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WPŁYW ANALIZATORÓW SPALIN NA WYNIKI EMISJI ORAZ ANALIZA 
MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA DOKŁADNOŚCI POMIARÓW EMISJI GAZO-
WYCH ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH SPALIN PRZEZ ZASTOSOWANIE NO-
WOCZESNYCH ANALIZATORÓW POD KĄTEM BADANIA SAMOCHODÓW 

O BARDZO NISKIEJ EMISJI 

Streszczenie 

Badania emisji związków szkodliwych spalin w testach na hamowni podwoziowej są jednymi z najważniejszych 

i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane samochody napędzane silnikami spalinowymi. Z uwagi 

na coraz niższą emisję nowo produkowanych samochodów bardzo ważne jest stosowanie coraz to nowocześniej-

szych urządzeń do pomiarów emisji, w tym również odpowiednich analizatorów spalin. Tematem niniejszego arty-

kułu jest analiza wpływu analizatorów spalin na wyniki pomiarów emisji gazowych związków szkodliwych spalin 

oraz analiza możliwości zwiększenia dokładności pomiarów emisji przez zastosowanie nowoczesnych analizatorów 

spalin. W artykule omówiono również metodykę pomiarów emisji gazowych związków szkodliwych spalin, podlega-

jących limitom. 

 

WSTĘP 

Pierwsze na świecie zarządzenia prawne limitujące zawartość 
substancji szkodliwych w spalinach samochodowych wydano w 
1966 roku w Kalifornii (USA). Pod koniec lat sześćdziesiątych po-
wstały w USA instytucje  zajmujące się problematyką ochrony śro-
dowiska przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, między innymi ze 
źródeł motoryzacyjnych (Kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza 
- CARB oraz Agencja Ochrony Środowiska w USA - US EPA). W 
1970 roku Kongres Amerykański ustanowił pierwszą główną ustawę 
o ochronie powietrza na terenie USA. 

W Europie natomiast kontrola emisji związków szkodliwych w 
spalinach samochodowych rozpoczęła się w krajach Unii Europej-
skiej w 1970 roku wydaniem Dyrektywy o numerze 70/220/EEC z 
dnia 6.04.1970 r., która określała limity emisji i metody pomiarowe 
dla pojazdów samochodowych. W ślad za tą Dyrektywą w następ-
nych latach były prowadzone prace, w efekcie których wydawano 
kolejne modyfikacje tej bazowej dyrektywy, zaostrzające wymagania 
emisji, aż do obecnie obowiązującego Rozporządzenia Wspólnoty 
Europejskiej nr 692/2008 ze zmianami do Rozporządzenia UE nr 
519/2013.  
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(*1) PM, PN - samochody z silnikami ZI z bezpośrednim wtryskiem benzyny
(*2) PN - na życzenie producenta, nowo produkowane samochody (do 
trzech lat od homologacji) mogą mieć podwyższony limit do 6x1012

 
Rys. 1. Zmiany europejskich limitów emisji związków szkodliwych 
spalin dla samochodów osobowych z silnikami ZI 

 
Przepisy prawne ustalają dopuszczalne wartości emisji związ-

ków gazowych, takich jak tlenek węgla (CO), węglowodory (całkowi-
te THC oraz z wyłączeniem metanu NMHC) oraz tlenki azotu (NOx), 
a także cząstek stałych (wyrażonych masowo PM i wyrażonych 
liczbowo PN). Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono zmiany europej-
skich limitów emisji związków szkodliwych spalin dla samochodów 
osobowych z silnikami o zapłonie iskrowym (ZI) i o zapłonie samo-
czynnym (ZS) od roku 2000 do chwili obecnej. 

