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WYBRANE PROBLEMY POMIARU EMISJI CZĄSTEK STAŁYCH
Z SILNIKÓW POJAZDÓW CIĘŻKICH
W artykule opisano problemy doboru właściwej regulacji układów pomiarowych do
pomiaru emisji masy cząstek stałych z silników pojazdów ciężkich i maszyn niedrogowych
na tle wymagań obowiązujących przepisów. W szczególności przeanalizowano sposób
regulacji i możliwość adaptacji przyrządu pomiarowego AVL472 Smart Sampler do
możliwości wykonywania badań zgodnie z normą Euro VI.
Słowa kluczowe: silniki spalinowe, emisja zanieczyszczeń, pomiar emisji cząstek stałych

SELECTED PROBLEMS OF PM MEASUREMENT
FROM ENGINES OF HEAVY DUTY VEHICLES
In the article described the problems of selecting the right regulation of measurement
systems for measuring the mass particulate emissions from engines of heavy duty vehicles
and non-road mobile machineries against the background of the current regulations. In
particular, the method of regulation and the possibility of adapting the AVL472 Smart
Sampler sampling system to the possibility of performing tests in accordance with the Euro
VI standard were analyzed.
Keywords: internal combustion engines, pollutants emission, measurement of the
particulate matter emission
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Wprowadzenie
Pomiar emisji jednostkowej masy cząstek stałych emitowanych z silników pojazdów
ciężkich jest jednym z trudniejszych pomiarów silnikowych. Wymaga on użycia
skomplikowanej aparatury pomiarowej i jej właściwej regulacji. Istniejące przepisy
pozwalają na pewną swobodę w doborze regulacji wyposażenia pomiarowego. Ponadto,
kolejne nowelizacje przepisów dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń stosują nieco
zmienione metodyki pomiarów emisji cząstek stałych. Wszystko to sprawia, ze badacz
przystępujący do pomiarów emisji PM powinien być świadom wybranej przez siebie
regulacji aparatury pomiarowej, powinien wiedzieć, na jaki zakres zmian regulacji
pozwalają mu przepisy oraz jakie skutki wywoła planowana zmiana regulacji.
W niniejszym artykule podjęto próbę zestawienie wymagań dotyczących warunków
pomiaru emisji PM. W szczególności zwrócono uwagę na problemy możliwości adaptacji
wyposażenia pomiarowego emisji PM spełniającego wymagania norm Euro III-V do
pomiarów według normy Euro VI.
1. Czas odpowiedzi układu poboru i jego korekcja
Zgodnie z odpowiednimi przepisami [1] próbkowanie cząstek stałych powinno
odbywać się w spalinach rozcieńczonych. Stosowane są dwa rodzaje rozcieńczenia spalin:
 rozcieńczenie pełnego przepływu spalin, w którym wszystkie spaliny emitowane
z silnika trafiają do tunelu rozcieńczającego (metoda CVS stosowana między innymi
w badaniach emisji pojazdów lekkich);
 rozcieńczenie częściowego przepływu, w którym do tunelu rozcieńczającego pobierana
jest proporcjonalna próbka spalin w stosunku do masy spalin emitowanych z silnika.
Pierwsza z metod jest rozwiązaniem prostszym technicznie, ale wymaga urządzeń
pomiarowych o dużych gabarytach. Druga metoda posługuje się wyposażeniem
pomiarowym o większej mobilności, jest jednak bardziej skomplikowana technicznie,
a przez to powoduje potencjalną możliwość powstania błędu w czasie pomiaru. Z tego
powodu od układów częściowego przepływu wymaga się walidacji metody w postaci
wyznaczenia wybranych parametrów statystycznych charakteryzujących zależność
chwilowego natężenia przepływu spalin w silniku i natężenia próbki spalin pobieranej
z układu wylotowego silnika do urządzenia próbkującego w czasie trwania całego testu.
Z założenia stosunek tych dwóch przepływów powinien być stały. Jednakże w wyniku
splotu wielu czynników mających wpływ na dynamikę procesu wyodrębniania próbki
spalin o wymaganym natężeniu przepływu, korelacja obu tych parametrów nie jest idealna.
Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na jakość poboru
reprezentatywnej próbki do pomiaru emisji cząstek stałych przez urządzenie próbkujące
jest czas odpowiedzi układu. Jest on wyznaczany jako czas odpowiedzi układu na skokową
zmianę przepływu na wejściu do układu symulującego skokową zmianę przepływu spalin
w silniku. Wymagany jest szybki czas odpowiedzi. Jednak, jeśli czas odpowiedzi jest
większy od 0,3 s układ pomiarowy powinien być wyposażony w tzw. opcję look-ahead
pozwalającą na korekcję błędu powstającego w wyniku spóźnionej reakcji układu
pomiarowego, a stosowanie tej opcji powinno być obligatoryjne. Na rys. 1 przedstawiono
zależność masowego natężenia przepływu próbki spalin (Gp) pobieranej przez urządzenie
do pomiaru emisji cząstek stałych Smart Sampler AVL 472 w funkcji masowego natężenia
przepływu spalin (GEXH) w teście ETC wykonywanym z użyciem metody CVS dla różnych
wartości korekcji czasu odpowiedzi Δt zastosowanych w obliczeniach. Wartość Δt=0
56

