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Trends in the type-approval regulations in terms of exhaust gas 

emissions for vehicles of category PC and LDV 
 

The article presents trends approval regulations in terms of exhaust gas emissions for vehicles of category 

PC and LDV. These provisions are one of the indicators of the development of modern drive systems of motor 

vehicles. Any variation is associated with structural changes in internal combustion engines and their 

accessories, as well as the expansion of afterteatment systems. The introduction of the Euro 6 for category PC 

(Passenger Car) and LDV (Light Duty Vehicles) will involve changes to the limits of ehaust emission as well as 

the implementation of new measurement methods. In 2017. It is planned to replace the existing driving test 

NEDC (New European Driving Cycle) on WLTC (Worldwide Harmonized Light duty driving Test Cycle), which 

will apply in the European Union, the United States and Japan. The aim is to standardize testing procedures on 

a global scale. New to the type-approval legislation will be to develop and implement procedures RDE (Real 

Driving Emission) regarding the measurement of emissions in real operating conditions with the use of mobile 

devices from a group of PEMS (Portable Emission Measurement System). In addition to the introduction of the 

Euro 6 emission limits also modified road emission of CO2 from vehicle fleet a given manufacturer of motor 

vehicles. 
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Tendencje zmian przepisów homologacyjnych w aspekcie emisji gazów wylotowych dla 

pojazdów kategorii PC i LDV  
 

W artykule przedstawiono tendencje zmian przepisów homologacyjnych w aspekcie emisji gazów wylotowych 

dla pojazdów kategorii PC i LDV. Przepisy te, są jednym z wyznaczników rozwoju układów napędowych 

współczesnych pojazdów samochodowych. Każda ich zmiana wiąże się ze zmianami konstrukcyjnymi silników 

spalinowych i ich osprzętu, a także rozbudową pozasilnikowych układów oczyszczania gazów wylotowych. 

Wprowadzenie normy Euro 6 dla pojazdów kategorii PCi LDV będzie wiązać się ze zmianami limitów związków 

szkodliwych i toksycznych oraz wdrożeniem nowych metod pomiarowych. W 2017 r. planowane jest zastąpienie 

obowiązującego testu jezdnego NEDC testami WLTC,  które będą obowiązywały w Unii Europejskiej, Stanach 

Zjednoczonych i Japonii. Ma to na celu standaryzację procedur badawczych w wymiarze globalnym. Nowością 

w przepisach homologacyjnych będzie opracowanie i wdrożenie procedur RDE dotyczących pomiarów emisji 

zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistej eksploatacji przy wykorzystaniu mobilnych przyrządów z grupy PEMS. 

Oprócz wprowadzenia normy Euro 6 zmodyfikowano również limity emisji drogowej CO2 z floty pojazdów 

danego producenta pojazdów samochodowych.    

Słowa kluczowe: norma Euro 6, WLTP, RDE 

 

 

1. Wprowadzenie 

Rozwój układów napędowych pojazdów samo-

chodowych jest uzależniony od przepisów homolo-

gacyjnych w aspekcie emisji gazów wylotowych 

oraz limitów emisji drogowej CO2 z całej floty 

pojazdów danego producenta. Wprowadzenie no-

wych procedur homologacyjnych wiąże się często  

z gruntownymi zmianami konstrukcyjnymi silni-

ków spalinowych i ich osprzętu oraz z rozbudową 

pozasilnikowych układów oczyszczania gazów 

wylotowych. Tego typu zabiegi, w wielu przypad-

kach, nie są wystarczające do spełnienia limitów 

emisji CO2. W tym wypadku producenci wykorzy-

stują inne rozwiązania. Z analizy światowych norm 

emisji związków toksycznych dla pojazdów oso-

bowych PC i lekkich pojazdów dostawczych LDV 

wynika, że w obecnej dekadzie ulegną one zmia-

nom we wszystkich regionach (rys. 1). Ze względu 

na globalny zasięg produkcji i sprzedaży pojazdów 

samochodowych przez szereg koncernów motory-

zacyjnych rozwijany jest trend ujednolicenia proce-

dur badawczych. Odmienne mają pozostać limity 

związków toksycznych oraz dopuszczalne będzie 

wprowadzenie przez dany organ ustawodawczy 

dodatkowych testów. Tak jest w przypadku pojaz-

dów ciężkich HDV (Heavy Duty Vehicles) – od 

2014 r. obowiązują ujednolicone testy badawcze 

dla całego świata, test statyczny WHSC (World 
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Harmonized Stationary Cycle) i dynamiczny 

WHTC (World Harmonized Transient Cycle).  