Podczas badan emisji na hamowni podwoziowej mierzy się 
również stężenie dwutlenku węgla (CO2) w spalinach samochodów 
zasilanych silnikami spalinowymi oraz oblicza się zużycia paliwa na 
podstawie tzw. bilansu węgla, uwzględniającego emisję CO2, CO 
i HC wyrażoną w gramach na kilometr. 
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Rys. 2. Zmiany europejskich limitów emisji związków szkodliwych 
spalin dla samochodów osobowych z silnikami ZS 
 

Ciągły rozwój przepisów dotyczących jakości powietrza i emisji 
związków szkodliwych spalin, z jednej strony zmusza producentów 
samochodów do nieustannego usprawniania konstrukcji samocho-
dowych układów obniżania emisji, a z drugiej strony powoduje 
systematyczny rozwój metod pomiarowych, pozwalających na 
pomiar tej coraz niższej emisji z możliwie małą niepewnością po-
miarów  [1-7].  



Badania 

 

   

132  12/2015 
 

1. METODYKA BADAŃ EMISJI ZWIĄZKÓW SZKODLI-
WYCH SPALIN NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ 

Emisję związków szkodliwych spalin w pojazdach samochodo-
wych bada się w specjalnych laboratoriach (rys. 3 i 4) [8, 9] na 
hamowni podwoziowej (rolkowym stanowisku dynamometrycznym), 
odwzorowującej rzeczywiste opory jazdy (toczenia i aerodynamicz-
ne) oraz bezwładność pojazdu. Hamownia podwoziowa jest urzą-
dzeniem, które imituje warunki ruchu na drodze rzeczywistej dla 
układu napędowego badanego pojazdu w warunkach laboratoryj-
nych. Próbka mieszaniny spalin z powietrzem (w celu określenia 
emisji CO, THC, NMHC, NOx i CO2), w ilości proporcjonalnej do 
strumienia tej mieszaniny, jest w sposób ciągły pobierana i zbierana 
w worku pomiarowym, w czasie realizacji na hamowni podwoziowej 
ustalonego cyklu jezdnego. Skład mieszaniny spalin z powietrzem w 
worku pomiarowym odpowiada średniemu stężeniu składników 
spalin wydzielanych z pojazdu podczas określonego cyklu jezdne-
go. Następnie odczytane z próbki zebranej do worków pomiarowych 
(z użyciem analizatorów spalin) stężenia poszczególnych związków 
szkodliwych przelicza się na podstawie odpowiednich wzorów na 
emisję całkowitą w g/km i otrzymane wyniki porównuje się z odpo-
wiednimi limitami [10]. Ponadto dla samochodów z silnikami ZS oraz 
ZI z bezpośrednim wtryskiem benzyny pobiera się podczas testu 
próbkę cząstek stałych na filtrach pomiarowych dla określenia ma-
sowej emisji cząstek stałych PM oraz mierzy się liczbę cząstek 
stałych (PN) za pomocą licznika cząstek. 

 

 

 
Rys. 3. Laboratorium Badania Emisji Spalin w Instytucie Badań i 
Rozwoju Motoryzacji BOSMAL 
 

Aparatura pomiarowa umożliwiająca przeprowadzenie badań 
emisji związków szkodliwych spalin jest bardzo skomplikowana 
i kosztowna, a jej najważniejszymi elementami są jak wyżej wspo-
mniano hamownia podwoziowa, układ poboru i rozcieńczania spalin 
oraz analizatory spalin. W niniejszym artykule skupiono się na 
analizatorach spalin do pomiaru emisji związków gazowych.  

W Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL co kilka lat 
wymienia się analizatory spalin na coraz to nowocześniejsze. Na 
rysunkach 5-7 przedstawiono wykorzystywane w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat różne zestawy analizatorów spalin.  

 

 
Rys. 4. Schemat laboratorium badania emisji spalin 
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Zestaw A z ręcznym odczytem wartości stężeń poszczególnych 
związków szkodliwych i ręcznym wykonywaniem kalibracji został 
zastąpiony nowocześniejszym zestawem B z automatycznym od-
czytem wartości stężeń i automatyczną kalibracją. W drugim labora-
torium badania emisji spalin w BOSMAL znajduje się natomiast 
bardzo nowoczesny zestaw C analizatorów spalin (oczywiście z 
automatycznymi wszystkimi funkcjami), który składa się z analizato-
rów o bardzo niskich zakresach pomiarowych, umożliwiających 
pomiar z dużą dokładnością bardzo niskiej emisji związków szkodli-
wych spalin współcześnie produkowanych samochodów o poziomie 
emisji Euro 5 / Euro 6. 
 