Wybrane problemy pomiaru emisji…

oznacza, że czas odpowiedzi nie był korygowany w obliczeniach i uzyskane wartości
parametrów statystyki charakteryzują układ niekorygowany. Kolejne dwa rysunki
przedstawiają wyniki obliczeń, gdy czas odpowiedzi urządzenia był korygowany
odpowiednio o 1,5 i 3 s. Z rys. 1 wynika, że wraz ze wzrostem korekcji czasu odpowiedzi
rośnie wartość współczynnika korelacji pomiędzy analizowanymi natężeniami przepływu,
zmniejsza się rozrzut zarejestrowanych punktów i są one ułożone ciaśniej wokół linii
regresji.
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Rys. 1. Zależność masowego natężenia przepływu próbki spalin (Gp) w funkcji masowego
natężenia przepływu spalin (GEXH) w teście ETC
Fig. 1. Exhaust sample mass flow rate (Gp) as a function of the exhaust gas mass flow rate (GEXH)
in ETC cycle
Źródło: Opracowanie własne

Na rys. 1 d) przedstawiono linie regresji sporządzone na podstawie rys. 1 a) i 1 c).
Należy zwrócić uwagę, że wyraz wolny (a0) we wzorze opisującym linię regresji jest bliski
zeru dla Δt=3 s, co z matematycznego punktu widzenia oznacza, że linia regresji nie
wymaga już dalszej korekcji (równoległego przesunięcia) w celu właściwego
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skorygowania czasu odpowiedzi układu próbkowania. Z założenia zależność pomiędzy Gp
i GEXH powinna być dokładnie proporcjonalna. Jeśli w rzeczywistych warunkach tę
zależność opisuje wielomian, w którym występuje wyraz wolny, oznacza to, że realizacja
założonej proporcjonalności Gp i GEXH została obarczona błędem. Z tego powodu
synchronizacja w czasie przebiegów Gp i GEXH powinna być wykonywana w ten sposób,
aby zminimalizować wartość rzędnej a0 punktu przecięcia linii regresji z osią Gp.
Zjawisko wzajemnego przesunięcia przebiegów Gp i GEXH w czasie odtwarzania
rzeczywistego testu ETC zilustrowano na rys. 2. Dla wygody odczytu zarejestrowane
przebiegi przedstawiono w postaci normalizowanej (ułamkowej), gdzie każdy
z przebiegów został podzielony przez maksymalną wartość odpowiedniego natężenia
przepływu. Z rys. 2 wynika, że przebieg Gp jest przesunięty (opóźniony) w stosunku do
GEXH o ok. 3 s. Fakt ten może być źródłem błędu w czasie pomiaru emisji cząstek stałych,
bowiem oznacza on, że w czasie odtwarzania testu dynamicznego (np. ETC) w warunkach
dynamicznie zmieniającego się natężenia emisji cząstek stałych układ próbkujący systemu
poboru cząstek stałych nie nadąża (spóźnia się) z poborem odpowiednich próbek spalin.

Rys. 2. Normalizowane przebiegi masowego natężenia przepływu próbki spalin (Gp) i masowego
natężenia przepływu spalin (GEXH) w wybranym fragmencie testu ETC
Fig. 2. Normalized exhaust gas sample mass flow rate (Gp) in a probe and the exhaust gas mass
flow rate (GEXH) in the selected fragment of the ETC cycle
Źródło: Opracowanie własne

W celu zapobieżenia wystąpieniu nadmiernego błędu, który rzutowałby na jakość
wyników w przepisach przewidziano konieczność walidacji badania na podstawie
wybranych wskaźników statystycznych wzajemnej zależności Gp i GEXH. I tak przepisy
nakazują, aby:
 rzędna (a0) punktu przecięcia przez linię regresji, wyznaczoną metodą najmniejszych
kwadratów dla zbioru par punktów (Gp, GEXH), osi rzędnych nie była większa niż 5%
Gp max;
(1)
gdzie:
a1 – współczynnik nachylenia linii regresji,
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=

∑

×

(2)

∑

n – liczba zarejestrowanych punktów pomiarowych podczas wykonywania testu,
,
– wartości średnie GEXH i Gp wyznaczone dla całego testu,
=
=

∑

(3)

∑

(4)

 wartość współczynnika dyslokacji r2 określona według poniższego wzoru nie powinna
być mniejsza niż 0,95,
= 1−

∑

×

(5)

∑

 błąd standardowy estymacji Gp (SEE) wyznaczony z poniższego wzoru nie powinien
być większy niż 2 % Gp max,
∑

