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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z tworzeniem kondensatu w układach wy-
lotowych silników spalinowych. Omówiono zagadnienia związane z mechanizmem powsta-
wania kondensatu, jego składem chemicznym i metodami poboru kondensatu z układu wylo-
towego silnika. Przedstawiono metody badań wpływu kondensatu na elementy układu 
wylotowego. Wyróżniono obszar wymagający dalszych badań problemu tworzenia i emisji 
kondensatu. 
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A b s t r a c t  

The paper presents problems of condensate creation in the combustion engine exhaust gas 
system. Mechanism of condensate creation, chemical constitution and uptake methods from 
exhaust gas system are discussed. Condensate influence on exhaust gas system elements  
is presented. Further researches of condensate creation and emission are pointed out. 
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1. Wstęp 

Korzystanie z pojazdu samochodowego zawsze wiąże się z koniecznością uruchomienia 
silnika, a następnie okresem, w którym następuje nagrzewanie się poszczególnych jego 
węzłów. Należy przy tym zauważyć, że okres nagrzewania się nie dotyczy tylko samego 
silnika, lecz również układu wylotowego, którego zadaniem jest wyprowadzenie wszyst-
kich składników spalin z silnika do środowiska. W zimnym układzie wylotowym są sprzy-
jające warunki do wystąpienia zjawiska kondensacji niektórych, gazowych składników 
spalin. Powstały kondensat w postaci ciekłej zalega w różnych częściach układu wyloto-
wego, a następnie jest emitowany do otoczenia. 

Badania prowadzone w 16 wybranych krajach europejskich wykazały [6], że długość 
drogi pokonywanej przez pojazd po rozruchu zimnego silnika wynosi średnio ok. 12 km. 
Stwierdzono również, że ok. 75% przypadków korzystania z pojazdu samochodowego 
przypada na przejazd krótszy niż 10 km. 

W okresie nagrzewania się silnika emitowane są znacznie większe ilości toksycznych 
składników spalin, a ta zwiększona emisja jest uznawana zwykle za najważniejszy problem 
okresu nagrzewania się silnika. 

Wśród prac badawczych dotyczących okresu pracy silnika po zimnym rozruchu tylko 
nieliczne poświęcone są analizie problemów związanych z powstawaniem kondensatu  
w układzie wylotowym i jego emisją do otoczenia. Stanowi to zagrożenie szczególnie 
w aglomeracjach miejskich, gdzie znaczna liczba samochodów jest eksploatowana na krót-
kich odcinkach drogi, a wynikający z warunków ruchu postój z silnikiem pracującym na 
biegu jałowym ma coraz większy udział w całkowitym czasie korzystania z pojazdu. 
Innym, równie ważnym problemem wynikającym z tworzenia się kondensatu jest zagad-
nienie przyspieszonej korozji elementów układu wylotowego. 

2. Warunki powstawania kondensatu w układzie wylotowym silnika 

Powstawanie kondensatu w układzie wylotowym dotyczy zarówno silników ZI, jak i ZS 
i jest związane z wykraplaniem się niektórych składników spalin w przewodach układu. 
Podczas normalnych warunków pracy prawidłowo nagrzanego silnika ZI problem ten jest 
mniej istotny niż dla silnika ZS, ponieważ w silniku ZI maksymalna temperatura spalania 
przekracza 3000 K, a system wylotowy ze względu na konieczność zapewnienia prawidło-
wej pracy reaktorów katalitycznych jest często izolowany termicznie, dzięki czemu szybko 
osiąga nominalną temperaturę pracy. 

Problemy związane z kondensacją niektórych składników spalin mogą wystąpić tylko  
w szczególnych warunkach pracy silnika ZI. Zaliczyć do nich można np. krótkotrwałą eks-
ploatację silnika z małym obciążeniem w niskiej temperaturze otoczenia. W innych wa-
runkach silny i gorący strumień spalin powoduje usunięcie oraz odparowanie resztek 
kondensatu wytrąconego w układzie wylotowym. 

