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WYNIKI BADAŃ 
 

Najważniejsze uzyskane wyniki obejmują przede wszystkim charakterystyki gęstości czasowej (rys. 4-5). 

Wyniki te zostały określone względem prędkości i przyspieszenia pojazdu. Dzięki temu możliwe jest określenie 

rzeczywistego przebiegu eksploatacji badanych obiektów. Wyniki te są szczególnie istotne jako argument  

do badań maszyn torowych w rzeczywistych warunkach eksploatacji, ponieważ znacznie różnią się od 

wyników uzyskiwanych podczas badań stacjonarnych. Stworzono również charakterystyki emisji drogowej 

oraz jednostkowej dla wszystkich związków szkodliwych spalin. Wyniki te mają szczególne znaczenie w 

przypadku porównywania rzeczywistej eksploatacji z normami homologacyjnymi. W większości przypadków 

pojazdy przekraczają dopuszczalne limity, ma to miejsce zwłaszcza w przypadku tlenków azotu zarówno  

w pojazdach zasilanych silnikiem o zapłonie iskrowym jak i samoczynnym oraz cząstek stałych dla silników 

napędzanych olejem napędowym.  

WPROWADZENIE 
 

Sektor transportu cechuje się rosnącymi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, przyczyniającymi się  

do zmian klimatycznych oraz znacznym wzrostem zużycia energii. Wynika to z faktu, że populacja pojazdów 

silnikowych nieustannie wzrasta, pomimo wprowadzania coraz bardziej rygorystycznym norm emisji spalin. 

Głównymi czynnikami negatywnie wpływającymi na jakość powietrza oraz zwiększanie energochłonności jest 

transport lądowy obejmujący głównie lekkie pojazdy, a także transport towarowy (pojazdy ciężkie). 

Szczególnie niebezpieczne jest to w aglomeracjach miejskich, co wynika z dużej liczby pojazdów 

poruszających się między zabudowaniami, które ograniczają wymianę powietrza. Światowa organizacja 

zdrowia WHO w swoich raportach z 2018 roku podaje, że 91% populacji świata mieszka w miejscach 

przekraczających wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza (rys. 1). Stwierdza się, że transport odpowiada 

za 23,7% całkowitej emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Przy czym największy udział – 72% stanowi 

transport drogowy, w tym prawie 61% CO2 stanowią samochody osobowe (rys. 2).  

Ze względu na konieczność ochrony środowiska oraz coraz większą świadomość ludzi, realizowane  

są różnego rodzaju prace dotyczące oceny emisji zanieczyszczeń dzięki czemu możliwe będzie dokładne 

poznanie podejmowanego problemu. Producenci pojazdów i silników spalinowych oferują coraz bardziej 

efektywne rozwiązania w zakresie ograniczania emisyjności, jednak w dalszym ciągu konieczne jest 

prowadzenie prac, mających na celu zmniejszenie emisji związków szkodliwych. 

Globalnie wprowadzany jest  trend badań pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe w rzeczywistych 

warunkach eksploatacji. Testy RDE (Real Driving Emission), wykonuje się przy użyciu analizatorów gazów 

wylotowych z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System), które pozwalają na prowadzenie 

dokładnych pomiarów podczas rzeczywistej pracy pojazdów. Dodatkowo od kilkunastu lat w różnych 

światowych ośrodkach naukowych przeprowadza się prace nad bezinwazyjnymi urządzeniami do oceny emisji 

zanieczyszczeń z poruszających się pojazdów. Opracowywane rozwiązania są jednak cały czas 

niewystarczające. Systemy takie nazywane są potocznie „bramami emisyjnymi”. Mają one na celu wykrywanie 

pojazdów o ponadnormatywnej emisji związków toksycznych spalin (pojazdy wyeksploatowane, uszkodzone  

i w złym stanie technicznym). Ze względu na problem emisji zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych, istnieje 

konieczność dalszego rozwijania tego typu urządzeń.  

 

METODYKA BADAŃ 
 

Przed rozpoczęciem działań badawczych ustalona została metodologia badań obejmująca określenie 

rodzaju i ilości badanych obiektów, przeprowadzona została również analiza i dobór technik pomiaru emisji 

związków toksycznych spalin (w celu wybrania odpowiedniej aparatury pomiarowej) oraz wyznaczone zostały 

trasy badawcze, na których przeprowadzane zostały działania poznawcze.  

