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Nowe procedury badawcze wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń spalin dla pojazdów osobowych mają wejść w ży-

cie w 2017 roku. Od kilku lat Komisja Europejska zajmuje się opracowaniem nowych procedur, których celem jest wykonywa-

nie badań w warunkach drogowych. Ma to na celu określenie rzeczywistych wartości emisji spalin, co nie zawsze odzwiercie-

dla poziom emisji spalin w warunkach laboratoryjnych. Dokładne procedury badawcze emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych 

warunkach ruchu (RDE – Real Driving Emissions) nie zostały jeszcze uchwalone (w odróżnieniu do pojazdów ciężarowych, 

dla których takie uwarunkowania już funkcjonują), jednakże istnieją propozycje, które obecnie są analizowane przez główne 

ośrodki badawcze w Europie. Propozycje te różnią się między sobą, m.in. sposobem wyznaczania emisji drogowej zanieczysz-

czeń, oraz metodyką badań uwzględniającą np. pomiar emisji drogowej węglowodorów. W artykule porównano wyniki emisji 

spalin uzyskiwane w testach drogowych z wykorzystaniem najnowszych propozycji legislacyjnych odnoszących się do samo-

chodów osobowych. Uzyskane wyniki przedstawiono w odniesieniu do następujących metod pomiarowych: metoda klasyczna 

wyznaczania emisji drogowej związków szkodliwych – wykorzystuje się wszystkie dane pomiarowe wyznaczając masę związ-

ków szkodliwych i przebytą drogę podczas testu; metoda uśredniania okien pomiarowych (MAV – moving average windows), 

zwana również w literaturze metodą EMROAD, w której wyznacza się okna pomiarowe (na podstawie danych o emisji dwu-

tlenku węgla z testu WLTC) i na ich podstawie wyznacza się emisję drogową w teście RDE; metoda kategoryzacji mocy (Po-

wer Binning), zwana w literaturze jako CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in Real driving, wyznacza się 

emisję spalin na podstawie kategoryzacji mocy podczas testu RDE.   

 

WSTĘP 

Normy emisji spalin ustalane są w celu kontroli emitowanych 
zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych na całym świecie. W 
większości regionów również ustalono limity emisji dwutlenku węgla, 
co jest bezpośrednio związane ze zużyciem paliwa [1]. Wartości 
emisji spalin są mierzone w warunkach laboratoryjnych (dla samo-
chodów osobowych na hamowni podwoziowej) w ustalonym teście 
homologacyjnym. Ta część procesu certyfikacji pojazdu odpowiada 
za jego „właściwości ekologiczne” i jest tożsama dla wszystkich 
samochodów osobowych. Przebieg testu jezdnego odpowiada za 
„najbardziej prawdopodobne” warunki drogowe, a wykonywane 
badania jednakowe dla wszystkich pojazdów, uprawniają do porów-
nywania wyników emisji zanieczyszczeń między nimi. Jednakże 
obecnie coraz większą uwagę przywiązuje się jednak do badań 
drogowych (co już znalazło odzwierciedlenie w propozycji przepisów 
Unii Europejskiej) określanych mianem RDE z wykorzystaniem 
mobilnej aparatury badawczej typu PEMS (Portable Emisssion 
Measurement System). Najnowsze badania dotyczące emisji zanie-
czyszczeń z pojazdów samochodowych w warunkach ruchu drogo-
wego, wykonywane z wykorzystaniem mobilnych systemów pomia-
rowych, odzwierciedlają rzeczywisty stan ekologiczny pojazdów. 
Najwięcej uwagi zwraca się na możliwość wykorzystania takich 
badań do kalibracji jednostek napędowych, w taki sposób aby ogra-
niczyć emisję zanieczyszczeń nie tyko podczas testu badawczego, 
ale także w całym zakresie pracy silników. Autorzy publikacji [11] 
wskazywali, że przyszłościowe badania w warunkach ruchu drogo-
wego, a obecnie symulowane w różnych testach badawczych 
(NEDC – New European Driving Cycle [16], CADC – Common 
Artemis Driving Cycles, WLTP – Worldwide harmonized Light vehic-
les Test Procedure [15]), mogą powodować zwiększenie emisji 
drogowej tlenków azotu z pojazdów. Aby to ograniczyć postulowali 
niezbędne zmiany w oprogramowaniu sterowników pojazdów, 
stwierdzając, że zmiany te będą zakończone sukcesem w odniesie-