Silnik z zapłonem samoczynnym w zakresie małych lub średnich obciążeń pracuje ze 
znacznym nadmiarem powietrza, który przy pracy na biegu jałowym może nawet kilku-
nastokrotnie przekraczać minimalną masę powietrza niezbędną do całkowitego i zupełnego 
spalenia wtryśniętej dawki paliwa. Powoduje to znaczące zmniejszenie temperatury spalin  
i warunki sprzyjające do tworzenia kondensatu w układzie wylotowym. 
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Najbardziej intensywny proces wytrącania się kondensatu następuje w czasie przepływu 
spalin przez zimny układ wylotowy, co ma głównie miejsce w pierwszym okresie pracy 
silnika po rozruchu oraz w fazie jego nagrzewania. W danych warunkach pracy stan 
cieplny silnika można uznać za stabilny dopiero wówczas, gdy wszystkie jego elementy 
konstrukcyjne i płyny eksploatacyjne osiągną temperaturę uznaną w tych warunkach za 
nominalną. Dotyczy to również wszystkich elementów układu wylotowego. Proces roz-
ruchu silnika następować może w różnej temperaturze jego poszczególnych elementów.  
Z punktu widzenia powstawania kondensatu oraz emisji toksycznych składników spalin 
najbardziej interesujące są przypadki rozruchu, w których temperatura silnika jest niższa od 
temperatury uznanej w danych warunkach pracy za stabilną. W literaturze specjalistycznej 
[2] spotyka się dość różne definicje zimnego rozruchu silnika spalinowego. Zimny rozruch 
oznacza zwykle uruchomienie silnika, którego wszystkie elementy mają temperaturę równą 
temperaturze otoczenia niezależnie od jej wartości. Nazwa ,,chłodny rozruch” używana jest 
w odniesieniu do silnika wyposażonego w reaktor katalityczny i dotyczy przypadku, w któ-
rym silnik ma temperaturę wyższą od temperatury otoczenia, a temperatura reaktora 
katalitycznego jest niższa od temperatury jego prawidłowej pracy. Duże znaczenie ma tu 
konstrukcja układu wylotowego, w tym jego cechy decydujące o odprowadzaniu ciepła, 
takie jak: średnica przewodu wylotowego, wielkość powierzchni wewnętrznej, sposób izo-
lacji termicznej, materiał poszczególnych elementów układu wylotowego itp. Drugim waż-
nym czynnikiem jest sposób eksploatacji silnika, mający wpływ na temperaturę spalin. 
Sprzyjające warunki w tym wypadku to praca silnika po zimnym rozruchu na biegu 
jałowym lub z małym obciążeniem i małą prędkością obrotową, kiedy mały strumień spalin 
o niskiej temperaturze jest szybko schłodzony przez zimne ścianki układu wylotowego. 

Przykładem pokazującym wpływ warunków pracy silnika oraz wpływ przejmowania 
ciepła przez układ wylotowy są badania temperatury spalin w układzie wylotowym, prze-
prowadzone dla silnika ZI [3]. Na rysunku 1 przedstawiono wyniki pomiaru temperatury 
spalin silnika ZI pracującego w okresie nagrzewania na biegu jałowym, po zimnym rozru-
chu w temperaturze 20°C. W badanym układzie wylotowym reaktor katalityczny był 
umieszczony w odległości 40 cm od kolektora wylotowego. Reaktor katalityczny ze 
względu na swą dużą pojemność cieplną powoduje większy spadek temperatury spalin niż 
przejmowanie ciepła przez ścianki przewodu wylotowego na odcinku od kolektora wylo-
towego do reaktora. We wszystkich punktach pomiarowych przyrost temperatury spalin 
silnika pracującego na biegu jałowym po zimnym rozruchu jest bardzo mały, czego przy-
czyną jest mały strumień ciepła niesiony przez spaliny. 
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Rys. 1. Temperatura spalin silnika pracującego 
w okresie nagrzewania się na biegu jało-
                          wym [3] 