×

=
(6)
Na rys. 3 przedstawiono przebieg parametrów statystycznych obliczonych na podstawie
wzorów od (1) do (6) dla przykładowego testu wykonanego przy zastosowaniu urządzenia
próbkującego Smart Sampler AVL 472. Na tym rysunku wartości a0 ze wzoru (1) i SEE ze
wzoru (6) wyrażono w postaci względnej dzieląc ich wartości przez maksymalną wartość
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Rys. 3. Analiza statystyczna Gp i GEXE w funkcji czasu zwłoki pomiędzy tymi sygnałami
Fig. 3. Statistical analysis of Gp and GEXE as a function of time delay between these both signals
Źródło: Opracowanie własne
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natężenia przepływu próbki spalin (Gp max) zaobserwowaną w teście. Strzałkami
zaznaczono wartości dopuszczalne według regulaminu 49 EKG ONZ seria 06 poprawek.
Z rys. 3 wynika, że wykorzystywany w badaniach układ poboru próbek PM zapewnia
wymaganą dokładność pomiaru ze względu na wartość a0 i SEE przy zastosowaniu
korekcji czasu co najmniej o wartości Δt=2,3 s, co oznacza że w czasie badań powinna być
używana funkcja look ahead tego przyrządu. Od strony techniki wykonywania samego
pomiaru oznacza to, że pomiar powinien składać się z dwóch etapów: testu wstępnego,
w którym jedynie rejestruje się wyniki pomiarów przepływu GEXH, oraz testu właściwego,
w którym próbkuje się spaliny, a bieżąca wartość natężenia przepływu Gp jest regulowana
na podstawie wartości GEXH zarejestrowanych w teście wstępnym i odczytywanych na
bieżąco z wyprzedzeniem Δt ustawionym przez operatora badania. Ten sposób badania
pozwala na zniwelowanie zwłoki czasowej przepływu Gp względem GEXH. Z rys. 3
wynika, że wartość optymalna regulacji Δt ze względu błędy SEE i Δa0 zawiera się
w przedziale od 2,3 do 4 s. Ponieważ układ próbkowania spalin charakteryzuje się
określoną zwłoką czasową odpowiedzi na rys. 3 można znaleźć ten punkt, jako optymalny
punkt regulacji. Jest nim wartość Δt=3 s. Dla tej wartości błędy SEE i Δa0 mają
najmniejszą wartość, a współczynnik r2 największą. Wydłużając czas Δt odchodzimy od
optymalnej regulacji i przy wartości Δt > 4 s otrzymujemy błędy SEE i Δa0 przekraczające
wartości dopuszczalne.
Oddzielnym zagadnieniem jest sprawa parametru r2. Z rys, 3 wynika, że zwłoka
odpowiedzi Δt ma wpływ na wartość r2, ale także ma na nią wpływ szereg czynników,
niepokazanych na rys 3. Na rys. 3 parametr r2 osiąga wartość mniejszą od wartości
dopuszczalnej (0,95) i przyczyn tego należy szukać gdzie indziej.
Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na wartość r2 będzie współczynnik
rozdziału (ang. split ratio), określający, jaki procent spalin jest pobierany przez układ
próbkujący cząstek stałych, czyli stosunek Gp/GEXH. Operator badania przed testem może
zmienić jego wartość. Większa wartość tego współczynnika z pewnością wpłynie na
poprawę jakości regulacji Gp ale jednocześnie może wpłynąć na wzrost temperatury na
filtrze próbkującym oraz współczynnik rozcieńczenia spalin, których wartości
dopuszczalne są limitowane.
1.1. Dobór współczynnika rozdziału spalin i natężenia przepływu w tunelu
rozcieńczjącym
Zgodnie z przepisami Euro VI [1] układ pomiarowy cząstek stałych powinien
zapewniać rozcieńczenie spalin o współczynniku rozcieńczenia zawartym w przedziale
5 < q < 7 przy maksymalnym natężeniu przepływu spalin GEXH max. Regulacja
współczynnika rozcieńczenia spalin (q) odbywa się zwykle w sposób np. pośredni poprzez
nastawy współczynnika rozdziału strugi spalin (r) oraz natężenia przepływu w tunelu
rozcieńczającym częściowego przepływu (GTOT). Wartości te powinny być starannie
dobrane. Do tego celu pomocne będą następujące zależności:
- warunek zapewnienia pięciokrotnego rozcieńczenia spalin:
=5

(7)

Skąd można wyprowadzić zależność:
=6×
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Na podstawie równania (8) sporządzono rys. 4a), na którym przedstawiono wzajemną
zależność pomiędzy parametrami GEXH max, r i GTOT. Znając wartość GEXH max można z rys. 4
dobrać parę wartości parametrów r i GTOT potrzebnych do wykonania badania. Rys. 4 a)
przedstawia minimalną wartość współczynnika rozdziału spalin obliczoną na podstawie
minimalnej wartości dopuszczalnej współczynnika rozcieńczenia spalin q=5,0, rys. 4 b)
przedstawia zaś maksymalnie możliwą wartość tego współczynnika wyznaczoną przy
założeniu q=7,0.
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Rys. 4. Zależność minimalnego (a) i maksymalnego (b) współczynnika rozdziału spalin od
maksymalnego natężenia przepływu spalin (GEXH) i natężenia przepływu w tunelu rozcieńczającym
(Gtot)
Fig. 4. Minimal (a) and maximal (b) exhaust split ratio versus gas exhaust maximal flow rate
(GEXH) and dilution tunnel flow rate (Gtot)
Źródło: Opracowanie własne

Czynnikiem ograniczającym prędkość przepływu w tunelu rozcieńczającym
częściowego przepływu jest wymaganie jego dopuszczalnej prędkości na czole filtra
próbkującego. W normie Euro VI prędkość ta powinna zawierać się w przedziale 0,9-1,0
m/s i może być zmniejszona do wartości 0,5 m/s, jeśli próbka cząstek stałych
zgromadzonych na filtrze próbkującym ma masę (mf) większą niż 0,4 mg. W normie Euro
V i wcześniejszej prędkość na czole filtra powinna wynosić od 0,35 do 1,00 m/s.
Dla filtrów próbkujących o średnicy 70 mm, których czynna powierzchnia przepływu
(nieograniczona uchwytem filtru) ma średnicę 62 mm, wyznaczone z powyższego
warunku masowe natężenie przepływu w tunelu rozcieńczającym (Gtot) powinno wynosić
(Euro VI) od 3,5 do 3,9 g/s dla dowolnie małej masy mf lub może być zmniejszone do
wartości 1,75-1,95 g/s gdy mf > 0,4 mg. Dla badań Euro V wartość natężenia przepływu
Gtot może zawierać się w przedziale od 1,4 do 3,9 g/s (tablica 1).
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Tablica 1
Dopuszczalne wartości natężenia przepływu rozcieńczonych spalin dla filtrów o średnicy 70 mm
Table 1
Permissible values of diluted exhaust flow rate ratio for filters with a diameter of 70 mm
Poziom emisji
EURO V
EURO VI