 

 
Rys 1. Światowe standardy emisyjne na przełomie 2010-

2020 roku [10] 

2. Obowiązujące przepisy homologacyj-

ne 

Pojazdy samochodowe kategorii PC i LDV są 

obecnie homologowane według dyrektywy Euro-

pejskiej Wspólnoty Gospodarczej (organ Organiza-

cji Narodów Zjednoczonych) ECE R83/06, w której 

określono wymogi do uzyskania normy Euro 5 i 6. 

Szczegóły przepisów homologacyjnych zawarto  

w rozporządzeniu Komisji Europejskiej Wspólnoty 

Europejskiej (WE) 692/2008, które jest nowelizacją 

rozporządzenia (WE) 715/2007. W pkt. 1 artykułu 

3 rozporządzenia (WE) 692/2008 zapisano, że aby 

uzyskać homologację typu WE w odniesieniu do 

emisji zanieczyszczeń i informacji dotyczących 

naprawy i utrzymania pojazdów, producent wyka-

zuje, że pojazdy są zgodne z metodami badania 

określonymi w załącznikach III do VIII, X do XII, 

XIV i XVI do niniejszego rozporządzenia. Produ-

cent zapewnia również zgodność ze specyfikacją 

paliw wzorcowych podaną w załączniku IX do 

niniejszego rozporządzenia [3]. W pkt. 2 artykułu 3 

(szczegóły przedstawia rys. I.2.4 w załączniku I 

rozporządzenia) określono badania jakie musi 

przejść pojazd, aby uzyskać homologację.  

W aspekcie emisji związków toksycznych ustawo-

dawca przewiduje wykonanie badań  

typu 1-6 (tab. 1). Oprócz tych badań producent jest 

zobligowany do wykonania procedury na zgodność 

eksploatacyjną, sprawdzenie działania pokładowe-

go układu diagnostycznego oraz wykonania pomiar 

emisji CO2 i zużycia paliwa. W rozporządzeniu 

określono także limity związków toksycznych. W 

tabeli 2 przedstawiono zestawienie dla pojazdów 

kategorii M z silnikami ZI i ZS. W przypadku silni-

ków ZI jedyną różnicą między normą Euro 5 i 6 jest 

wprowadzenie limitu liczby cząstek stałych PN dla 

pojazdów wyposażonych w silniki z bezpośrednim 

wtryskiem benzyny.  

 

 

Tabela 1. Typy badań homologacyjnych w aspekcie emisji gazów wylotowych według Rozporządzenia Komisji (WE)  

nr 692/2008 [3, 10] 

 

Test Przedmiot Wymagane 

Typ 1 Emisja CO, HC, NOx, PM, PN Test NEDC, WLTC (od 2017 r.); limity według przyjętych 

norm 

Typ 2 Emisja CO na biegu jałowym
*) 

Określenie wartości w odniesieniu dla I/M
**)

  

i COP
***) 

Typ 3 Emisja ze skrzyni korbowej (HC) Limit: emisja zerowa 

Typ 4 Emisja par paliwa (HC) Test SHED, limit: 2 g/test 

Typ 5 Trwałość emisyjna po przebiegu: 

Euro 5 – 160 000 km 

 

Przebieg pojazdu  uzyskany przez 

jazdę po drogach, po torze testowym 

lub na hamowni podwoziowej 

Test NEDC, wykorzystanie współczynników pogorszenia 

ADF (assigned deterioration factors) do korekcji limitów 

emisji: 
 CO THC NMHC NOx NOx+HC PM PN 

Euro 

5/6 
ZI 1,5 1,3 1,3 1,6 – 1,0 1,0 

Euro 

5 
ZS 1,5 – – 1,1 1,1 1,0 1,0 

 

Typ 6 Emisja w niskich temperaturach 

M1 i N1, klasa I 

N1, klasa II 

N1, klasa III 

Test UDC, limit przy -7
o
C: 

HC = 1,8 g/km; CO = 15 g/km 

HC = 2,7 g/km; CO = 24 g/km
) 

HC = 3,2 g/km; CO = 30 g/km
*), **) 