Fig. 1. Exhaust gas temperature during warm-up 
                     at idle gear [3] 
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Na rysunku 2 przedstawiono wyniki pomiaru temperatury spalin silnika ZI pracującego 
w okresie nagrzewania z obciążeniem, po zimnym rozruchu w temperaturze 20°C. W tym 
przypadku zarówno obciążenie, jak i prędkość obrotowa silnika były stałe i wynosiły ok. 
30% wartości nominalnej. Temperatura ścianek przewodu wylotowego, jak i samego reak-
tora katalitycznego szybko wzrasta dzięki dużemu strumieniowi ciepła niesionego przez 
spaliny. W czasie ok. 200 s po zimnym rozruchu temperatura spalin za reaktorem katali-
tycznym osiąga większą wartość niż przed reaktorem, co świadczy o zachodzeniu w nim 
egzotermicznej reakcji utleniania. 
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Powstawanie kondensatu może następować w różnych miejscach układu wylotowego, 
w zależności od warunków przejmowania ciepła przez ścianki układu od strumienia spalin. 
Istotne znaczenie w warunkach pracy układu wylotowego i możliwości powstawania kon-
densatu mają warunki atmosferyczne. Kluczową rolę odgrywają w nich temperatura oto-
czenia i wilgotność powietrza. Zmienność tych parametrów i określone ich wartości są 
charakterystyczne dla różnych stref klimatycznych, co przyczynia się w głównej mierze do 
tego, że zarówno ilość powstającego kondensatu, jak i trwałość i wytrzymałość układów 
wylotowych będą zmienne w zależności od miejsca eksploatowania pojazdu. 

3. Składniki tworzące kondensat 

Teoretycznie, produktami całkowitego i zupełnego spalania mieszanki paliwa węglo-
wodorowego z powietrzem są dwutlenek węgla oraz para wodna. W spalinach znajdują się 
ponadto azot atmosferyczny oraz woda zawarta w powietrzu i paliwie, a przy spalaniu 
mieszanki ubogiej również tlen. Woda, która jest głównym składnikiem kondensatu, po-
chodzi zarówno z produktów spalania, jak i z wody zasysanej przez silnik wraz powietrzem 
oraz z wody zalegającej w układzie wylotowym. Ta ostatnia dostaje się do układu wylo-
towego po wyłączeniu silnika, kiedy stygnące gazy w układzie wylotowym zmniejszają 
swą objętość, czego skutkiem jest napływ wilgotnego powietrza atmosferycznego. 

W rzeczywistym procesie spalania w silniku oprócz produktów całkowitego i zupełnego 
spalania znajduje się też wiele toksycznych produktów, które w określonych warunkach 
chętnie łączą się z wodą, stając się składnikami kondensatu. Skład chemiczny kondensatu 
nie jest jednoznacznie określony i zależy od wielu czynników związanych z typem silnika, 

Rys. 2. Temperatura spalin silnika pracującego 
w okresie nagrzewania się z obciąże-
                       niem [3] 

Fig. 2. Exhaust gas temperature during warm- 
                   -up with load [3] 
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warunkami eksploatacji oraz zdolnością poszczególnych składników spalin do rozpusz-
czania w wodzie. Oprócz wody w skład kondensatu wchodzą zwykle związki chemiczne 
powstałe z podstawowych, toksycznych składników spalin, takich jak: tlenek węgla, wę-
glowodory, aldehydy, tlenki azotu oraz cząstki stałe. W skład kondensatu wchodzą środki 
chemiczne znajdujące się w pasie drogowym, takie jak np. chlorek sodu NaCl lub chlorek 
wapnia CaCl2 służące do posypywania dróg i zawarte w powietrzu zasysanym przez silnik. 
Cząstki stałe emitowane w spalinach silnika ZS mają porowatą strukturę i chętnie wchła-
niają pozostałe składniki spalin, w tym również wiele składników bardzo aktywnych che-
micznie. Zalegając następnie w różnych miejscach układu wylotowego, mogą wchodzić  
w reakcję z materiałem poszczególnych elementów układu, powodując szybkie zniszczenie 
jego powierzchni. 