Gtot [g/s]
1,4-3,9
1,75-1,95
3,5 - 3,9

Masa PM zgromadzona na filtrach próbkujących
mf > 0,25 mg
mf > 0,4 mg
mf < 0,4 mg

Z wartości zestawionych w tablicy 1 wynika, że w przypadku zastosowania w silniku
filtra cząstek stałych (DPF) o dużej skuteczności, przepisy normy Euro VI wymagać będą
zastosowania względnie dużej wartości natężenia przepływu w tunelu rozcieńczającym,
czemu być może nie będą mogły sprostać starsze urządzenia pomiarowe.
Nakładając dopuszczalne wartości prędkości w tunelu rozcieńczającym na rys. 4
otrzymujemy rys. 5 będący punktami wspólnymi (punktami przecięcia) z rzędnymi
o wartościach Gtot=2 g/s i Gtot=4 g/s. Obszary zakreskowane na tym rysunku są obszarami,
w których według normy EURO VI znajdują się dopuszczalne wartości współczynnika
rozdziału spalin r i maksymalna wartość natężenia spalin w teście (GEXH max) przy
zachowaniu odpowiedniego współczynnika rozcieńczenia spalin i spełnieniu jednego
z dwóch wymagań dotyczących prędkości przepływu na czole filtra próbkującego.
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Rys. 5. Zależność współczynnika rozdziału spalin od maksymalnej wartość natężenia spalin w
teście wg normy Euro VI wyznaczona na podstawie minimalnego współczynnika rozcieńczenia
spalin i dopuszczalnej prędkości na czole filtra próbkującego
Fig. 5. The dependence of the exhaust split ratio on the maximum value of exhaust gas flow rate in
the Euro VI test determined on the basis of the minimum value of exhaust split rate and the
permissible speed at the front of the sampling filter
Źródło: Opracowanie własne
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Współczynnik rozdziału spalin wpływa na temperaturę filtrów próbkujących oraz na
masę cząstek stałych odkładających się na filtrze próbkującym. Z pewnym przybliżeniem
można założyć, że dla silników o zbliżonym poziomie emisji PM masa cząstek stałych
zgromadzonych na filtrach próbkujących jest proporcjonalna do masy próbki spalin, czyli
do wartości średniej natężenia przepływu Gp. Jeżeli zatem dokonamy optymalizacji
regulacji ustawień układu próbkującego PM dla wybranego silnika, po czym zmienimy
obiekt badań (silnik), to w celu odłożenia podobnej masy próbki PM na filtrach należy
odpowiednio skorygować wartość natężenia przepływu Gp.
W normie Euro V i wcześniejszych wymagane minimalne obciążenie filtra
próbkującego o średnicy 70 mm wynosiło 0,25 mg. W normie Euro VI jedyny zapis
dotyczący obciążenia filtrów dotyczy możliwości użycie mniejszego natężenie przepływu
w tunelu rozcieńczającym Gtot pod warunkiem zgromadzenia na filtrach masy cząstek PM
mf > 0,4 mg.
Powszechne stosowanie filtrów cząstek stałych w układach wylotowych współczesnych
silników o zapłonie samoczynnym powoduje, że masa emitowanych cząstek stałych jest
względnie mała. Z punktu widzenia badacza emisji PM oznacza to, że do osadzenia na
filtrach próbkujących wymaganej dokładnością pomiarów masy cząstek stałych należy
przez układ próbkujący przepuścić więcej spalin, te zaś muszą być odpowiednio
rozcieńczone, co wymaga większych natężeń przepływu w tunelu rozcieńczającym. Z tego
powodu układy do pomiaru współczesnych silników powinny charakteryzować się
większymi natężeniami przepływu w tunelach rozcieńczających od układów stosowanych
w pomiarach starszych silników.
1.2. Temperatura filtrów próbkujących
Jednymi z istotnych parametrów wpływających na jakość pomiaru emisji cząstek
stałych jest temperatura czynnika przed filtrem próbkującym (tfil). Wpływ na jej wartość
mają temperatura próbki spalin oraz temperatura powietrza rozcieńczającego próbkę.
W normie EURO V wartość maksymalną tej temperatury ustalono na 520C, nie podano zaś
minimalnej dopuszczalnej wartości tej temperatury. Utrzymanie tej temperatury poniżej
wartości dopuszczalnej było technicznie dość łatwym zadaniem, bowiem gorącą próbkę
spalin wystarczyło odpowiednio schłodzić powietrzem rozcieńczającym o temperaturze
pokojowej dobierając odpowiednio stopień rozcieńczenia próbki. W normie EURO VI
oprócz maksymalnej temperatury czynnika na wlocie do filtrów próbkujących ustalono
także minimalną wartość tej temperatury na 420C.
Temperatura czynnika na wlocie do filtrów próbkujących jest wypadkową temperatury
gorącej próbki spalin i chłodnego powietrza rozcieńczającego. Dlatego podczas
odtwarzania dynamicznych testów badawczych z użyciem metody CVS próbkowania
spalin, gdy wartość współczynnika rozcieńczenia spalin nie jest stała, temperatura tfil
będzie zmniejszać się wraz ze zmianą obciążenia silnika. Przy mniejszych obciążeniach
silnika temperatura spalin jest mniejsza, a dodatkowo mniejsze natężenie wypływu spalin
powoduje w metodzie CVS większe rozcieńczenie spalin w tunelu rozcieńczającym. Na
rys. 6 przedstawiono symulację zmiany temperatury czynnika na filtrze próbkującym
w funkcji współczynnika rozcieńczenia spalin (q) (metoda CVS) oraz temperatur
powietrza rozcieńczającego (tdil) i temperatury próbki spalin pobieranych z układu
wylotowego silnika (tin). Krzywe przedstawione na tym rysunku zostały sporządzone dla
wybranych wartości parametrów tdil i tin przy założeniu, że tunel rozcieńczający jest
nieogrzewany. Obserwując każdą z krzywych można zauważyć, że ich początek i koniec
mieści się w przedziale 100C, czyli że do spełnienia warunku, aby temperatura tfil mieściła
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się w przedziale od 420C do 520C należy jedynie odpowiednio dobrać wartość parametrów
tdil i tin. Obserwując rys. 6-6 można zauważyć, że do spełnienia warunku 420C < tfil < 520C
potrzebne jest użycie powietrza rozcieńczającego o temperaturze większej niż 350C.
W praktyce laboratoryjnej w badaniach według normy Euro V jako powietrze
rozcieńczające było używane powietrze pochodzące z zewnętrznej instalacji sprężonego
powietrza o temperaturze równej temperaturze panującej w pomieszczeniu badawczym.
W celu spełnienia wymagań przepisów EURO VI powietrze to powinno być wstępnie
podgrzane, a dodatkowo pobierana próbka spalin powinna mieć temperaturę co najmniej
1500C.
Przepisy dość rygorystycznie wypowiadają się na temat możliwości podgrzewania
próbki spalin w przewodzie transportującym znajdującym się pomiędzy sondą pomiarową
a tunelem rozcieńczającym. Przewód ten może mieć długość 0,26 m, gdy jest
nieogrzewany lub może mieć długość nie większą niż 1 m, gdy jest grzaną linią.
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Rys. 6. Temperatura na wlocie do filtra próbkującego w funkcji współczynnika rozcieńczenia spalin
(q) oraz temperatury powietrza rozcieńczającego (tdil) i temperatury próbki spalin (tin)
Fig. 6. Temperature at the inlet of sampling filter as a function of the dilution ratio (q) and the
diluting air temperature (tdil) and exhaust gas sample temperature (tin)
Źródło: Opracowanie własne