niu jedynie do pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe. Pojaz-
dy wyposażone w silniki o zapłonie samoczynnym będą wymagały 
nakładów środków finansowych na zwiększenie skuteczności ob-
róbki spalin poza silnikiem, dzięki wykorzystaniu nowych metod 
zmniejszania stężenia tlenków azotu (np. z wykorzystaniem układu 
SCR – Selective Catalyst Reduction).  

Do takich samych wniosków doszli Autorzy artykułu [9], w któ-
rym porównano drogową emisję zanieczyszczeń w rzeczywistych 
warunkach ruchu z wykorzystaniem analizatorów typu PEMS oraz 
według programu COPERT [12]. Stwierdzono, że dla zakresu pręd-
kości 20–120 km/h obliczenie w programie COPERT są większe o 
około 10% dla takich wielkości jak zużycie paliwa oraz emisja dro-
gowa węglowodorów. Natomiast w odniesieniu do wartości emisji 
drogowej tlenków azotu dane z programu COERT są zaniżone o 
około 30%.  

Badania porównawcze emisji spalin pojazdów o klasie emisyj-
nej Euro 5 przeprowadzone w laboratorium na hamowni podwozio-
wej [7], w różnych testach jezdnych (m.in. NEDC, CADC oraz 
WMTC – Worldwide Motorcycle Test Cycle) również potwierdziły 
wyniki scharakteryzowane poprzednio. Autorzy wykorzystali testy 
CADC oraz WMTC, jako testy w których specyfika zmian prędkości 
odpowiada testom w rzeczywistych warunkach ruchu. Stwierdzono, 
że dla pojazdów z silnikami benzynowymi wartości emisji drogowej 
tlenku węgla nie przekraczają 1 g/km (dopuszczalna norma dla Euro 
5 to również 1 g/km), emisja drogowa węglowodorów nie przekracza 
10% wartości normy (0,1 g/km), a emisja drogowa tlenków azotu 
odpowiada około 20% wartości normy (0,06 g/km). Autorzy artykułu 
wskazali, że pojazdy z silnikami o zapłonie samoczynnym znacznie 
przekraczają dopuszczalną emisję tlenków azotu – uzyskane warto-
ści przekraczały około 4-krotnie normę emisji spalin (dopuszczalna 
wartość emisji tlenków azotu dla normy Euro 5 to 0,18 g/km). 

W badaniach w warunkach drogowych zwraca się uwagę na 
znaczną emisję cząstek stałych, głównie w zakresie nanocząstek z 
silników spalinowych zasilanych również paliwami alternatywnymi 
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(np. gazem ziemnym) [13] (2015). W artykule zwrócono uwagę na 
znaczne przebiegi pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, co 
w konsekwencji skutkuje nawet 8-krotnym zwiększeniem liczby 
cząstek stałych z pojazdów o przebiegu rzędu 500 000 km z porów-
naniu do pojazdów o przebiegu 75 000 km. W artykule potwierdzo-
no w badaniach RDE o rożnej charakterystyce natężenia ruchu 
drogowego, że pojazdy napędzane sprężonym gazem ziemnym 
emitują większe ilości tlenku azotu w porównaniu do pojazdów 
zasilanych silnikami o zapłonie iskrowym. 

W odniesieniu do dokładności pomiarów podczas rzeczywiste-
go ruchu drogowego uzyskany wynik końcowy zależy od warunków 
pracy pojazdu i silnika (m.in. prędkości poruszających się pojazdów, 
nawierzchni drogi, predyspozycji kierowcy i jego stylu jazdy oraz 
innych determinujących ruch drogowy). Warunki te są nieprzewidy-
walne i mogą w znaczący sposób wpłynąć na wynik pomiarów 
emisji zanieczyszczeń. Z danych zawartych m.in. w publikacjach [6, 
17], wynika, że największy wpływ na uzyskiwane wyniki emisji 
zanieczyszczeń mają: stan termiczny pojazdu (silnika), średnia 
prędkość i dynamika jazdy oraz nachylenie drogi.  