*
) ważne także dla pojazdów M1 o masie całkowitej  

> 2 500 kg przewożących powyżej 6 osób  
*)

dla silników
 
ZI;

 **)
I/M (Inspection & Maintenance – kontrola i utrzymanie); 

***)
COP (Conformity of Produc-

tion – zgodność produkcji) 
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Tabela 2. Limity związków toksycznych dla pojazdów kategorii M [9, 10] 

Norma 
CO THC+NOx THC NMHC NOx PM PN 

[mg/km] [#/km] 

Silnik o zapłonie iskrowym (ZI) 

Euro 5 1000 - 100 68 60 

5,0 / 4,5
1), 2) 

- 

Euro 6 1000 - 100 68 60 
(6,0 x 10

11
)

1) 

(6,0 x 10
12

)
3) 

Silnik o zapłonie samoczynnym (ZS) 

Euro 5a 500 230 - - 180 - -
 

Euro 5b 500 170 - - 80 5,0 / 4,5 6,0 x 10
11

 

Euro 6 500 170 - - 80 5,0 / 4,5 6,0 x 10
11

 
1)Zastosowanie dla silników ZI z bezpośrednim wtryskiem benzyny, 2) wprowadzenie znowelizowanej procedury pomiaru 

PM przed zastosowaniem wartości granicznej wynoszącej 4,5, 3) na wiosek OEM (Original Equipment Manufacturer – 

producenci oryginalnego wyposażenia) do dnia 1.09.2018 

Oprócz limitów związków toksycznych gazów 

wylotowych bardzo ważnym aspektem jest ograni-

czenie emisji CO2 z floty pojazdów, które jest toż-

same z zużyciem paliwa. Wprowadzenie przepisów 

regulowanych rozporządzeniami WE 443/2009  

i 510/2011 [1, 2] zawiera się w ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.  

W 2007 roku KE (Komisja Europejska) zapropo-

nowała 30%. redukcję emisji gazów cieplarnianych 

w krajach rozwiniętych do 2020 r. oraz, że sama 

Unia powinna podjąć indywidualne zobowiązanie 

do osiągnięcia co najmniej 20% redukcji emisji 

tych gazów. Oprócz aspektów środowiskowych 

wprowadzenie tych przepisów ma na celu przyspie-

szenie i ułatwienie wprowadzenia na rynek pojaz-

dów ultra niskoemisyjnych przez producentów 

Wspólnoty. Rozporządzenie WE 443/2009 jest 

stosowane dla pojazdów kategorii M1, natomiast 

WE 510/2011 jest dedykowane dla pojazdów kate-

gorii N1. Oba akty prawne ustalają dopuszczalne 

limity emisji drogowej CO2  oraz ewentualne okre-

sy przejściowe i odstępstwa od nich. W przepisach 

tych ściśle określono również sposób naliczania kar 

dla koncernów motoryzacyjnych, które przekroczą 

dopuszczalne limity. Pomiar emisji CO2 z obu grup 

pojazdów wykonywany jest według metodyki za-

wartej w rozporządzeniu WE 715/2007 [4].  

W rozporządzeniach WE 443/2009 i 510/2011 

emisję CO2 zdefiniowano jako: 

1) indywidualna emisja drogowa CO2 oznaczająca 

poziom z pojazdu samochodowego, mierzony 

zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007  

i określony w certyfikacie zgodności jako wiel-

kość CO2 (wartość uśredniona) dla pojazdów 

kompletnych lub skompletowanych, 

2) średnia indywidualna emisja drogowa CO2 

oznaczająca, w odniesieniu do producenta, 

średnią indywidualnych poziomów emisji CO2 

wszystkich nowych pojazdów, których jest on 

producentem, 

3) docelowa indywidualna emisja oznaczająca,  

w odniesieniu do producenta, średnią indywidu-

alnych orientacyjnych poziomów emisji CO2, 

określoną zgodnie z załącznikiem I, dla każdego 

nowego pojazdu, którego jest on producentem 

lub – w przypadku gdy producentowi przyznano 

odstępstwo na mocy art. 11 – docelowy indywi-

dualny poziom emisji określony zgodnie z tym 

odstępstwem. 