Weryfikacją krzywych przedstawionych na rys. 6, będących wynikiem teoretycznych
obliczeń, jest rys. 7, na którym przedstawiono wyniki pomiaru temperatury na filtrze
próbkującym (tfil) i temperatury próbki spalin (tin) w urządzeniu Smart Sampler AVL472.
Temperatura powietrza rozcieńczającego podczas wykonywania tej próby wynosiła tdil =
230C. Urządzenie nie było podłączone do silnika, w związku z czym zamiast próbki spalin
zasysało powietrze o temperaturze w przybliżeniu równej temperaturze powietrza
rozcieńczającego. Mierzony układ wykazywał się dużą bezwładnością cieplną, a czas jego
stabilizacji temperaturowej wynosił kilkanaście minut. Efekt bezwładności cieplnej można
zaobserwować na rys. 8, na którym zakreskowane pole oznacza obwiednię punktów zmian
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temperatury tfil zmierzonych w teście ETC. Przy dużych obciążeniach silnika (małe
rozcieńczenie spalin) różnice temperatur na filtrze próbkującym sięgają 90C, podczas gdy
dla biegu jałowego silnika osiągają one wartość 1,50C.
W przypadku krzywych przedstawionych na rys. 6-8 każda z nich dąży asymptotycznie
wraz ze wzrostem współczynnika rozcieńczenia spalin q do wartości równej temperaturze
powietrza rozcieńczającego tdil. W przypadku zmniejszania współczynnika rozcieńczania
spalin do wartości q = 1 temperatura rozcieńczonych spalin powinna być średnią
arytmetyczną temperatur próbki spalin i powietrza rozcieńczającego (tdil i tin). Z punktu
widzenia łatwości regulacji najlepiej byłoby, aby temperatury tdil i tin były do siebie
zbliżone. Przepisy EURO VI zabraniają jednak aby temperatura powietrza
rozcieńczającego była większa niż 420C (przepisy EURO V ustalały tę wartość
w przedziale od 20 do 300C), dlatego najbardziej efektywnym wyjściem byłoby
zastosowanie ogrzewania tunelu rozcieńczającego.
Układy rozcieńczające częściowego przepływu mogą pracować w dwóch
podstawowych trybach pracy:
1. Tryb zgodny z metodą CVS spotykaną w układach rozcieńczania pełnego przepływu,
w którym do tunelu rozcieńczającego podawana jest próbka będąca stałym ułamkiem masy
spalin wytwarzanej przez silnik (r = const., współczynnik rozcieńczenia spalin q jest
zmienny), a układ pomiarowy musi korygować masę podawanego rozcieńczającego
powietrza w celu zapewnienia stałości natężenia przepływu w tunelu rozcieńczającym.
2. Tryb o stałym współczynniku rozcieńczenia spalin (q = const.), w którym dawka spalin
podawana do tunelu rozcieńczającego jest stała, przez co współczynnik wyrażający udział
masy próbki spalin w masie spalin silnika (r) będzie zmieniał się w czasie odtwarzania
testu badawczego, jeśli masowe natężenie przepływu spalin nie będzie wartością stałą.