Wpływ warunków drogowych na wyniki emisji zanieczyszczeń 
był tematem przewodnim artykułu [14], w którym badano pojazdy 
typu SUV z silnikami o zapłonie iskrowym i samoczynnym w warun-
kach zróżnicowanego nachylenia terenu. Autorzy podjęli próbę 
oszacowania zmiany wartości emisji drogowej poszczególnych 
składników spalin w zależności od kąta nachylenia drogi. Autorzy 
udowodnili, że zmiana nachylenia drogi o 10% powoduje 2-krotną 
zmianę wartości emisji drogowej w przypadku pojazdów  
z silnikiem benzynowym oraz 1,5-krotną zmianę emisji dla pojazdu z 
silnikiem o zapłonie samoczynnym. 

Począwszy od roku 2017 proces homologacji nowego typu sa-
mochodów osobowych w Unii Europejskiej będzie zawierać proce-
durę pomiaru emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach 
ruchu drogowego. Rozporządzenie Unii Europejskiej (715/2007/WE 
[5] oraz 692/2008 [4]) o badaniach RDE jest odpowiedzią na wyniki 
badań [8, 10], dotyczące zwiększonej emisji tlenków azotu z samo-
chodów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym, pomimo 
że pojazdy takie spełniały dopuszczalne normy w warunkach labo-
ratoryjnych. Zgodnie z nowymi zasadami [3], dla wszystkich nowych 
homologacji od września 2017 r., a w przypadku nowych rejestracji 
modeli samochodów od września 2019 roku, mierzona w warunkach 
drogowych emisja tlenków azotu nie będzie mogła przekraczać 2,1-
krotności maksymalnego limitu (dla Euro 6 to 80 mg/km), czyli 168 
mg/km. Natomiast od stycznia 2020 r. dla nowego typu (a od stycz-
nia 2021 r. w odniesieniu do nowych rejestracji) współczynnik bę-
dzie zmniejszony do 1,5, co oznacza, że maksymalna emisja dro-
gowa tlenków azotu nie będzie mogła przekroczyć 120 mg/km (rys. 
1).  

 

 
Rys. 1. Wymagania odnośnie badań RDE w Europie [2, 3] 

 
Parametry testów drogowych nie będą mogły być dowolne, a 

do wyznaczenia emisji zanieczyszczeń wykorzystana będzie jedna 
z proponowanych metod pomiarowych [3]: 

– metoda uśredniania okien pomiarowych (MAV – Moving Avera-
ge Windows); zwane również w literaturze jako EMROAD, opra-
cowane przez JRC, 

– metoda kategoryzacji mocy (Power Binning); zwane w literatu-
rze jako CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles 
in Real driving, opracowane na Uniwersytecie w Graz. 
Trasę przejazdu wybiera się w taki sposób, aby badanie odby-

wało się bez przerw, dane były stale rejestrowane i aby osiągnąć 
minimalny czas trwania badania. Energię elektryczną do systemu 
PEMS dostarcza zewnętrzny zasilacz, a nie źródło pobierające 
energię bezpośrednio lub pośrednio z silnika pojazdu poddawanego 
badaniu. Instalację systemu PEMS przeprowadza się w taki sposób, 
aby w jak najmniejszym stopniu wpływała na emisję zanieczyszczeń 
z pojazdu, na jego działanie lub na obydwa te czynniki. Należy 
dołożyć starań, aby zminimalizować masę zainstalowanego sprzętu 
i potencjalne zmiany w aerodynamice badanego pojazdu. Badania 
RDE przeprowadza się w dni robocze, na utwardzonych drogach i 
ulicach (np. jazda terenowa nie jest dozwolona). Należy unikać 
przedłużonej pracy na biegu jałowym po pierwszym zapłonie silnika 
spalinowego na początku badania emisji (rys. 2). 
 