Średnia indywidualna emisja drogowa CO2 nie 

może być większa niż ustanowiona docelowa in-

dywidualna emisja według przyjętych rozporzą-

dzeń. Docelowy poziom dla producenta w danym 

roku kalendarzowym oblicza się jako średnią indy-

widualną emisję drogową CO2. Dla nowych pojaz-

dów kategorii M1 indywidualna emisja drogowa 

CO2 ustalana jest według zależności (2012 –  

2015 r.): 

 

)(130 02 MMaCO   (1) 

gdzie: 

M  – masa pojazdu [kg], 

M0  – średnia masa nowych pojazdów kategorii 

M1 wynosząca 1 372 [kg], 

a  – 0,0457. 

Od 2016 r. nastąpi zmiana wartości M0 na stano-

wiącą średnią masę nowych pojazdów z 3 lat po-

przedzających zakładany okres nowelizacji rozpo-

rządzenia WE 443/2009. Dla pojazdów N1 przyję-

to, że od 2014 do 2017 r. indywidualna emisja 

drogowa CO2 obliczana będzie według zależności 

(2), a od 2018 r. zmianie ulegnie wartość M0 okre-

ślona według takiej samej zasady, jak w przypadku 

pojazdów kategorii M1. 

 

)(175 02 MMaCO   (2) 

gdzie: 

M  – masa pojazdu [kg], 

M0  – średnia masa nowych pojazdów kategorii 

N1 wynosząca 1 706 [kg], 

a  – 0,093. 

 

3. Nowelizacje przepisów 

Przed wprowadzeniem normy Euro 6 zaplano-

wano nowelizację szeregu przepisów. Pod koniec 

stycznia 2014 r. Komisja Europejska przekazała do 

Parlamentu Europejskiego wniosek (COM(2014) 

28 wersja ostateczna) w celu zmiany rozporządze-

nia WE 715/2007 i WE 595/2009 dotyczącego 
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procesów homologacyjnych pojazdów. Do najważ-

niejszych zmian zaliczono [10]: 

1) zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej masy 

całkowitej z regulacji WE 715/2007 (norma 

Euro 5 i 6) dla pojazdów kategorii M1, M2, N1 

i N2 z 2610 do 5000 kg, 

2) zmiana wartości masy CO2 w CoC masy ga-

zów cieplarnianych jako ekwiwalent CO2 oraz 

zwiększenie bądź usunięcie limitu sumy wę-

glowodorów. Metan byłby wtedy liczony jako 

ekwiwalent CO2, 

3) wprowadzenie limitu emisji NO2 w uzupeł-

nienie do całkowitego limitu NOx. Wartość 

maksymalna emisji musi być określona po 

ocenie skutków, 

4) uzupełnienie badań w niskich temperaturach 

(Typ 6) o pomiar emisji NOx i NO2, 

5) upoważnienie Komisji Europejskiej do aktua-

lizacji limitów masy i liczby cząstek stałych 

oraz procedur ich pomiaru.  

Najważniejszą nowelizacją obowiązujących 

procedur homologacyjnych pojazdów PC i LDV 

będzie zastąpienie cyklu jezdnego NEDC 

procedurami WLTP (Worldwide harmonized Light 

vehicles Test Procedures). Zakłądają one globalną 

harmonizację cykli badawczych stosowanych do 

badań pojazdów samochodowych wykonywanych 

na hamowniach podwoziowych. W dokumencie 

ECE/TRANS/WP.29/2014/27 [6] zaprezentowano 

propozycję nowych cykli badawczych, które 

wdrożone zostaną w 2017 r. Określono w nim trzy 

typy cykli badawczych dla pojazdów 

sklaszfikowanych według jednostkowego 

wskaźnika mocy (stosunek mocy użytecznej silnika 

do masy własnej pojazdu – współczynnik PWr): 

1) Klasa 1 – pojazdy o małej mocy, PWr ≤ 22, 
2) Klasa 2 – pojazdy z zakresu 22 < PWr ≤ 34, 

3) Klasa 3 – pojazdy o dużej mocy, PWr ≥ 34. 

Dla pojazdów Klasy 1 test WLTC złożony jest  

z dwóch części reprezentujących warunki jazdy  

z małą i średnią prędkością (rys. 1a)  Maksymalna 

jej wartość wynosi odpowiednio 49,1 i 64,4 km/h. 

Natomiast średnia prędkość w całym cyklu wynosi 

35,6 km/h (liczona bez postoju pojazdu) lub  

28,5 km/h z uwzględnieniem fazy postoju, która 

stanowi 19,9% całkowitego czasu trwania testu. 

