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ANALIZA EMISJI WĘGLOWODORÓW Z POJAZDU Z BEZPOŚREDNIM  

WTRYSKIEM BENZYNY W RZECZYWISTYCH WARUNKACH RUCHU 

 

W artykule przedstawiono analizę wyników otrzymanych podczas badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą RDE 

(ang. Real Driving Emission) trasie znajdującej się na terenie aglomeracji poznańskiej. Celem analizy było określenie emisji 

drogowej węglowodorów (HC) podczas przejazdu w warunkach rzeczywistych w cyklu miejskim, pozamiejskim i autostrado-

wym. Pomiary przeprowadzono za pomocą analizatora SEMTECH DS z grupy analizatorów mobilnych PEMS (ang. Portable 

Emission Measurement System). Otrzymane wartości emisji drogowej porównano z obowiązującą normą Euro 6b. 

 

WSTĘP 

Zmiany przepisów oraz wprowadzanie kolejnej normy emisji 
gazów wylotowych EURO 6 wymusiły skupienie się producentów na 
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń spowodowanych użytkowaniem 
silników spalinowych w różnych dziedzinach przemysłu i transportu. 
W gazach wylotowych znajduje się około 180 związków zaliczanych 
do grupy węglowodorów [1]. Ich zawartość zależy od przebiegu 
procesu spalania mieszanki, której odpowiednie wymieszanie i 
odparowanie ma znaczący wpływ na powstawanie HC (ang. Hydro-
carbons). W przypadku mieszanki bogatej (λ<1), ilość tlenu jest zbyt 
mała żeby nastąpiło utlenienie wszystkich węglowodorów w sposób 
całkowity i zupełny, czyli taki aby produktami spalania były jedynie 
para wodna i dwutlenek węgla. Zmiana składu mieszanki w kierunku 
wzbogacenia jej powoduje zwiększenie stężenia węglowodorów 
(Rys. 1). 

  

 
λ [-] 

Rys. 1. Zawartość węglowodorów w gazach wylotowych w zależno-
ści od współczynnika nadmiaru powietrza 

 
Zawartość tlenu w mieszance ubogiej (λ>1) jest większa niż 

niezbędna do spalenia wszystkich węglowodorów, dlatego naj-
mniejszym stężeniem HC charakteryzuje się mieszanka o współ-
czynniku nadmiaru powietrza równym około 1,1. W przypadku 
mieszanek uboższych, w komorze spalania występują strefy, w 
których spalanie wydłuża się i proces ten nie kończy się przed 
otwarciem zaworu wylotowego lub mieszanka jest zbyt uboga, aby 
nastąpiło jej całkowite utlenienie. Zawartość HC w gazach wyloto-
wych stanowi bardziej dokładne odzwierciedlenie jakości procesu 

spalania niż zawartość tlenku węgla, zwłaszcza w przypadku mie-
szanek ubogich [1].  

1. OBIEKT BADAŃ  

Obiektem badawczym był pojazd kategorii PC wyposażony w  
silnik o objętości skokowej 1.2 dm3 o zapłonie iskrowym z bezpo-
średnim wtryskiem benzyny do komory spalania (Rys. 2).  

 

 
Rys. 2. Obiekt badawczy z zamontowaną aparaturą badawcza oraz 
agregatami do jej zasilania 

 
Pojazd wyposażony był w automatyczną przekładnię DSG 

(ang. Direct Shift Gearbox), która umożliwiła częściowe wyelimino-
wanie wpływu stylu jazdy kierowcy na zużycie paliwa i emisję szko-
dliwych składników gazów wylotowych. 