 
Rys. 2. Wymagania dotyczące przejazdu [3] 

1. METODYKA BADAŃ  

Obiektami badań były samochody osobowe, których charakte-
rystykę jednostek napędowych przedstawiono w tablicy 1. Wyposa-
żone były w silniki ZI i ZS; charakteryzowały się spełnieniem normy 
toksyczności spalin Euro 6. Pomimo różnic w objętościach silników i 
ich rodzajach, cechą wspólną była zbliżona masa własna pojazdów. 
Celem badań było wyznaczenie zależności emisji drogowej związ-
ków zawartych w spalinach pojazdów (osobno dla silnika ZI i ZS). 
Do pomiarów stężenia związków szkodliwych w spalinach wykorzy-
stano mobilny analizator Semtech DS firmy Sensors. Umożliwiał on 
pomiar gazowych związków szkodliwych i cząstek stałych zgodnie z 
wymaganiami wymienionej wcześniej normy. Do jednostki centralnej 
analizatora doprowadzono dodatkowo dane bezpośrednio przesyła-
ne z systemu diagnostycznego pojazdu oraz wykorzystano sygnał 
lokalizacji GPS. 

 
Tab. 1. Charakterystyka wykorzystywanych silników/pojazdów  

do badań 
Parametr ZI ZS 

Liczba cylindrów, rozmieszczenie 4, rzędowo 4, rzędowo 

Objętość skokowa [cm3] 1984 1968 

Norma ekologiczna Euro 6 Euro 6 

Moc maks. [kW] przy [obr/min] 169/ 4700-6200 135 / 4000 

Maks. moment obrotowy [Nm]  
przy [obr/min] 

350 / 1500-4400 380 / 1750–3000 

Zasilanie paliwem wtrysk bezpośredni Common Rail 

Masa własna samochodu [kg] 1349 1354 

 
Pomiarów emisyjności w warunkach drogowych dokonano w 

rzeczywistych warunkach ruchu podczas przejazdu na terenie 
miejskim, pozamiejskim i autostradowym; badania wykonywano 3-
krotnie, a prezentowane cząstkowe wyniki są przykładowe; wyniki 
końcowe stanowią uśrednienie ze wszystkich uzyskanych wyników.  
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2. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ  

2.1. Analiza wszystkich danych pomiarowych  

Zarejestrowane przebiegi stężenia poszczególnych zanie-
czyszczeń pozwoliły na opracowanie zależności charakteryzujących 
wpływ dynamicznych właściwości silnika na emisję związków szko-
dliwych z uwzględnieniem wyników całej trasy pomiarowej. Dyna-
miczne właściwości silnika uwzględniono w sposób pośredni, wyko-
rzystując podział całego zakresu prędkości obrotowej i obciążenia w 
rzeczywistych warunkach ruchu do wykonania wykresów natężenia 
emisji wybranych składników spalin. Przykładowe dane zaprezen-
towano na charakterystyce silnika we współrzędnych prędkości 
obrotowej i obciążenia (rys. 3 i 4). 

 
a) 

 
b) 

 
Rys. 3. Natężenie emisji tlenków azotu odniesione do parametrów 
pracy silnika we współrzędnych prędkość–przyspieszenie pojazdu 
podczas testu RDE dla pojazdu ZI (a) i ZS (b) 
 

Na podstawie uzyskanych poprzednio wartości natężenia emi-
sji związków szkodliwych oraz wykorzystując znajomość drogi 
przebytej przez pojazd wyznaczono wartości chwilowych wskaźni-
ków emisji CF (Conformity Factor), które zdefiniowano jako iloraz 
emisji drogowej danego składnika i wartości emisji drogowej okre-
ślonej według normy (CF = bRDE/bnorma). 