 
 

Rys. 5. Zestaw A analizatorów spalin  
 
 

  
 

Rys. 6. Zestaw B analizatorów spalin  

 
Rys. 7. Zestaw C analizatorów spalin  
 

2. ANALIZATORY SPALIN 

Pomiary poszczególnych związków gazowych oparte są na 
analizie: CO, CO2 - niedyspersyjnego pochłaniania promieniowania 
podczerwonego (NDIR- non-dispersive infrared); HC - płomieniowo-
jonizacyjnej (FID - flame ionization detector) i NOx - chemilumine-
scencyjnej (CLD - chemiluminescent detector) z konwerterem 
NO2/NO [10-13]. Ponadto dla silników ZS jest wymagana grzana 
droga gazowa (z grzanymi filtrami i pompą) dla pomiaru emisji: HC 
(THC - total hydrocarbons - całkowita emisja węglowodorów; HFID - 
heated FID - podgrzewany analizator płomieniowo-jonizacyjny) o 

temperaturze 190C oraz NOx - o temperaturze 110C (HCLD - 
heated CLD - podgrzewany detektor chemiluminescencyjny). Zasto-
sowanie analizatora HFID dla silników ZI może dać pewien wzrost 
wyniku pomiaru emisji HC w stosunku do „zimnego” FID-a. 

Niedyspersyjny analizator absorbujący promienie podczerwone 
(NDIR) działa na zasadzie porównania absorpcji promieniowania 
podczerwonego przez badany składnik spalin (CO2, CO) z absorp-
cją tego promieniowania przez gaz wzorcowy, która jest równa zeru. 
Jako gazy wzorcowe stosuje się azot (N2) lub argon (Ar). Zasadę 
działania tego analizatora wyjaśnia rysunek 8. Promienniki 1 wysy-
łają dwie równoległe wiązki promieniowania podczerwonego, z 
których jedna przechodzi przez komorę porównawczą 3, a druga 
przez komorę pomiarową 4. Wiązki trafiają do detektora 5 wypełnio-
nego badanym gazem i podzielonego w połowie przeponą 8. Prze-
pona stanowi jedną z okładek czujnika pojemnościowego. Układ 
pomiarowy wyposażono we wzmacniacz 6 i miernik 7 wyskalowany 
w procentach badanego składnika. Zmiany pojemności występujące 
w układzie nie są duże, dlatego dla ułatwienia stosuje się modulację 
niskoczęstotliwościową wywołaną przez wirującą tarczę 2 z otwo-
rami, napędzaną silniczkiem 9. 

Spaliny wprowadzane do analizatora NDIR należy osuszyć 
i ustabilizować termicznie. 
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Rys. 8. Schemat działania analizatora NDIR [12] 

 
Analizator płomieniowo-jonizacyjny (FID) wykorzystuje zjawisko 

jonizacji płomienia wodorowo-tlenowego wskutek doprowadzenia 
doń węglowodorów. Jonizacja płomienia jest proporcjonalna do 
liczby atomów węgla wprowadzonych do niego w jednostce czasu, 
przy czym nie mają tu wpływu atomy węgla związane z tlenem. 
Analizator nie reaguje na zamiany zawartości tlenków węgla w 
spalinach. Zasadę działania tego analizatora wyjaśnia rysunek 9. 
Do płomienia palnika wodorowo-tlenowego 1 jest wprowadzony 
badany gaz. Stopień jonizacji płomienia, zależny od ilości HC, 
wpływa na przewodność obwodu elektrycznego, w skład którego 
wchodzą dwie elektrody: zimna 2 i gorąca 3. Sygnał elektryczny 
zostaje wzmocniony we wzmacniaczu 5 i doprowadzony do odpo-
wiednio wyskalowanego miernika 6. Żarnik 4 służy do zapalania 
palnika. Do badania emisji HC stosuje się również analizator FID z 
podgrzewanymi drogami doprowadzającymi spaliny (HFID). Działa-
nie takie zapobiega wykraplaniu się ciężkich węglowodorów na 
ściankach przewodów. 