Największy wpływ na skład kondensatu ma zwiększona emisja toksycznych składników 
spalin podczas zimnego rozruchu i nagrzewania się silnika. Z porównania pomiarów emisji 
w teście FTP-75 przeprowadzonych dla zimnego i dla nagrzanego silnika ZI w tem-
peraturze otoczenia +25°C i –7°C wynika, że emisja z fazy nagrzewania się ma bardzo 
duży udział w stosunku do emisji z całego testu (rys. 3) [1]. 
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Rys. 3. Względna emisja toksycznych składników spalin podczas pracy zimnego i nagrzanego silnika 

ZI w teście FTP-75 wykonanym w temperaturze +25°C i –7°C [1] 
Fig. 3. Cold and warm-up relative emission of toxic components in FTP 75 test of SI engine.  

Tests performed at +25°C and –7°C [1] 

W teście przeprowadzonym w temperaturze +25°C dla nagrzanego silnika, którego 
czynnik chłodzący ma temperaturę +70°C, emisja tlenku węgla jest o 70% mniejsza, a emi-
sja węglowodorów o 45% mniejsza niż w teście przeprowadzonym dla silnika zimnego. 
Jeszcze większe różnice (emisja tlenku węgla mniejsza o 86%, a emisja węglowodorów 
mniejsza o 85%) wykazano w teście przeprowadzonym w temperaturze –7°C. W fazie 
nagrzewania się silnika ZI emisja tlenków azotu nie stanowi zwykle problemu ze względu 
na niską temperaturę procesu spalania, natomiast występuje w całym zakresie pracy silnika 
ZS i jest spowodowana lokalnym wzrostem temperatury w strefie płomienia. W spalinach 
silnika ZS podczas rozruchu występuje ponadto zwiększona emisja cząstek stałych, wyni-
kająca z dużej dawki rozruchowej i utrudnionych warunków tworzenia mieszanki i spalania 
podczas nagrzewania się silnika. Dochodzi do tego także emisja cząstek stałych odłożonych 
w układzie wylotowym. 
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4. Skład chemiczny kondensatu 

Dla producentów układów wylotowych znajomość składu chemicznego kondensatu jest nie-
zwykle ważna z punktu widzenia doboru odpowiednich materiałów konstrukcyjnych układu 
wylotowego, odpornych na agresywne działanie składników kondensatu. Kondensat pobierany 
z układu wylotowego wykazuje bardzo zróżnicowany skład chemiczny. Jest on zależny od 
miejsca poboru próbki, jakości paliwa, stanu cieplnego i sposobu eksploatacji silnika itp. Jedyną 
– jak dotąd – metodą poznania składu kondensatu jest jego pobranie z układu wylotowego sil-
nika i przeprowadzenie analizy chemicznej. W tabeli 1 przedstawiono skład przykładowych 
próbek kondensatu, uzyskanych różnymi metodami ze spalin pochodzących z silników różnych 
marek, przy różnych warunkach poboru próbki i stosowaniu różnych paliw. 
 

T a b e l a  1 

Wybrane składniki chemiczne kondensatu [4, 5, 7] 

 Miejsce poboru 
próbki 

Rodzaj 
paliwa pH Siarczany 

[mg/dm3] 
Chlorki 

[mg/dm3] 

Azotany, 
Azotyny 
[mg/dm3] 

Fosfaty 
[mg/dm3] Uwagi 

1 Ostatni 
tłumik 

benzyna 
bezołowiowa 6,5 15 2,2 120 0,1 z reakt. 

katalit. 

2 Ostatni 
tłumik 

benzyna 
bezołowiowa 3,2 320 4,2 2,15 0,5 bez reakt. 

katalit. 