Wartości emisji drogowej wyznaczone dla pojazdu z silnikiem 
ZI z przejazdu na trasie badawczej są następujące: emisja drogowa 
tlenku węgla wynosiła 216 mg/km, emisja drogowa tlenków azotu 
wynosiła 56 mg/km, emisja drogowa węglowodorów wynosiła 83 
mg/km, emisja drogowa dwutlenku węgla wynosiła 117 g/km. Zgod-
ność emisji drogowej w stosunku do wartości określonej normą Euro 
6 odnotowano dla wszystkich badanych związków. Wartości wskaź-
ników były następujące (rys. 5): wskaźnik emisja tlenku węgla wy-
nosił 0,22, wskaźnik tlenków azotu wynosił 0,89, wskaźnik węglo-
wodorów wynosił 0,83. Z analizy danych wynika, że wartości emisji 
drogowej uzyskane w rzeczywistej eksploatacji nie są przekroczone 
dla pojazdów z silnikami ZI. 

a) 

 
b) 

 
Rys. 4. Natężenie emisji masy (a) i liczby cząstek stałych (b) odnie-
sione do parametrów pracy silnika pojazdu podczas testu RDE 
(pojazd z silnikiem ZS) 
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Rys. 5 Wartości emisji drogowej (a) i wskaźniki emisji spalin (b) 
wyznaczone podczas badań drogowych dla pojazdu wyposażonego 
w silnik ZI (wszystkie wyniki badań) 
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Wartości emisji drogowej wyznaczone dla pojazdu z silnikiem 
ZS z przejazdu na trasie badawczej są następujące: emisja drogo-
wa tlenku węgla wynosiła 204 mg/km, emisja drogowa tlenków 
azotu wynosiła 231 mg/km, emisja drogowa sumy tlenków azotu i 
węglowodorów wynosiła 296 mg/km, emisja drogowa masy cząstek 
stałych wynosiła 3,11 mg/km, emisja drogowa liczby cząstek stałych 
wynosiła 1,8·1012 1/km, emisja drogowa dwutlenku węgla wynosiła 
148 g/km. Wskaźniki emisji określone dla pojazdu wyposażonego w 
silnik ZS mają odmienny charakter w stosunku do silnika ZI. Znacz-
ne przekroczenie w stosunku do wartości określonej normą Euro 6 
odnotowano dla emisji drogowej sumy tlenków azotu i węglowodo-
rów oraz samych tlenków azotu i liczby cząstek stałych. Wartości 
wskaźników były następujące (rys. 6): wskaźnik emisji tlenku węgla 
wynosił 0,41, wskaźnik emisji tlenków azotu wynosił 2,89, wskaźnik 
emisji sumy tlenków azotu i węglowodorów wynosił 1,74, wskaźnik 
emisji masy cząstek stałych wynosił 0,69, wskaźnik emisji liczby 
cząstek stałych wynosił 2,99. 
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Rys. 6. Wskaźniki emisji spalin wyznaczone podczas badań drogo-
wych dla pojazdu wyposażonego w silnik ZS  
 

Z analizy danych wynika, że wartości emisji drogowej uzyskane 
w rzeczywistej eksploatacji nie są przekroczone dla pojazdów z 
silnikami ZI, natomiast dla silników ZS przekroczona jest emisja 
drogowa sumy tlenków azotu i węglowodorów, emisja drogowa 
tlenków azotu i liczby cząstek stałych (ten ostatni wskaźnik z uwagi 
na regenerację filtra cząstek stałych podczas badań). 

2.2. Metoda uśredniania okien pomiarowych  

Pierwszym etapem wyznaczania wartości emisji drogowej we-
dług nowej procedury badawczej jest określenie prawidłowości 
przeprowadzenia testu badawczego (rys. 6). Należy uwzględnić 
następujące dane: 
– dystans testu; w przeprowadzonym badaniu uzyskano warto-

ści: 17,16, 13,69, 20,83 km, co łącznie daje odległość 51,68 
km (jedna wartość nie spełnia wymogów testu), 

– czas testu, który musi wynosić od 90 do 120 minut; w badaniu 
czas wyniósł 87 minuty (wartość nie spełnia wymogów testu), 

– czas testu w którym silnik nie jest rozgrzany do normalnej 
temperatury pracy; w badaniu uzyskano wartość 5 minut (war-
tość spełnia wymogi testu), 

– udział poszczególnych etapów testu w całym teście emisyjnym: 
warunki jazdy miejskiej uzyskano wartość 33,20%, warunki 
jazdy pozamiejskiej uzyskano wartość 26,49%, warunki jazdy 
autostradowej uzyskano wartość 40,31% (wszystkie uzyskane 
wartości spełniają wymogi testu), 