 
Tab. 1. Dane techniczne badanego silnika 1.2 TSI 

Rodzaj zapłonu iskrowy 

Objętość skokowa [dm3] 1,2 

Liczba cylindrów 4 

Układ cylindrów rzędowy 

Moc [kW] 77 

Maksymalny moment obrotowy [Nm] 160 

Skrzynia biegów automatyczna/DSG 

2. METODYKA BADAŃ 

Badania przeprowadzono na trasie zawierającej odcinki cha-
rakterystyczne dla jazdy miejskiej, pozamiejskiej i autostradowej. 
Wszystkie części znajdowały się w obrębie aglomeracji miasta 
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Poznania (rys. 3). Zgodnie z wymaganiami procedury RDE, każda  
z części musi stanowić około 33% całej trasy. 

 

 
Rys. 3. Trasa RDE wykorzystana do badań obejmująca odcinek 
miejski, pozamiejski i autostradowy na terenie aglomeracji poznań-
skiej 

 
Do pomiaru zawartości węglowodorów w gazach wylotowych 

wykorzystano analizator FID (ang. Flame Ionization Detector), który 
wchodzi w skład urządzenia SEMTECH DS, mierzącego zawartość 
szkodliwych składników gazów wylotowych (Rys. 5). Działanie 
analizatora płomieniowo-jonizującego pozwala określić także zawar-
tość metanu (CH4), który umożliwia zbadanie zawartości węglowo-
dorów niemetanowych NMHC (ang. Non-Methan Hydrocarbons) w 
gazach wylotowych. 

 

 
Rys. 4. Schemat działania aparatury SEMTECH DS 

 
Analizator FID potocznie zwany jest licznikiem atomów węgla,  

z uwagi na proporcjonalny charakter jonizacji płomienia do liczby 
atomów węgla w jednostce czasu. Tlenek oraz dwutlenek węgla nie 
mają wpływu na wyniki pomiaru HC, ponieważ płomień obojętny jest 
na związki węgla z powietrzem, przeciwnie do cząsteczek węglo-
wodorów, które w znikomym stopniu jonizują płomień wodorowo-
tlenowy [2]. Warunkiem działania analizatora FID jest zasilanie 
wodorem i tlenem palnika, który znajduje się w komorze płomienio-
wo-jonizacyjnej. Strumień gazów wylotowych o określonym natęże-
niu przepływu, od 3 do 5 cm3/min, doprowadzany jest do owej ko-
mory, gdzie następuje spalanie wodoru i węgla. Spalający się wodór 
nie powoduje jonizacji płomienia, lecz w przypadku węgla sytuacja 
jest odwrotna. W wyniku tego zjawiska zmienia się przewodność 
obwodu elektrycznego. Po wzmocnieniu sygnału następuje jego 
wyskalowanie, które umożliwia podanie stężenia sumy węglowodo-
rów w stosunku do określonego związku, najczęściej propanu. W 
celu zapewnienia odpowiedniej dokładności pomiaru należy prze-
strzegać czystości doprowadzanego powietrza i wodoru. W przy-
padku silnika ZI nie ma konieczności stosowania grzanej drogi 
gazowej do wyznaczenia sumarycznej zawartości wszystkich wę-

glowodorów celem uniknięcia wykroplenia się ich ciężkich frakcji. 
Czułość analizatora płomieniowo-jonizującego wynosi 0,1 ppm.  

Czynnikiem niezbędnym do działania analizatora FID jest stałe 
zasilanie wodorem (Rys. 5). Przechowywanie wodoru odbywa się  
w stalowych butlach, w których gaz znajduje się pod ciśnieniem 
około 150 barów [4]. Sytuacja zagrożenia wybuchem następuje  
w momencie uszkodzenia uszczelnienia w króćcach przyłączenio-
wych. 

 

 
Rys. 5. Aparatura zamontowana w pojeździe 

3. WYNIKI BADAŃ 

3.1. Cykl miejski 

Miejska część testu trwała 80 min i stanowiła najdłuższy odci-
nek co do liczby przejechanych kilometrów czasie badania. Jako 
jazdę miejską uznano punkty w których prędkość jazdy wyniosła 
poniżej 50 km/h. Wyraźnie odznacza się początkowy odcinek, trwa-
jący 3,5 min, podczas którego zarejestrowano największy poziom 
emisji sekundowej tlenku węgla (Rys. 6).  