Test przeznaczony dla pojazdów Klasy 2 posiada 

dodatkową fazę reprezentującą duże wartości pręd-

kości (rys. 2b). Jego czas całkowity wynosi 1477 s  

i pojazd pokonuje dystans 14, 66 km. Wartości 

prędkości maksymalnej oraz średniej są inne niż dla 

pojazdów Klasy 1. Najbardziej rozbudowany jest 

cykl WLTC dla pojazdów Klasy 3 (rys. 3c). Składa 

się z czterech faz. Pojazd rozwija w ostatniej części 

testu prędkość maksymalna 131,3 km/h [6].  

W odniesieniu do testu NEDC jest to wzrost o 10%. 

Łączny czas testu WLTC dla tej klasy pojazdów 

wynosi 1800 s. Porównując testy WLTC do NEDC 

zauważalna jest zasadnicza różnica, która dotyczy 

przebiegu profilu prędkości – test NEDC składa się 

z powtarzalnych segmentów, a testy WLTC składa-

ją się z różnych profili prędkości, które stanowią 

reprezentację rzeczywistego cyklu jezdnego pojaz-

du. Charakterystyczna jest tutaj duża zmienność 

przyspieszenia, gdzie w przypadku testu NEDC 

obserwowane były stałe wartości przyspieszenia 

(tab. 1).   

 

   

 
Rys 2. Przebiegi cyklu jezdnego WLTC dla pojazdów: a) Klasy 1, b) Klasy 2, c) Klasy 3 [5, 6] 
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Tabela 3. Charakterystyka testów emisyjnych NEDC i WLTC [9, 10] 

 NEDC WLTC Klasa 1 WLTC Klasa 2 WLTC Klasa 3 

Czas [s] 1 180 1 022 1 477 1 800 

Dystans [m] 11 023 8 091 14 664 23 262 

Udział postoju [%] 33 19,9 15,8 13,4 

Prędkość max. [km/h] 120 64,4 85,2 131,4 

Prędkość średnia [km/] 33,6 28,5 35,7 46,5 

Przyspieszenia max. [m/s
2
] 1 0,8 1,0 1,6 

 

Obszar pracy silnika spalinowego w testach 

homologacyjnych emisyjnych jest znacząco mniej-

szy niż obszar występujących podczas rzeczywistej 

eksploatacji (rys. 3). Z tego względu zaproponowa-

no wprowadzenie do obowiązujących procedur 

badawczych nowych metod pomiaru emisji zanie-

czyszczeń w warunkach rzeczywistej eksploatacji 

RDE. Wykorzystane zostaną tutaj głównie mobilne 

przyrządy z grupy PEMS. Obecne nie zdefiniowano 

jeszcze samej metodyki pomiarowej oraz sposobu 

kalkulacji emisji zanieczyszczeń z pojazdów kate-

gorii PC i LDV i sposobu jej porównywania z limi-

tami określonymi w normie Euro 6. Zakładane jest, 

że w najbliższym czasie opublikowany zostanie 

projekt rozporządzenia regulujący metody RDE.  

 

 

Rys 3. Parametry użyteczne silnika w różnych testach 

emisyjnych [7] 

 

Wiele ośrodków naukowych i badawczo-

rozwojowych wykonuje pomiary emisji związków 

toksycznych z pojazdów kategorii PC i LDV przy 

wykorzystaniu aparatury PEMS. Do najważniej-

szych producentów tej aparatury zaliczyć należy 

amerykańską firmę Sensors Inc., która oferuje przy-

rządy z linii produktowej SEMTECH
®
 – SEM-

TECH DS (pomiar związków gazowych), SEM-

TECH ECOSTAR (pomiar związków gazowych  

i cząstek stałych) oraz SEMTECH LDV (dedyko-

wany dla pojazdów PC i LDV zgodnie z wymaga-

niami RDE). Drugim ważnym producentem apara-

tury PEMS jest europejska firma AVL List GmbH, 

która posiada w swojej ofercie przyrząd AVL 

M.O.V.E do pomiaru związków gazowych i cząstek 

stałych oraz przyrząd AVL M.O.V.E. GAS PEMS 

iS dedykowany do pomiarów związków gazowych 

z pojazdów PC i LDV zgodnie z wymogami RDE. 