– średnia prędkość w ruchu miejskim musi wynosić od 15 do 40 
km/h; w badaniu uzyskano wartość 16,09 km/h (wartość speł-
nia wymogi testu), 

– udział przekroczenia prędkości 145 km/h w jeździe autostra-
dowej; w badaniu nie przekroczono tej prędkości (wartość 
spełnia wymogi testu), 

– czas jazdy z prędkością ponad 100 km/h podczas jazdy auto-
stradowej musi wynosić co najmniej 5 minut; w badaniu uzy-
skano wartość 9,28 minuty (wartość spełnia wymogi testu), 

– udział postoju w części miejskiej musi mieścić się w zakresie 
od 6 do 30%; w badaniu uzyskano wartość 45,32% (wartość 
nie spełnia wymogów testu), 

– różnica wysokości początku i końca testu musi być mniejsza 
niż 100 m; w badaniu uzyskano wynik 7,6 m (wartość spełnia 
wymogi testu). 
 

CHARAKTERYSTYKA 

TRASY
Miejska Pozamiejska Autostradowa Razem

Dystans > 16 km > 16 km > 16 km

17,16 13,69 20,83 0,00

Czas testu 90-120 min

87

Czas etapu zimnego 

rozruchu  min 5 min.

5

Udział etapów testu 29-44% 23-43% 23-43%

33,20 26,49 40,31 100,00

15-40 km/h

Średnia prędkość 16,09 73,02 109,32 35,78

< 3%

Autostrada - prędkość 

ponad 145 km/h 0,00

>= 5 min

Autostrada - prędkość 

ponad 100 km/h 9,28

6-30%

Miejska - czas postoju 45,32

<= 100 m

Różnica wyokości 

początku i końca trasy 7,60

Dynamika trasy 0,17 0,06 0,05

95% centyl V*a 10,01 10,63 20,79  
Rys. 6. Charakterystyka trasy badawczej dla pojazdu z silnikiem ZS 

 
Uzyskane wartości emisji drogowej zanieczyszczeń (tlenku 

węgla oraz tlenków azotu) dla pojazdu z silnikiem ZI posłużyły do 
wyznaczenia wskaźników emisji, których maksymalna wartość do 
roku 2020 wynosi 2,1 (wartość wskaźnika uzyskano dzieląc wartość 
emisji drogowej przez limit emisji drogowej bCO wynoszący 1000 
mg/km lub przez limit emisji drogowej NOx wynoszący 60 mg/km); 
uzyskano następujące wartości (rys. 7):  
– wskaźnik emisji drogowej tlenku węgla: w części miejskiej – 

0,092, w części pozamiejskiej – 0,189, w części autostradowej 
– 0,229; w całym teście uzyskano wartość 0,169;  

– wskaźnik emisji drogowej tlenków azotu: w części miejskiej – 
0,374, w części pozamiejskiej – 0,726, w części autostradowej 
– 1,198; w całym teście uzyskano wartość 0,762. 
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Rys. 7. Wskaźniki emisji tlenku węgla (a) i tlenków azotu (b) uzy-
skane w poszczególnych częściach testu dla pojazdu z silnikiem ZI 
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Rys. 8. Wskaźniki emisji tlenku węgla (a), tlenków azotu (b) oraz 
liczby cząstek stałych (c) uzyskane w poszczególnych częściach 
testu dla pojazdu z silnikiem ZS 

Dla pojazdu z silnikiem ZS uzyskano następujące wartości: 
– wskaźnik emisji drogowej tlenku węgla: w części miejskiej – 

0,2, w części pozamiejskiej – 0,174 w części autostradowej – 
0,656; w całym teście uzyskano wartość 0,342 (rys. 8a); 

– wskaźnik emisji drogowej tlenków azotu: w części miejskiej – 
1,165, w części pozamiejskiej – 1,314, w części autostradowej 
– 4,391; w całym teście uzyskano wartość 2,279 (rys. 8b); 

– wskaźnik emisji drogowej liczby cząstek stałych: w części 
miejskiej – 1,833, w części pozamiejskiej – 2,333, w części au-
tostradowej – 3,833; w całym teście uzyskano wartość 2,667 
(rys. 8c). 