3 Przed I 
tłumikiem 

olej napęd. 
standard 2,2 14 11 4875 brak 

danych  

4 Przed I 
tłumikiem 

olej napęd. 
standard 7,8 11 5930 732 7 silna mgła 

solna 

5 Przed I 
tłumikiem 

olej napęd. 
zimowy 6,5 79 15 747 0  

6 Za II 
tłumikiem 

olej napęd. 
zimowy 6,5 93 37 660 0  

7 Przed I 
tłumikiem 

olej napęd. 
4500 ppm 

siarki 
7,8 2210 187 163 23 mgła 

solna 

8 Za II 
tłumikiem 

olej napęd. 
4500 ppm 

siarki 
2,5 2260 27 500 20 mgła 

solna 

9 
Spaliny 
schłodz. 

Temp. 80oC 

olej napęd. 
10 ppm 
siarki 

2,2 43 10 843 1  

10 
Spaliny 
schłodz. 

Temp. 35oC 

olej napęd. 
10 ppm 
siarki 

2,6 10 10 374 2  

11 
Spaliny 
schłodz. 

Temp. 80oC 

olej napęd. 
50 ppm 
siarki 

2,1 164 9 712 1  

12 
Spaliny 
schłodz. 

Temp. 35oC 

olej napęd. 
50 ppm 
siarki 

2,5 80 9 246 1  

13 Przy końcu 
ukł. wylotow. 

olej napęd. 
standard 3 787 2,5 21,5 brak 

danych 
silnik 
EU3 

14 Chłodnica EGR 
Temp. 98oC 

olej napęd. 
350 ppm 

siarki 
3,5 787 3 22 1  
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Duże różnice składu chemicznego otrzymanych próbek kondensatu wynikają z braku 
ustalonych procedur, które określałyby jednolite warunki poboru próbek spalin. Niemniej 
jednak tego typu badania pozwoliły na identyfikację podstawowych składników chemicz-
nych kondensatu.  

Znaczący wpływ na skład chemiczny kondensatu ma jakość stosowanego paliwa,  
a głównie zawartość w nim siarki. W olejach napędowych dostępnych w krajach Unii 
Europejskiej wartość ta nie przekracza 10 do 30 ppm, natomiast w paliwach oferowanych 
w niektórych krajach zawartość siarki może przekraczać nawet 5000 ppm. Problem sta-
nowią również chlorki służące do posypywania dróg w okresie zimowym, których za-
wartość w powietrzu w postaci mgły solnej przekłada się na skład kondensatu. Niektóre  
z wymienionych składników kondensatu po połączeniu z wodą tworzą trwałe związki che-
miczne. W ten sposób powstają np. kwasy lub szczawiany, których obecność jest stwier-
dzana podczas analizy chemicznej otrzymanego kondensatu. Typowymi kwasami powsta-
jącymi w wyniku reakcji składników kondensatu są: kwas octowy, kwas mrówkowy, kwas 
azotowy, kwas siarkowy lub kwas węglowy. 

Ponieważ skład chemiczny kondensatu nie jest jednoznacznie określony dla wszystkich 
typów silników oraz dla wszystkich warunków ich pracy, producenci opracowali dla wła-
snych, wewnętrznych potrzeb badawczych tzw. kondensaty wzorcowe, które stosowane są 
w badaniach trwałościowych poszczególnych elementów układu wylotowego. Skład che-
miczny wzorcowego kondensatu jest indywidualnie dobierany do rodzaju i typu produko-
wanych silników, w oparciu o własne doświadczenia z ich eksploatacji. W tabeli 2 zawarto 
wykaz związków chemicznych stanowiących podstawowe składniki stosowane przy kom-
ponowaniu wzorcowego kondensatu. 
 

T a b e l a  2 

Wybrane składniki chemiczne kondensatu wzorcowego [4, 5, 7] 

Składnik 
kondensatu 

modelowego 

Źródło 
pochodzenia Działanie chemiczne Występowanie 

Chlorki posypywanie dróg silne własności korozyjne podczas posypywania dróg 
Siarczany paliwo jak kwas siarkowy zawartość siarki w paliwie 
Siarczyny paliwo jak kwas siarkawy zawartość siarki w paliwie 
Azotany proces spalania jak kwas azotowy emisja z silnika  
Azotyny proces spalania jak kwas azotawy emisja z silnika 
Fosfaty olej silnikowy, 

spalanie biopaliw  
brak działania chemicznego zależność od zużycia i ja-

kości oleju lub przy stoso-
waniu biopaliw  

Kwasy 
nieorganiczne 

tlenki azotu i siarki 
z procesu spalania 

silne własności korozyjne 
poprzez małą liczbę pH 

tworzenie kwasów z nie-
organicznych składników 
spalin 

Kwasy organiczne proces spalania silne własności korozyjne 
poprzez małą liczbę pH 

emisja z silnika  

Elektrochemicznie 
aktywny węgiel 

proces spalania silne własności korozyjne  emisja z silnika przed fil-
trem cząstek stałych 