 
Rys. 9. Schemat działania analizatora FID [12] 

 
Analizator chemiluminescencyjny (CLD) wykorzystuje zjawisko 

emisji promieniowania elektromagnetycznego o długości fali od 0,6 

do 3 m towarzyszące reakcji tlenku azotu (NO) z ozonem (O3). 
Reakcja ta zachodzi tylko w warunkach zbliżonych do próżni abso-
lutnej. Zasadę działania tego analizatora wyjaśnia rysunek 10. 
Pompa 2 utrzymuje w reaktorze 1 podciśnienie poniżej 1000 Pa (ok. 
5 do 7 mmHg) kontrolowane manometrem 10. Do reaktora dopro-
wadzane są spaliny o bardzo małym stężeniu oraz ozon z wytworni-
cy 8. Reakcji chemicznej towarzyszy efekt luminescencyjny. Wytwo-
rzone promieniowanie elektromagnetyczne przechodzi przez okno 
kwarcowe 3 i filtr optyczny 4, po czym trafia do przetwornika 5. 
Przetwornik generuje sygnał elektryczny o napięciu proporcjonal-
nym do natężenia promieniowania, a więc stężenia tlenku azotu w 
spalinach. Po wzmocnieniu sygnał trafia do miernika 7 wyskalowa-
nego w jednostkach stężenia NO. 

Dwutlenek azotu NO2 nie wchodzi w reakcje z ozonem, dlatego 
analizator CLD wyposaża się dodatkowo w konwertor termiczny 9 

rozkładający w temperaturze 650C dwutlenek azotu na tlenek 
azotu i tlen. Konwerter umożliwia w ten sposób łączne oznaczenie 
zawartości tlenków azotu NOx w spalinach. 

 
 

 
Rys. 10. Schemat działania analizatora CLD [12] 

 
Przy wykonywaniu badań emisji niezbędne jest zachowanie 

wymaganych procedur kontrolnych, które pozwalają na otrzymanie 
prawidłowych wyników. Najważniejsze kontrole to: 
a) kontrola sprawności konwertera NOx, 
b) kontrola krzywych linearyzacyjnych analizatorów, 
c) kontrola szczelności układu pomiarowego, 
d) kontrola interferencji CO2 i H2O dla analizatorów NDIR, 
e) kontrola wskazania zera i pełnego zakresu skali dla każdego 

zakresu pomiarowego (zero-span). 
 
 Kontrola sprawności konwertera NOx, określająca  sprawność 

konwersji NO2 do NO dla danych zakresów pomiarowych analizato-
ra  musi być wykonywana w celu określenia prawidłowości wskazań 
analizatora NOx. Sprawność konwersji powinna mieścić się w prze-
dziale 95-100%, w innym przypadku wykonuje się regulację działa-
nia konwertera. 

Krzywe kalibracyjne analizatorów wykonuje się okresowo dla 
każdego zakresu pomiarowego, z użyciem dzielnika gazów (umoż-
liwiającego podział zakresu pomiarowego na 16 części, każda co 
6,66%). W wyniku otrzymuje się krzywą kalibracji, według której 
określa się rzeczywiste stężenie związków szkodliwych w czasie 
pomiaru. Dodatkowo, przed i po pomiarze wykonuje się kontrolę 
kalibracji, co jest warunkiem uzyskania prawidłowego wyniku warto-
ści mierzonej. Dokładność wykonania mieszaniny gazu wzorcowego 
z azotem lub powietrzem syntetycznym określa się do 1% (wagowo) 
w odniesieniu do międzynarodowego wzorca SRM (standard refe-
rence material - wzorzec odniesienia) ustalonego przez NIST (Na-
tional Institute of Standards and Technology - Narodowy Instytut 
Norm i Techniki w USA). Dokładność analizy według skali NIST jest 
to maksymalna różnica między wynikiem analizy, który jest poda-
wany na certyfikacie i rzeczywistym stężeniem gazów w mieszani-
nie. Dokładność analizy jest najważniejszym parametrem jakości 
gazów kalibracyjnych. 