2.3. Metoda kategoryzacji mocy 

Metoda kategoryzacji mocy wykorzystuje wartości natężenia 
emisji zanieczyszczeń, które klasyfikuje się zgodnie z odpowiadają-
cą im mocą na kołach a następnie z wykorzystaniem współczynni-
ków wagowych określana jest wartość emisji zanieczyszczeń w 
teście RDE. Klasy mocy i odpowiadające im udziały czasowe w 
jeździe w teście RDE ustalono tak, aby były reprezentatywne dla 
każdego pojazdu LDV (tab. 2). Przy czym udziały poszczególnych 
kategorii mocy muszą mieścić się w ustalonych wartościach gra-
nicznych (rys. 9). 

 
Tab. 2. Znormalizowane udziały mocy dla pojazdu w warunkach 

miejskich i całego testu RDE 

Klasa mocy 
Pnorm [–] Udział czasu [%] 

od (>) do (≤) miejskie cały test 

1 – –0,1 21,98 18,5611 

2 –0,1 0,1 28,79 21,8580 

3 0,1 1,0 44,00 43,4500 

4 1,0 1,9 4,74 13,269 

5 1,9 2,9 0,45 2,3767 

6 2,9 3,7 0,045 0,4232 

7 3,7 4,6 0,040 0,0511 

8 4,6 5,5 0,004 0,0024 

9 5,5 – 0,0003 0,0003 
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Rys. 9. Wartości graniczne udziału poszczególnych kategorii w 
teście RDE: a) w części miejskiej, b) w całym teście drogowym 
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Wartości Pnorm są denormalizowane z wykorzystaniem równa-
nia: 

[kW] 

][kW 

NEDC

rzecz
norm

P

P
P   (1) 

gdzie: Przecz – moc na kołach w dane chwili testu RDE [kW],  
a PNEDC [kW] jest mocą na kołach badanego samochodu przy usta-
wieniach homologacji typu w hamowni podwoziowej. 

Wynik końcowy emisji uzyskuje się wyznaczając iloczyn emisji 
drogowej w każdej klasie mocy oraz udział czasu w całym teście 
danej klasy mocy (rys. 10). Dla pojazdu z silnikiem ZI uzyskano 
następujące wartości wskaźników emisji drogowej (CF) tlenku węgla 
– 0,10 (w części miejskiej testu) oraz 0,19 (w całym teście RDE),  
a wskaźnika tlenków azotu – 0,41 oraz 0,82, odpowiednio w części 
miejskiej testu oraz w całym teście RDE. Dla pojazdu z silnikiem ZS 
wartości wskaźników były następujące: tlenku węgla 0,23 oraz 0,35, 
tlenków azotu: 1,31 i 2,40 oraz liczby cząstek stałych 2,12 i 2,82, 
odpowiednio w części miejskiej testu oraz w całym teście RDE. 
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Rys. 10. Wskaźniki emisji tlenku węgla i tlenków azotu dla pojazdu 
z silnikiem ZI (a) oraz emisji tlenku węgla, tlenków azotu oraz liczby 
cząstek stałych dla pojazdu z silnikiem ZS (b) 

PODSUMOWANIE 

Porównując wartości wskaźników emisji (CF) zanieczyszczeń 
w testach RDE uzyskano następujące wartości: 
– dla pojazdu z silnikiem ZI: dla wskaźnika emisji drogowej tlen-

ku węgla uzyskano wartości 0,22, 0,17 oraz 0,19 (odpowiednio 
z wykorzystaniem wszystkich danych pomiarowych, z wyko-
rzystaniem metody uśredniania okien pomiarowych oraz z wy-
korzystaniem metody kategoryzacji mocy) – uzyskana różnica 
względna to 30%; dla wskaźnika emisji drogowej tlenków azotu 
uzyskano wartości 0,89, 0,76 oraz 0,82 (dla odpowiednich pro-
cedur) – uzyskana różnica względna to 17% (rys. 11); 