Trzecim uznanym producentem aparatury z grupy 

PEMS jest japońska firma HORIBA, która oferuje 

przyrządy OBS-ONE Series On-board Emissions 

Measurement System dedykowane dla pojazdów 

PC i LDV – LDV Type oraz HDV – HDV Type. 

Tak samo jak w przypadku poprzednich producen-

tów przyrządy te są zgodne z wymaganiami RDE.  

Jako przykład badań pojazdów kategorii PC 

(rys. 4) wykonywanych zgodnie z założeniami 

metod RDE przedstawiono poniżej pomiary emisji 

zanieczyszczeń wykonane przez autorów.  

 

 
Rys 4. Pojazd kategorii PC wraz z aparaturą  

SEMTECH-ECOTAR przygotowany do badań RDE  

 

Badania wykonano w warunkach rzeczywistej 

eksploatacji w aglomeracji poznańskiej na trasie  

o długości 12 km (rys. 5). Trasa ta stawi reprezen-

tację warunków jazdy miejskiej i pozamiejskiej. 

Część miejska obejmowała przejazd drogami  

o dużym natężeniu ruchu wraz wieloma węzłami 

komunikacyjnymi. Część podmiejską stanowił 

odcinek drogi krajowej nr 92 będący jedną z głów-

nych dróg wjazdowych do aglomeracji poznańskiej 

od strony wschodniej.  

 

 
Rys 5. Odcinek badawczy wykorzystany do pomiarów 

emisji zanieczyszczeń  
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Do pomiaru związków szkodliwych i toksycz-

nych gazów wylotowych wykorzystano mobilny 

przyrząd SEMTECH-ECOSTAR (związki gazowe) 

amerykańskiej firmy Sensors Inc. dedykowany do 

pomiarów RDE. Jest to kolejny przyrząd z linii 

SEMTECH
®
 – następca analizatora SEMTECH 

DS. Zasadniczą różnicą między tymi przyrządami 

jest to, że SEMTECH-ECOSTAR jest zbudowany  

z osobnych modułów (rys . 6) [8]: 

1) moduł FEM do pomiaru stężenia CO2, CO, 

HC (analizator NDIR); 

2) moduł NOx do pomiaru stężenia NOx (NO  

i NO2) za pomocą analizatora NDUV,  

3) moduł FID do pomiaru THC za pomocą anali-

zatora FID,  

4) moduł PDM będą źródłem zasilania poszcze-

gólnych składowych. 

 

 
Rys 6. Schemat przyrządu SEMTECH-ECOSTAR [8] 

 

W przypadku wykorzystywania wszystkich modu-

łów należy je połączyć ze sobą za pomocą przewo-

dów komunikacyjnych CAN (zielone linie na 

schemacie). Moduł FEM połączony jest za pomocą 

specjalnego przewodu z przepływomierzem do 

pomiaru parametrów termodynamicznych gazów 

wylotowych (masowe natężenie przepływu, tempe-

ratura i ciśnienie). Tym przewodem dostarczana 

jest próbka gazów wylotowych, która po przejściu 

przez analizator NDIR (pomiar CO2, CO i HC) 

kierowana jest za mocą trzech złącz do modułu 

NOx, w którym dokonywany jest pomiar NO i NO2. 

Oprócz próbki specjalnym przewodem przesyłany 

jest sygnał z układu pozycjonowania pojazdu GPS 

oraz czujnika pogodowego służącego do pomiaru 

warunków atmosferycznych (temperatura, ciśnie-

nie, wilgotność powietrza), które są podłączone do 

przepływomierza. Do modułów PDM, FEM i NOx, 

za pomocą złącza AUX2 podłączany jest komputer 

sterujący oraz przetwornik sygnału z układu dia-

gnostycznego pojazdu. Każdy z modułów wyposa-

żony jest w jedno złącze AUX1 i AUX2. Sygnał  

z modułu zasilającego przewód grzany kierowany 

jest do modułu FID. Przyrząd SEMTECH-

ECOSTAR może być zasilany przez moduł PDM, 

do którego napięcie elektryczne dostarczane jest z 

sieci lub z akumulatora. Istnieje również możliwość 

bezpośredniego podłączenia napięcia zasilającego 

moduły z sieci elektrycznej. Ze względu na budowę 

modułową przyrządu możliwe jest wykonywanie 

pomiarów wszystkich związków gazowych jedno-

cześnie, bądź osobno przy wykorzystaniu pojedyn-

czych modułów.  