Rys. 7. Przebiegi temperatury próbki spalin i temperatury na wlocie do filtra w funkcji
współczynnika rozcieńczenia spalin
Fig. 7. Temperatures of the exhaust gas sample and temperature at the inlet to the filter as a
function of the exhaust dilution ratio
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 8. Przebieg temperatury na wlocie do filtra próbkującego PM w teście ETC w funkcji
współczynnika rozcieńczenia spalin
Fig. 8. Temperature at the inlet to the PM sampling filter in the ETC cycle as a function of the
exhaust dilution ratio
Źródło: Opracowanie własne

W pierwszym z wymienionych trybów pracy (r = const.) wraz ze zmianą godzinowego
zużycia paliwa przez silnik musi jednocześnie zmieniać się natężenie przepływu próbki
spalin (Gp) oraz natężenie przepływu powietrza rozcieńczającego (Gdil). W drugim
z wymienionych trybów pracy (q=const) w trakcie całego badania natężenia przepływu Gdil
i Gp pozostają stałe i nie wymagają żadnej regulacji. Z tego powodu metoda ze stałym
rozcieńczeniem spalin (q=const) jest prostsza technicznie i łatwiejsza do realizacji
w testach dynamicznych. W testach dynamicznych realizowanych metodą CVS występuje
konieczność szybkich zmian przepływów Gdil i Gp z częstotliwością co najmniej 1 Hz.
Zadanie to może okazać się trudne do spełnienia.
Mimo tego przepisy Euro V i Euro VI nakazują stosowanie wyłącznie metody CVS
w przypadku odtwarzania testów dynamicznych (ETC, WHTC itp.). Jakość pobrania
reprezentatywnej (proporcjonalnej) próbki spalin do badań określa się przy pomocy
współczynnika dyslokacji (wzór (5)). Jego wartość nie może być mniejsza niż 0,95.
W przypadku testów stacjonarnych (np. ESC) przepisy nie nakładają obowiązku
stosowania metody CVS. W testach tego typu na początku każdej z faz badania (w teście
ESC jest ich 13) mamy do dyspozycji czas przeznaczony na stabilizację parametrów pracy
silnika. Dokładna regulacja przepływów Gdil i Gp po zmianie parametrów pracy silnika
może trwać do kilkunastu sekund i czas niezbędny do tej regulacji jest zwykle krótszy od
czasu przeznaczonego w teście na stabilizację pracy silnika. Z tego powodu nie powinny
występować w testach statycznych problemy z regulacją układu próbującego PM.
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1.3. Dokładność pomiaru natężenia przepływu
Przepisy wymagają od układów pomiarowych częściowego przepływu, w których
zastosowano różnicowy pomiar natężenia przepływu próbki spalin Gp, zapewnienia
dokładności pomiaru na poziomie ± 5%. Można to zapewnić na kilka sposobów
wymagając odpowiedniej dokładności od pomiarów cząstkowych, na podstawie których
wyznacza się wartość Gp. Przykładowo w przepisach można znaleźć dwie następujące
metody:
a) bezwzględna dokładność pomiaru Gtot i Gdil powinna wynosić ± 0,2%, co zapewnia
dokładność Gp na poziomie ± 5% w przedziale współczynnika rozcieńczenia q < 15;
b) bezwzględna dokładność pomiaru Gtot i Gdil powinna wynosić ± 2% końca skali,
maksymalny błąd różnicy Gtot i Gdil powinien wynosić ± 0,2%, błąd liniowości jest
mniejszy niż 0,2% największej wartości Gtot występującej w czasie trwania testu.
Obliczenia emisji jednostkowej PM polegają na pomnożeniu emisji jednostkowej
wyznaczonej na podstawie masy cząstek zgromadzonych na filtrach próbkujących
umieszczonych w częściowym przepływie przez współczynnik proporcjonalności będący
ilorazem równoważnego natężenia przepływu spalin dla przypadku tunelu pełnego
przepływu (GEDF=q × GEXE) i masy rozcieńczonych spalin, które przepłynęły przez filtry
próbkujące (MSAM=Gtot × t). Po odpowiednich przekształceniach można wykazać (9), że
współczynnik ten jest odwrotnie proporcjonalny do współczynnika rozdziału spalin (r)
i czasu trwania testu (t):
=

×

=

(

−

)×

=

1
×

(9)