– dla pojazdu z silnikiem ZS: dla wskaźnika emisji drogowej 
tlenku węgla uzyskano wartości 0,41, 0,34 oraz 0,35 (z wyko-

rzystaniem odpowiednich metod badawczych) – uzyskana róż-
nica względna to 20%, dla wskaźnika emisji drogowej tlenków 
azotu uzyskano wartości 2,89, 2,29 oraz 2,40 – uzyskana róż-
nica względna to 27%, a dla wskaźnika emisji drogowej liczby 
cząstek stałych uzyskano wartości 2,99, 2,67 oraz 2,80 – uzy-
skana różnica względna to 12% (rys. 12). 
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Rys. 11. Wskaźniki emisji drogowej tlenku węgla i tlenków azotu w 
badaniach z wykorzystaniem różnych metod obróbki wyników (po-
jazd z silnikiem ZI) 
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Rys. 12. Wskaźniki emisji drogowej tlenku węgla i tlenków azotu w 
badaniach z wykorzystaniem różnych metod obróbki wyników (po-
jazd z silnikiem ZS) 
 

Na podstawie uzyskanych wyników emisji drogowej zanie-
czyszczeń oraz wskaźników emisji należy stwierdzić, że wskaźniki 
emisji drogowej CO i NOx nie są przekroczone dla pojazdu zasila-
nego silnikiem ZI, natomiast dla pojazdu zasilanego silnikiem ZS, 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika emisji 
tlenków azotu (CFNOx = 2,29–2,89, przy ograniczeniu CFNOx = 2,1 
dla wszystkich metod obróbki wyników) oraz dopuszczalnej wskaź-
nika emisji liczby cząstek stałych (CFPN =2,67–2,99, przy ograni-
czeniu CFPN = 2,1). Należy zauważyć, że największe wartości 
wskaźników emisji otrzymuje się z wykorzystaniem wszystkich 
danych pomiarowych. Wynika to głównie z tego, że w metodzie tej 
nie odrzuca się żadnych fragmentów testu (w metodzie uśredniania 
okien pomiarowych odrzuca się np. fragmenty postoju trwające 
dłużej niż 3 minuty – i dla tej metody uzyskiwano najmniejsze war-
tości wskaźników emisji). Z wykorzystaniem metody kategoryzacji 
mocy uzyskiwane wartości wskaźników mieszczą się między warto-
ścią minimalną (metoda uśredniania okien pomiarowych) a maksy-
malną, uzyskiwaną ze wszystkich danych pomiarowych. Jest to 
jednak metoda najbardziej złożona, gdyż wymaga znajomości np. 
współczynników określania mocy wykorzystanych w teście na ha-
mowni podwoziowej oraz emisji drogowej dwutlenku węgla w po-
szczególnych fazach testu homologacyjnego dla samochodów 
osobowych, określonego normą Euro 6.  
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Selected remarks about real driving emissions tests 

New test procedures for determining exhaust emission 

from passenger vehicles will be introduced in 2017. For 

several years, the European Commission has been develop-

ing new procedures, which aim is to perform tests in road 

conditions. The purpose is to determine the real value of 

emissions, which are not always reflected by the level of 

emissions obtained in the laboratory. Proper and accurate 

procedures for determining emissions in real traffic condi-

tions (RDE – Real Driving Emissions) have not yet been 

approved (as opposed to Heavy-Duty Vehicles for which such 

conditions already exist), but there are proposals that are 

currently being analyzed by major research centers in Eu-

rope. There are many differences between those proposals 

such as determining road emission or research methodology 

related to emission measurement of hydrocarbons. The work 

compares the results of emissions measured in road tests 

using the latest legislative proposals related to passenger 

cars. The results are shown in relation to the used measure-

ment method: classic method of determining exhaust emis-

sion; uses all measurement data determining the mass of 

harmful compounds and distance traveled during the test; 

method of averaging the measuring windows, also in the 

literature called EMROAD method, which determines the 

measurement windows (on the basis of carbon dioxide emis-

sions from the WLTC test) and on its basis determines the 

road emission in RDE test; generalized method of instanta-

neous power (Power Binning), known in the literature as 

CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in 

Real driving, determines road emissions on the basis of gen-

eralized instantaneous power during the RDE test.  
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