 

 
Rys. 6. Sekundowa emisja HC podczas przejazdu miejskiego 

 
Podczas przejazdu miejskiego wartość emisji HC nie przekro-

czyła wartości zawartej w normie Euro 6, według której homologo-
wany był silnik badanego pojazdu (Tab. 2).  

 
Tab. 2. Podstawowe dane dotyczące przejazdu miejskiego 

Średnia prędkość 
[km/h] 

Czas trwania 
przejazdu [s] 

Dystans 
[km] 

Emisja HC 
[g/km] 

Norma Euro 6  
dla HC [g/km] 

26 4812 34,25 0,026 0,1 
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Przyczyną wzmożonej emisji węglowodorów w początkowej fa-
zie cyklu był zimny rozruch silnika. Po upływie 3 minut emisja se-
kundowa uległa znacznemu zmniejszeniu. Prawdopodobnie spowo-
dowane było to rozgrzaniem reaktora trójfunkcyjnego TWC (ang. 
Three-Way Catalyst), którego jednym z zadań jest utlenianie po-
wstałych węglowodorów. Element ten wymaga określonej tempera-
tury w celu rozpoczęcia funkcjonowania, która zazwyczaj wynosi 
ponad 400˚C i gwarantuje osiągnięcie maksymalnej sprawności 
konwersji [3]. 

3.2. Cykl pozamiejski 

Cykl pozamiejski był najkrótszy pod względem liczby przeje-
chanych kilometrów. Za wynik należący do grupy danych emisji do 
analizy podczas przejazdu pozamiejskiego należą wszystkie warto-
ści zarejestrowane w przedziale prędkości od 60 do 90 km/h.  
W porównaniu do przejazdu miejskiego, sekundowa emisja utrzy-
mywała się na zbliżonym poziomie w wybranych obszarach (rys. 7). 

  

 
Rys. 7. Sekundowa emisja HC podczas przejazdu pozamiejskiego 

Podczas cyklu miejskiego drogowa emisja HC jest mniejsza niż 
limit założony w normie. Wynik stanowi zaledwie około 2% wartości 
dopuszczalnej (tab. 3). 

 
Tab. 3. Podstawowe dane dotyczące przejazdu pozamiejskiego 

Średnia prędkość 
[km/h] 

Czas trwania 
przejazdu [s] 

Dystans 
[km] 

Emisja HC 
[g/km] 

Norma Euro 6 
dla HC [g/km] 

74 949 19 0,0018 0,1 

3.3. Cykl autostradowy 

Przejazd odcinkiem autostradowym ze względu na charakter 
utrzymywanych prędkości stanowił najkrótszy z przejazdów. Dla 
tego przejazdu brano pod uwagę wartości rejestrowane powyżej 
prędkości 90 km/h. Zwiększenie emisji w środkowej części przejaz-
du prawdopodobnie związane było ze zwiększeniem prędkości 
pojazdu do ponad 130 km/h. Rząd wielkości pozostałych wyników 
był zbliżony, na co wpływ miał charakter jazdy po trasie autostrado-
wej (rys. 8).  

 
Rys. 8. Sekundowa emisja HC podczas przejazdu autostradowego 

 
Pomimo najkrótszego czasu trwania cyklu, wartość emisji dro-

gowej dla przejazdu miejskiego zbliżona była do przejazdu najdłuż-
szego. Wpływ na jej wartość miało utrzymywanie 3-krotnie większej 
prędkości, co związane było z koniecznością zwiększania dawki 
wtryskiwanego paliwa. W przypadku jazdy autostradowej emisja 
drogowa węglowodorów także wyniosła mniej niż określa norma to 
EURO 6 (tab.4).  