Z równania (9) można wywnioskować, jakie parametry wpływają na jakość obliczeń
emisji cząstek stałych. Jednym z istotniejszych parametrów jest tu współczynnik rozdziału
spalin (r). Z tego powodu w normie Euro V dla testu ETC, a w normie Euro VI dla
wszystkich testów wprowadzono wymagania dotyczące proporcjonalności i korelacji
parametrów GEXH i Gp, czyli de facto wymagania dotyczące stałości wartości parametru
wyrażonego równaniem (9) podczas odtwarzania całego testu badawczego.
Analizując równanie (9) można spostrzec, że w tym wzorze stabilność natężenia
przepływu rozcieńczonych spalin w tunelu rozcieńczającym ma drugorzędne znaczenie dla
dokładności wyników pomiaru emisji cząstek stałych wobec konieczności utrzymania
stałej wartości współczynnika rozdziału spalin (r) podczas badania.
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Rys. 8. Przebieg współczynnika rozdziału spalin w teście ETC
Fig. 8. The exhaust gas split ratio in the ETC cycle
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 9. Zależność współczynnika rozdziału spalin od współczynnika ich rozcieńczenia w teście
ETC
Fig. 9. The dependence of the exhaust gas split ratio on the dilution ratio in the ETC cycle
Źródło: Opracowanie własne
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W celu przeanalizowania rozrzutu wartości współczynnika rozdziału spalin r w użytym
przyrządzie pomiarowym wykonano rys. 8 i 9.
Na rys. 8 przedstawiono zarejestrowany przebieg współczynnika rozdziału spalin r w
czasie odtwarzania testu ETC. Analizując ten przebieg można zauważyć, że jego wartość
spełnia z dość dużym przybliżeniem warunek metody CVS (r=const.). W przykładzie
przedstawionym na tym rysunku wartość współczynnika rozdziału spalin powinna wynosić
r = 0,32% (taka wartość była ustawiona w przyrządzie pomiarowym). W trakcie
wykonywania testu ETC wartość współczynnika r zmieniała się i oscylowała wokół
wartości średniej równej wartości założonej. Wartości amplitud oscylacji (błąd
bezwzględny realizacji wartości zadanej) była większy w początkowym fragmencie testu,
w którym symulowana jest jazda miejska charakteryzująca się większą dynamiką zmian
parametrów pracy silnika. Dla pierwszych 600 sekund trwania testu ETC błąd względny
(uchyb regulacji) wyniósł 6%. Dla pozostałego fragmentu testu – 3,3 %. Użyty w
badaniach układ próbkujący PM odznaczał się znacznie lepszą stabilnością wskazań w
stanach bliższych statycznym niż dynamicznym.
Na rys. 9 przedstawiono zależność pomiędzy współczynnikiem rozdziału salin r
a współczynnikiem ich rozcieńczenia q wraz z linią regresji wykreśloną na tle
zarejestrowanych punktów pomiarowych. Opadający przebieg linii regresji oznacza, że dla
rozcieńczeń spalin charakterystycznych dla biegu jałowego (q ≈ 20) realizowane wartości
współczynnika r są o ok. 8% mniejsze niż przy pełnym obciążeniu silnika. Oznacza to, że
przy większych stopniach rozcieńczenia spalin użyty układ próbkujący wykazywał
tendencję do zwiększania błędu ustawienia zadanej wartości parametru r. Jeśli zgodnie
z regulaminem 49 ONZ przyjęlibyśmy wartość dopuszczalnego względnego uchybu
regulacji równego 5%, to używany układ pomiarowy przekroczyłby tę wartość przy
rozcieńczeniu q > 15, co spełnia wymagania przepisów.
W przypadku silników EURO V i wcześniejszych, dla których przepisy określają
jedynie minimalną wartość współczynnika rozcieńczenia spalin, co oznacza, że można
teoretycznie stosować dowolnie duże rozcieńczenie spalin, oznacza to jednak, że narażamy
się na możliwość przekroczenie dopuszczalnej wartości uchybu natężenia przepływu
próbki spalin.
Zdecydowanie mniejsze pole manewru wartością współczynnika rozcieńczenia spalin
istnieje dla silników EURO VI, gdzie minimalną wartość tego współczynnika ustalono na
7 > qmin > 5. Autorzy przepisów doszli do wniosku, że nadmierne rozcieńczenie spalin
osłabia proces koagulacji cząstek sadzy w spalinach, przez co emisja cząstek stałych może
mieć zaniżoną wartość. Z tego powodu ustawiono dość wąski przedział zmienności
minimalnej wartości współczynnika rozcieńczenia spalin.
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Rys. 10. Dystrybuanta rozkładu współczynnika rozcieńczenia spalin w teście ETC
Fig. 10. Distribution of the exhaust dilution ratio in the ETC cycle
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 11. Histogram rozkładu współczynnika rozcieńczenia spalin w teście ETC
Fig. 11. Histogram of the exhaust dilution ratio in the ETC cycle
Źródło: Opracowanie własne
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[%]

Na rys. 10 i 11 przedstawiono dystrybuantę i histogram rozkładu współczynnika
rozcieńczenia spalin q w teście ETC. Z rys. 10 wynika, że dla 90 % punktów pomiarowych
współczynnik rozcieńczenia splin ma wartość mniejszą niż 10, co oznacza, że dla tych
punktów pomiarowych średni uchyb wartości współczynnika rozdziału spalin (rys. 9) jest
mniejszy niż 3 %. Punktów pomiarowych, dla których współczynnik rozcieńczenia spalin
spełnia warunek q > 15 jest ok. 7 %.
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Rys. 12. Dystrybuanta rozkładu współczynnika rozdziału spalin w teście ETC
Fig. 12. Distribution of the exhaust split ratio in ETC cycle
Źródło: Opracowanie własne