 
W rzeczywistych warunkach pracy silnika wymienione składniki kondensatu występują 

w różnym stężeniu, które zależy od typu i warunków eksploatacji silnika, jakości 
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stosowanego paliwa, warunków atmosferycznych, miejsca i temperatury poboru próbek itp. 
Z tego względu kondensat wzorcowy ma skład chemiczny dobierany indywidualnie do 
określonych badań trwałościowych. Komponowany kondensat, służący np. do badań jako-
ści powierzchni układu wylotowego, zawiera często zwiększony udział poszczególnych, 
najbardziej agresywnych chemicznie składników, co pozwala na skrócenie cyklu badań. 
Skład chemiczny wzorcowych kondensatów komponowanych przez producentów zależy 
również od obszaru badań, jakim zwykle są zestawy rur i tłumików, obudowy reaktorów 
katalitycznych i filtrów, turbosprężarki lub układu recyrkulacji spalin EGR. 

Przykładowo, do badania odporności na korozję spoin i innych połączeń elementów 
wewnętrznych w tłumikach może być stosowany kondensat wzorcowy o pH 3 i następu-
jącym składzie: siarczany (SO4

2–) 740 ppm, chlorki (Cl–) 270 ppm, azotany (NO3
–) 60 ppm 

i (NH4
–) 450 ppm [7]. 

Innym przykładem kondensatu wzorcowego, służącego do badań trwałość tak wrażli-
wego elementu konstrukcyjnego, jakim jest aluminiowa chłodnica spalin EGR, jest kon-
densat o pH 1,9 i składzie: siarczany 517 mg/dm3, chlorki 9 mg/dm3, azotany 747 mg/dm3, 
przy czym badania powtarzane są z użyciem kondensatu, w którym zawartość chlorków 
jest zwiększona do wartości 200 mg/dm3, co ma symulować atmosferę, w której unoszona jest 
mgła solna [7]. 

Wirniki turbin oraz przewody doprowadzające i wyprowadzające spaliny w turbo-
sprężarkach badane są kondensatem o następującym udziale masowym poszczególnych 
komponentów: 89,5% woda, 10% formaldehyd, 0,18% HNO3, 0,06% kwas mrówkowy  
i 0,06% kwas octowy [7]. 

Niekiedy do badania poszczególnych elementów mających bezpośredni kontakt ze spa-
linami stosuje się kondensaty wzorcowe, których skład znacznie odbiega od składu kon-
densatu uzyskiwanego w badaniach doświadczalnych. Przykład tego typu może stanowić 
kondensat wzorcowy będący wodnym roztworem zawierającym w jednym litrze wody  
2,5 ml kwasu solnego HCL, 2,5 ml kwasu siarkowego H2SO4 i 0,5 g chlorku sodu NaCl [7]. 

5. Metody badawcze 

Kondensat wykraplający się w układzie wylotowym silnika postrzegany jest obecnie 
głównie jako czynnik reagujący z powierzchnią układu wylotowego oraz powodujący  
i znacznie przyspieszający korozję poszczególnych elementów układu. Z tego względu 
opracowano procedury badawcze polegające na ocenie wpływu kondensatu na materiał 
elementów układu wylotowego. Procedury te noszą angielską nazwę Dip and Dry i po-
legają na wielokrotnym zanurzaniu badanego elementu w odpowiednio dobranym kon-
densacie wzorcowym, a następnie szybkim osuszaniu [7]. 

Przykładowy cykl badań tłumików polega na zanurzaniu całego tłumika w kondensacie 
na okres 1 min, następnie poddaniu działaniu oparów w czasie 14 min. Cykl taki jest po-
wtarzany 80 razy, a następnie tłumik jest umieszczany w piecu, gdzie wygrzewany jest  
w czasie 1 h w temperaturze 500°C. Pełny cykl pomiarowy powtarzany jest 42 razy, co 
łącznie daje czas badań wynoszący ok. sześciu tygodni [7]. 