Do badań wykorzystano zarówno maszyny torowe jak i pojazdy osobowe (tab. 1). Dla pojazdów 

szynowych wybrano trasy, które pojazdy te pokonują podczas swojej normalnej eksploatacji. Dla pojazdów 

drogowych wytypowano natomiast trasę obejmującą ramy komunikacyjne miasta Poznania. Składają się one 

zarówno z odcinków ścisłego centrum, trasy miejskiej oraz trasy pozamiejskiej. Wybrano je ze względu  

na możliwość uzyskania pełnej charakterystyki dróg w aglomeracji miejskiej. Badania właściwe obejmują 

pomiary emisji gazowych składników spalin oraz cząstek stałych w rzeczywistych warunkach ruchu  

za pomocą dobranej aparatury  typu PEMS (rys. 3). To pozwoliło na opracowanie metodyki badań pojazdów 

przy użyciu urządzeń przeznaczonych do zdalnej oceny emisji zanieczyszczeń, które wykonano adekwatnie  

do poprzednich pomiarów, za pomocą bramy emisyjnej z przejeżdżających pojazdów.  

Rys. 2. Emisja dwutlenku węgla w Unii 

Europejskiej 
Rys. 1. Mapa stopnia zanieczyszczeń powietrza 

Tab. 1. Wybrane parametry techniczne badanych obiektów 

Rys. 3. Aparatura pomiarowa 

PODSUMOWANIE 
 

Emisja zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych, szczególnie w aglomeracji miejskiej, stanowi poważne 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Ponadnormatywna emisja związków toksycznych spalin w występuje 

w pojazdach przestarzałych oraz znajdujących się w złym stanie technicznym.  W związku z tym konieczne 

staje się wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. Rozwiązaniem tego problemu może być 

zastosowanie systemu zdalnej oceny emisji związków toksycznych czyli bram emisyjnych. System ten 

umożliwi szybką ocenę rzeczywistej emisji zanieczyszczeń, na podstawie której możliwe będzie podjęcie 

odpowiednich działań dla pojazdów znacznie degradujących środowisko naturalne. Do opracowania tego typu 

urządzenia niezbędne jest wykonanie szeregu badań przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach 

eksploatacji. Część z tych pomiarów przedstawiono w niniejszej pracy. 

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
 

Badania zostały sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - projekt badawczy w ramach programu 

Inteligentny Rozwój (umowa nr POIR.04.01.02-00-0002/18). 

 

 

Rys. 9. Mapy emisyjne tlenków azotu i cząstek stałych 

Rys. 8. Mapy środowiskowe tlenków azotu i cząstek stałych 

Rys. 4. Udziały czasu pracy RDE Rys. 5. Udziały czasu pracy NRTC 

Rys. 6. Rozproszenie spalin – NOx  Rys. 7. Rozproszenie spalin – PM  

Przeprowadzono również badania stacjonarne i dynamiczne emisji spalin względem ustalonych punktów 

pomiarowych (rys 6-7). Punkty te były umieszczone kolejno – bezpośrednio w kanale wylotowym, oraz 5 cm, 

10 cm i 15 cm za nim. Na podstawie tych badań wyznaczone zostało rozproszenie spalin, które ma szczególne 

znaczenie podczas analizy porównawczej z wynikami uzyskanymi podczas pomiarów za pomocą bramy 

emisyjnej. Na podstawie wcześniej uzyskanych badań stworzono mapy środowiskowe i emisyjne (rys. 8-9). 

Mapy środowiskowe ukazują lokalne stężenie związków szkodliwych spalin podczas badań drogowych. 

Tworzy się je na podstawie pomiaru średniego lokalnego stężenia związków szkodliwych spalin na całej trasie 

badawczej. Mapy emisyjne obrazują natomiast stężenie związków szkodliwych spalin podczas badań 

drogowych. Uzyskuje się je na podstawie badań rzeczywistej emisji spalin z pojazdów. Mapy emisyjne oraz 

mapy środowiskowe są podstawą do przedstawienia propozycji rozmieszczenia systemu pomiaru emisji. 