Na rys. 12 i 13 przedstawiono wyniki analizy statystycznej wartości współczynnika
rozdziału spalin r zarejestrowanych w teście ETC bez użycia funkcji Look Ahead. Rozkład
współczynnika rozdziału spalin (rys. 13) przypomina rozkład normalny zmiennej losowej
możliwy do opisania krzywą Gaussa.
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Rys. 13. Histogram rozkładu współczynnika rozdziału spalin w teście ETC w klasach
o szerokości 2 %
Fig. 13. Histogram the exhaust split ratio in ETC cycle in 2% wide class
Źródło: Opracowanie własne

Z rys. 13 wynika, że w przedziale o szerokości dopuszczalnego przepisami uchybu
względnego (Δr = ± 5%) czyli = 0,32 ,,
% znajduje się 75% punktów pomiarowych,
co było powodem, dla którego średni uchyb współczynnika rozdziału spalin wyniósł 8 %.
Gdyby podczas wykonywania pomiarów użyto opcji Look Ahead, umożliwiającej
odczytywanie przewidywanego natężenia przepływu spalin silnika z kilkusekundowym
wyprzedzeniem, można by zredukować prawie do zera wartość uchybu współczynnika
rozdziału spalin (rys. 3). Wpływ użycia opcji Look Ahead na jakość otrzymywanych
wyników jest tym większy im bardziej dynamicznie zmieniają się parametry pracy silnika
w czasie testu. Dlatego w czasie odtwarzania testu WHTC, w którym parametry pracy
silnika zmieniają się z większą częstotliwością (choć z mniejszą amplitudą) niż w teście
ETC, wynikiem tych zmian może być pogorszenie jakości regulacji utrzymania stałej
wartości współczynnika rozdziału spalin (r), objawiające się większą wartością uchybu
tego parametru (rys. 14).
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Rys. 14. Dystrybuanta rozkładu współczynnika rozdziału spalin w wybranych dynamicznych
testach badawczych emisji, w których średnia (zadana) wartość współczynnika rozdziału spalin
wynosiła 0,32 %
Fig. 14. Distribution of the exhaust split ratio in selected dynamic emission tests in which the
average (set) value of the exhaust split ratio was 0.32%
Źródło: Opracowanie własne

W testach statycznych (ESC, NRSC) użycie opcji Look Ahead jest zbędne, bowiem
czas stabilizacji parametrów pracy silnika poprzedzający właściwy pomiar jest
wielokrotnie większy od czasu wyprzedzenia (maksymalna dopuszczalna wartość tego
czasu według przepisów to 5 s), z jakim opcja Look Ahead odczytuje przyszłe wartości
natężenia przepływu spalin. Dlatego podczas właściwego pomiaru są ustabilizowane nie
tylko parametry pracy silnika, ale i nastawy układu próbkującego emisję cząstek stałych.
W tablicy 2 porównano wymagania dotyczące ustawienia wybranych parametrów
wykonywania pomiarów emisji jednostkowej masy cząstek stałych w normach Euro V
i Euro VI. Z pozoru zmiany te mogą się wydawać niewielkie, ale część z nich może
powodować, że przyrząd pomiarowy używany w pomiarach emisji cząstek stałych według
normy Euro V może wymagać koniecznej przebudowy. W szczególności użyty
w badaniach układ pomiarowy AVL472 Smart Sampler będzie wymagał podgrzewania
powietrza rozcieńczającego próbkę spalin.
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Tablica 2
Najważniejsze różnice w wymaganiach dotyczących układów rozcieńczających spaliny podczas
pomiaru emisji cząstek stałych
Table 2
The most important differences in the requirements for exhaust gas dilution systems for PM
measurements
Parametr
EURO V
EURO VI
qmin
qmin > 4
7 > qmim > 5
tfil
tfil < 52 0C
42 0C < tfil < 52 0C
0
0
tdil
20 C < tdil < 30 C
20 0C < tdil < 42 0C
0
tTT
tTT < 52 C przy długości L < 1 m
L<1m
tTT > 250 0C przy długości 1 m < L < 4 m
brak limitu temperatury
vf
0,3 m/s < vf < 1 m/s
0,9 m/s < vf < 1 m/s
Źródło: Opracowanie własne

Użyte oznaczenia:
GEDF - ekwiwalentne natężenie przepływu spalin obliczone dla tunelu rozcieńczającego pełnego
przepływu i współczynników rozcieńczenia realizowanych w tunelu rozcieńczającym częściowego
przepływu;
GEXE – masowe natężenie przepływu spalin w układzie wylotowym badanego silnika;
Gdil –- masowe natężenie przepływu powietrza rozcieńczającego próbkę spalin;
Gp – masowe natężenie przepływu próbki spalin pobieranej z układu wylotowego silnika przez układ
pomiarowy emisji cząstek stałych;
Gtot – masowe natężenie przepływu w tunelu rozcieńczającym;
L – długość przewodu łączącego sondę poboru spalin z tunelem rozcieńczającym;
tdil – temperatura powietrza rozcieńczającego;
tfil – temperatura rozcieńczonej próbki spalin mierzona na wlocie do filtra próbkującego;
tTT – temperatura ścianki przewodu transportującego łączącego sondę poboru spalin z tunelem
rozcieńczającym;
q – współczynnik rozcieńczenia spalin;
qmin – minimalna wartość współczynnik rozcieńczenia spalin w teście badawczym;
r – współczynnik rozdziału strumienia spalin określający jaka część spalin jest pobierana przez
układ próbkujący cząstek stałych;
t – czas;
vf – prędkość próbki rozcieńczonych spalin na czole filtra próbkującego.
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