption and emission of carbon dioxide is discussed on the basis of experimental validation data 

gathered for some drive tests. 