Ze względu na charakter artykułu jako przykład 

poniżej przedstawiono wyłącznie wynik natężenia 

emisji CO2 wraz z rzeczywistym cyklem jezdnym 

pojazdu wyrażonym funkcją v = f(t). Największe jej 

wartości wystąpiły podczas przyspieszenia pojazdu 

(ruszanie z postoju) oraz w zakresie maksymalnych 

prędkości pojazdu (rys. 7).  

 

 
Rys 7. Przebieg natężenia emisji CO2 i prędkości pojazdu 

uzyskane podczas badań RDE 

 

W rozporządzeniu WE 333/2014 określono wa-

runki osiągnięcia docelowego zmniejszenia indy-

widualnej emisji drogowej CO2 z nowych samo-

chodów osobowych po 2020 r. Ten dokument 

zmienia rozporządzenie WE 443/2009. W celu 

umożliwienia przemysłowi motoryzacyjnemu reali-

zowania długoterminowych inwestycji i innowacji 

konieczne jest zapewnienie wskazówek co do tego, 

jakie zmiany powinny być wprowadzone do rozpo-

rządzenia WE 443/2009 w odniesieniu od okresu 

po 2020 r. Zgodnie z tym aktem prawym KE zosta-

ła zobowiązana do przeprowadzenia oceny proce-

dur badań, aby one odpowiednio odzwierciedlały 

rzeczywistą indywidualną emisję drogową CO2  

z pojazdów samochodowych. Należy zmienić obo-

wiązujący cykl jezdny NEDC na cykl, który będzie 

odzwierciedlał rzeczywiste warunki ruchu w celu 

uniknięcia zbyt niskiego oszacowania rzeczywiste-

go poziomu emisji drogowej CO2 i zużycia paliwa. 

Działania w tym kierunku polegają na jak najszyb-

szym wdrożeniu opracowanych procedur WLTP do 

wyznaczania indywidualnej emisji drogowej CO2  

z nowych pojazdów samochodowych. W związku z 

tym w załączniku I do rozporządzenia  

WE 443/2009 ustanowiono wartości dopuszczalne 

emisji drogowej CO2 na 2020 r. mierzone zgodnie z 

rozporządzeniem WE 715/2007 i załącznikiem XII 

do rozporządzenia WE 692/2008. Po zmianie pro-

cedur badawczych wartości graniczne określone w 

załączniku I do rozporządzenia 443/2009 powinny 

zostać dostosowane w celu zapewnienia porówny-

walnych ograniczeń dla producentów i klas pojaz-

dów. W związku z tym KE powinna przeprowadzić 

wszechstronną analizę korelacji między NEDC  

a WLTP, tak aby odzwierciadlała ona rzeczywiste 
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warunki jazdy. Od 2020 r. indywidualna emisja 

drogowa CO2 powinna być wyznaczana na podsta-

wie zależności: 

)(95 02 MMaCO    (3) 

gdzie: 

M  – masa pojazdu [kg], 

M0  – średnia masa nowych pojazdów kategorii 

M1 z 3 lat poprzedzających zakładany 

okres nowelizacji rozporządzenia [kg], 

a  – 0,0333. 

Dla pojazdów kategorii N1 wartość indywidual-

nej emisji drogowej CO2 z nowych pojazdów od  

2020 r. obliczana będzie zgodnie z równaniem (4), 

które określone zostało w rozporządzeniu  

WE 253/2014.  

)(147 02 MMaCO   (4) 

gdzie: 

M  – masa pojazdu [kg], 

M0  – średnia masa nowych pojazdów kategorii 

N1 z 3 lat poprzedzających zakładany 

okres nowelizacji rozporządzenia [kg], 

a  – 0,096. 