3. BADANIA WPŁYWU ANALIZATORÓW SPALIN NA 
WYNIKI EMISJI 

Do najważniejszych parametrów analizatorów spalin, wpływa-
jących na dokładność pomiarów należą: powtarzalność/ odtwarzal-
ność, liniowość, dryf i zakresy pomiarowe.  

W Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL zaraz po 
uruchomieniu zestawu analizatorów spalin B (rys. 6) przeprowadzo-
no serię pomiarów porównawczych, polegających na analizowaniu 
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zebranych do worków pomiarowych próbek spalin rozcieńczonych i 
powietrza otoczenia na dwóch zestawach analizatorów – nowo 
uruchomionego zestawu B i wycofywanego z eksploatacji (ale wciąż 
w pełni sprawnego) zestawu A. Porównania przeprowadzono na 
podstawie badań trzech samochodów typu A oraz pięciu samocho-
dów typu B. Na rysunkach 11-14 przedstawiono średnie wyniki 
emisji w teście ECE (UDC+EUDC) dla każdego typu samochodów, 
uzyskanych na podstawie odczytu stężenia tej samej próbki spalin 
rozcieńczonych i powietrza otoczenia, przy użyciu dwóch zestawów 
analizatorów spalin. 
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Rys. 11. Emisja THC na podstawie odczytu stężenia tej samej 
próbki przez dwa różne analizatory 
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Rys. 12. Emisja CO na podstawie odczytu stężenia tej samej próbki 
przez dwa różne analizatory 
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Rys. 13. Emisja NOx na podstawie odczytu stężenia tej samej prób-
ki przez dwa różne analizatory 
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Rys. 14. Emisja CO2 na podstawie odczytu stężenia tej samej 
próbki przez dwa różne analizatory 

 
Na podstawie wyników badań można zauważyć niewielką róż-

nicę między emisją CO (poniżej 4%) i CO2 (4 do 7%), uzyskanymi w 
zależności od wykorzystanego zestawu analizatorów. Z kolei wyż-
sza o 15 do 19% emisja THC, uzyskana z odczytu stężenia z uży-
ciem zestawu B, wynika z zastosowania w tym zestawie podgrze-
wanego analizatora płomieniowo-jonizacyjnego HFID (w zestawie A 
zastosowano niepodgrzewany analizator FID). W przypadku emisji 
NOx różnica wyników wynosi 21 do 26% i wynika z mniejszej 
sprawności konwertera NOx analizatora zestawu A. 

4. NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW EMISJI 

W celu określenia niepewności pomiaru emisji związków szko-
dliwych spalin z pojazdów podczas testów wykonywanych na ha-
mowni podwoziowej dobrze jest podzielić proces pomiaru na dwie 
oddzielne fazy (rys. 15): 
a) proces przygotowania próbki gazu do analizy, od którego po-

chodzi składnik niepewności pomiaru emisji związany ze 
zmiennością przygotowanej do analizy próbki (wiarygodność 
próbki), 

b) proces analizy fizykochemicznej zebranej do worków pomiaro-
wych próbki i obliczenia na tej podstawie emisji związków szko-
dliwych spalin, od którego zależy niepewność analizy i oblicze-
nia emisji. 
Proces przygotowania próbki gazu do analizy podlega niepew-

ności spowodowanej dwiema głównymi przyczynami: 
a) niepewnością związaną z przedmiotem próby (pojazdem), 
b) niepewnością związaną z metodyką pomiaru i zastosowanymi 

urządzeniami. 
 

 
 

Rys. 15. Schemat określenia niepewności pomiaru emisji szkodli-
wych składników spalin w testach na hamowni podwoziowej 
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Ten typ niepewności da się sprowadzić do niepewności typu A 
i aby ją ocenić, nie mając do dyspozycji wzorca odniesienia, należy 
zastosować metody statystyczne ukierunkowane na określenie 
powtarzalności i odtwarzalności próby (precyzji próby). 

W przypadku procesu analizy fizykochemicznej i obliczeniowej 
dla każdej, poszczególnej próby może być obliczona niepewność 
pomiaru, sprowadzona do niepewności typu B, w oparciu o teorię 
propagacji (przenoszenia się) niepewności. 