 

Tab. 4. Podstawowe dane dotyczące przejazdu autostradowego 

Średnia prędkość 
[km/h] 

Czas trwania 
przejazdu [s] 

Dystans [km] 
Emisja HC 

[g/km] 

Norma 
EURO 6 dla 
HC [g/km] 

113 812 26 0,011 0,1 

3.4. Całkowity cykl RDE 

Podczas całego cyklu RDE występuje wyraźna dominacja, pod 
względem emisji HC, początkowej fazy cyklu miejskiego. Po roz-
grzaniu silnika i osiągnięciu przez trójfunkcyjny reaktor katalityczny 
temperatury potrzebnej do uzyskania największej sprawności kon-
wersji katalitycznej, emisja węglowodorów zmniejszona została 
ponad 6-krotnie (rys. 9).   

 

 
Rys. 9. Sekundowa emisja HC podczas całego przejazdu 

 
Średnia emisja drogowa węglowodorów podczas całego prze-

jazdu wyniosła 0,011 g/s. Stanowi ona 11% wartości dopuszczalnej 
dla normy EURO 6. Świadczy to o prawidłowym przebiegu spalania 
mieszanki oraz jej odpowiednim odparowaniu i wymieszaniu. Na 
uzyskaną wartość emisji wpływ miał układ bezpośredniego wtrysku 
paliwa oraz prawidłowe działanie znajdujących się w układzie wyde-
chowym układów oczyszczania gazów wylotowych.  
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Tab. 5. Podstawowe dane dotyczące całego przejazdu 
Średnia pręd-
kość [km/h] 

Czas trwania 
przejazdu [s] 

Dystans [km] 
Emisja HC 

[g/km] 
Norma EURO 6 
dla HC [g/km] 

43,4 6578 73,31 0,02 0,1 

 
W procedurze RDE wprowadzono współczynnik zgodności CF 

(ang. Conformity Factor) równy 2. Po przemnożeniu wartości emisji 
przez CF, wynik porównuje się z normą EURO, którą spełniać ma 
dany pojazd. Emisja HC z uwzględnieniem współczynnika zgodno-
ści nie przekracza normy EURO 6b.  

PODSUMOWANIE 

Wartość drogowej emisji węglowodorów określona podczas 
przeprowadzonych badań spełnia wymagania obowiązującej bada-
ny pojazd normy EURO 6 kategorii PC. Z analizy otrzymanych 
rezultatów wynika, że największy wpływ na emisję węglowodorów 
ma zimny rozruch silnika. Największe wartości emisji stanowią 6-
krotność wyników najmniejszych. 

Największa różnica wyników w odniesieniu do normy widoczna 
jest dla przejazdu pozamiejskiego, który stanowi jedynie 2%  
w odniesieniu do wartości granicznej. Główną przyczyną uzyskania 
takich rezultatów jest zastosowanie w pojeździe bezpośredniego 
wtrysku paliwa, który wiąże się z ograniczeniem emisji węglowodo-
rów. Innym czynnikiem redukującym emisję HC jest poprawne 
działanie reaktora katalitycznego TWC w układzie wylotowym silni-
ka, utleniającego powstałe węglowodory. 

Wartość graniczna emisji HC ustalona została po raz pierwszy 
w normie EURO 3, a od normy EURO 4 uległa zmniejszeniu do 0,1 
g/km i taka wartość obowiązuje do dziś [5]. Wyniki uzyskane pod-
czas badań świadczą o nieustannym doskonaleniu silników spali-
nowych i metod ich eksploatacji, które prowadzą do poprawy wydaj-
ności i ciągłej redukcji ich negatywnego wpływu na środowisko. 
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Analysis of the hydrocarbons emission  
from direct injection engine in real operating conditions 

The article presents an analysis of the results obtained 

during the RDE (Real Driving Emission) study on a route 

determined in accordance with RDE procedure guidelines. 

The purpose of the test was to determine the hydrocarbon 

emissions (HC) during an actual urban, suburban and a 

highway operating conditions. Measurements were conduct-

ed using the SEMTECH DS analyzer from the PEMS (Porta-

ble Emission Measurement System) group. The obtained 

values of road emission were compared with the current 

Euro 6 standard. 
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