 

4. Podsumowanie 

Zmiany aktów prawnych regulujących procedu-

ry homologacyjne dotyczące emisji zanieczyszczeń 

z pojazdów kategorii PC i LDV ulegną w najbliż-

szym czasie zasadniczym zmianom. Do tej pory,  

w przypadku nowelizacji przepisów, zmieniano 

głównie limity emisji związków toksycznych i 

dokonywano niewielkich modernizacji metod po-

miarowych. Obowiązujący cykl jezdny NEDC nie 

stanowi reprezentacji warunków ruchu w głównych 

europejskich i światowych aglomeracjach miej-

skich. W związku z tym konieczne było opracowa-

nie nowego cyklu jezdnego, który w sposób do-

kładniejszy będzie odwzorowywał warunki ruchu 

pojazdów. Przygotowany został projekt ujednolico-

nych procedur dla całego świata (Unia Europejska, 

Stany Zjednoczone i Japonia) WLTP. W procedu-

rach tych wyróżniono trzy testy WLPC dedykowa-

ne dla pojazdów skalsyfikowanych według jednost-

kowego wskaźnika mocy pojazdu. Procedury te 

zaczną obowiązywać od 2017 r. i mają być wyko-

rzystywane do pomiaru emisji związków toksycz-

nych, emisji drogowej CO2 oraz zużycia paliwa. 

Oprócz zmian cyklu jezdnego NEDC na procedury 

WLPT planowane jest również opracowanie metod 

kontroli emisji zanieczyszczeń w warunkach rze-

czywistej eksploatacji RDE wraz z określeniem 

sposobu korelacji emisji w warunkach rzeczywi-

stych z limitami normatywnymi. W przypadku 

emisji drogowej CO2 ustalono, że docelowy jej 

limit dla pojazdów kategorii M1 będzie wynosił 

obecnie 130 g/km, a od 2020 r. 95 g/km. W przy-

padku pojazdów kategorii N1 limit ten wynosi 175 

g/km, a od 2020 r. 147 g/km. Tak zasadnicze zmia-

ny procedur homologacyjnych wymuszą na produ-

centach pojazdów dalsze zmiany konstrukcji silni-

ków spalinowych i ich osprzętu oraz zwiększą 

udział w rynku pojazdów wykorzystujący alterna-

tywny układ napędowy – hybrydowy i elektryczny. 

 
Prace sfinansowano z funduszy Narodowego Cen-

trum Badań i Rozwoju  – projekt badawczy w ra-

mach Programu Badań Stosowanych (umowa nr 

PBS3/B6/26/2015). 

 

The research was funded by the National Centre for 

Research and Development  (Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju) – research project within the 

Applied Research Programme (contract No. 

PBS1/A6/7/2012). 

 

 

Nomenclature / Skróty i oznaczenia 

ADF  Assigned Deterioration Factors / współ-

czynniki pogorszenia emisji zanieczysz-

czeń 

FID  Flame Ionisation Detector / czujnik pło-

mieniowo-jonizacyjny 

HDV  Heavy Duty Vehicle / ciężki pojazd 

samochodowy 

KE  European Commission / Komisja 

europejska 

LDV  Light Duty Vehicle / lekki użytkowy pojazd 

samochodowy 

NDIR  Non-Dispersive Infrared Detector / 

niedyspersyjny czujnikwykorzystujący 

promieniowanie ultrafioletowe  

NDUV  Non-Dispersive Ultraviolet Detector / 

czujnik niedyspersyjny na podczerwień 

NEDC  New European Driving Cycle / nowy 

europejski cykl jezdny 

OEM  Original Equipment Manufacturer / 

producenci oryginalnego wyposażenia 

PC  Passenger Car / pojazd osobowy 

PEMS  Portable Emissions Measurement System / 

mobilny układ do pomiaru emisji gazów 

wylotowych 

PWr  Power-weight Ratio / jednostkowy 

wskaźnik mocy 

RDE  Real Driving Emission / metody pomiaru 

emisji zanieczyszczeń w warunkach 

rzeczywistej eksploatacji 

SHED  Seald Housing for Evaporative Emission 

Determination / test prawoania HC 

 z pojazdu (z nie pracującym silnikiem) 

WE  European Union / Wspólnota europejska 

WHSC World Harmonized Stacionary Cycle / 

Ujednolicony Statyczny Cykl Badawczy 
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WHTC World Harmonized Stacionary Cycle / 

Ujednolicony Dyanmiczny Cykl Badawczy 

WLTC Worldwide Harmonized Light duty driving 

Test Cycle / Światowy ujednilicony cykl 

jezdny dla lekkich pojazdów 

samochodowych 

WLTP  Worldwide harmonized Light vehicles 

Test Procedures / Światowe ujednilicone 

procedury badawcze dla lekkich pojazdów 

samochodowych 
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