Niektóre cykle badań zawierają kilka wewnętrznych cykli obejmujących zanurzanie  
w kondensacie wzorcowym, suszenie, natrysk mgły solnej oraz wygrzewanie w określonej 
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temperaturze. Tego typu cykle badawcze, zawierające wewnętrzne pętle, prowadzone są 
niekiedy nieprzerwanie przez kilka tygodni [7]. 

Zdarza się, że stosowane są również cykle opracowane przez firmy produkujące układy 
wylotowe na podstawie własnych doświadczeń produkcyjnych i eksploatacyjnych. Takim 
cyklem jest np. 3-stopniowy cykl badawczy, w którym najpierw następuje wygrzewanie 
elementów układu wylotowego przez kilka dni w temperaturze ok. 600–700°C w zamknię-
tej komorze zawierającej atmosferę dwutlenku siarki SO2. Następnym etapem cyklu jest 
wielogodzinne zanurzenie badanych elementów w kondensacie wzorcowym, podgrzanym 
do temperatury 80°C. Ostatnim etapem cyklu jest ponowne umieszczenie badanego ele-
mentu w zamkniętej komorze na okres kilku dni, przy czym w komorze znajduje się kon-
densat, który cyklicznie jest odparowywany i skraplany dzięki zmianie temperatury 
wewnątrz komory w zakresie od 40 do 160°C [7]. 

Przy badaniu wpływu kondensatu na materiał chłodnicy spalin EGR czas jednego cyklu 
pomiarowego wynosi 15 min, z czego 5 min trwa zanurzenie chłodnicy lub odpowiednio 
przygotowanej próbki materiału w kondensacie wzorcowym, a następnie w czasie 10 min 
następuje suszenie nadmuchem powietrza. Obie części cyklu są realizowane w tem-
peraturze 50°C, a pełne badania obejmują 4000 pełnych cykli [7]. 

Elementy układu wylotowego przebadane wg wymienionych czasochłonnych i kosz-
townych metod badawczych odznaczają się dużą trwałością i odpornością na chemiczne 
działanie zarówno gazowych składników spalin, jak i kondensatu, wykroplonego w okre-
ślonych warunkach eksploatacji pojazdu. 

6. Wnioski 

Obecnie istnieje duża różnorodność procedur badawczych dotyczących oddziaływania 
kondensatu na materiały konstrukcyjne układu wylotowego, a główny cel prowadzonych 
prac badawczych jest związany z zagwarantowaniem dużej trwałości elementów układu. 
Na ich podstawie powstała rozległa wiedza praktyczna dotycząca materiałów konstrukcyj-
nych odpornych na działanie wszelkiego typu składników spalin, lecz wiedza ta została 
okupiona drogimi i czasochłonnymi badaniami doświadczalnymi. Nie zostały natomiast – 
jak dotąd – ustalone normy dotyczące sposobu i metody poboru kondensatu, które byłyby 
niezależne od wielkości i typu silnika i jego warunków pracy. W związku z tym istnieje 
pilna potrzeba opracowania znormalizowanego systemu poboru i analizy kondensatu, który 
stworzyłby możliwość porównania uzyskanych wyników pomiarów dla systemów wyloto-
wych wszystkich pojazdów. 

Brak jest także kompletnej wiedzy na temat wszystkich składników kondensatu i jego 
przemian zarówno w samym układzie wylotowym silnika, jak i po opuszczeniu układu 
i wyprowadzeniu kondensatu do środowiska. W tym aspekcie szczególną uwagę należy 
zwrócić na toksyczne własności kondensatu oraz produktów jego reakcji z materiałem 
układu wylotowego, a także na rozpoznanie obszaru tej emisji przez poszczególne typy 
silników. Ponieważ istniejące normy dotyczące emisji motoryzacyjnej obejmują tylko wy-
brane, gazowe składniki spalin oraz cząstki stałe, badane w ściśle określonej procedurze, za 
celowe należy uznać rozszerzenie tych ustawowych procedur o badanie emisji kondensatu 
i powinno to dotyczyć zarówno pojazdów z silnikami ZI, jak i ZS. 
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