Z powodu zmiennych, których wpływ na emisję w wielu przy-
padkach nie jest możliwy do określenia w terminach matematycz-
nych, ocena niepewności pomiaru stanowi niełatwy problem dla 
wszystkich laboratoriów zajmujących się tego typu pomiarami. 

5. WPŁYW ZAKRESU POMIAROWEGO ANALIZATO-
RÓW SPALIN NA NIEPEWNOŚĆ ANALIZY FIZYKO-
CHEMICZNEJ I OBLICZENIOWEJ 

Na podstawie analiz zamieszczonych w [14] stwierdzono, że 
największy wpływ na niepewność obliczenia emisji (masy) związków 
szkodliwych ma niepewność odczytu stężenia danego związku w 
workach pomiarowych, a jednym z głównych czynników tej niepew-
ności, oprócz parametrów technicznych analizatorów spalin jest 
zakres pomiarowy analizatora, na którym zmierzono dane stężenie. 
Ponieważ niepewności związane z analizatorami spalin (powtarzal-
ność, liniowość i dryf) zależą od ich charakterystyki technicznej, 
dlatego nie można ich zmniejszyć bez wymiany analizatorów na 
nowocześniejsze. W tej sytuacji możliwym rozwiązaniem mającym 
na celu obniżenie niepewności odczytu stężenia jest zastosowanie 
jak najniższych zakresów pomiarowych analizatorów (a co za tym 
idzie gazów wzorcowych o jak najniższych stężeniach). W tabeli 1 
przedstawiono porównanie niepewności analizy fizykochemicznej 
i obliczeniowej, dla przykładowych danych z testu NEDC (składają-
cego się z dwóch faz – UDC i EUDC), dla dwóch zakresów analiza-
torów spalin (na białym tle podano wyniki dla zakresów stosowa-
nych w IBiRM BOSMAL, natomiast na szarym tle przedstawiono 
wyniki niepewności, które byłyby uzyskane przy zastosowaniu 
niższych zakresów pomiarowych). 

Na podstawie analizy wyników (tab. 1) stwierdzono, iż zasto-
sowanie niższych zakresów pomiarowych analizatorów spalin po-
zwala na widoczne obniżenie niepewności analizy fizykochemicznej 
i obliczeniowej. Mając to na uwadze, do badania współczesnych 
samochodów, spełniających limity emisji Euro 5 i Euro 6, należy 

stosować możliwie niskie zakresy pomiarowe, zapewniające odpo-
wiednią dokładność analizy stężeń poszczególnych składników 
spalin.  

 

PODSUMOWANIE 

Analizatory spalin są jednymi z najważniejszych urządzeń sto-
sowanych przy pomiarach emisji związków szkodliwych spalin w 
testach na hamowni podwoziowej. To od nich zależy dokładność 
analizy fizykochemicznej zebranej do worków pomiarowych próbki 
spalin rozcieńczonych. Znaczenie mają tu nie tylko parametry tech-
niczne analizatorów (stopień zaawansowania technologicznego, 
minimalny wykrywalny poziom stężenia, powtarzalność, liniowość, 
dryf, itp.), ale również minimalny zakres pomiarowy. Szczególnie 
istotny wpływ na dokładność pomiarów emisji ma bowiem różnica 
stężeń między zawartością danego składnika w worku spalin roz-
cieńczonych, a jego zawartością w worku z powietrzem otoczenia. 
Dla obecnie produkowanych samochodów o poziomie emisji Euro 5 
/ Euro 6 różnica ta jest coraz mniejsza i niejednokrotnie zdarza się, 
że stężenie poszczególnych składników w spalinach rozcieńczo-
nych jest na zbliżonym poziomie do stężenia w powietrzu otoczenia. 
Pociąga to za sobą konieczność stosowania analizatorów spalin o 
bardzo niskich zakresach pomiarowych, rzędu nawet 1 ppm. Zasto-
sowanie niższych zakresów pomiarowych wyraźnie zmniejsza 
niepewność pomiarów emisji, co przedstawiono w tabeli 1.  

Mimo, że od kilkudziesięciu lat nie zmieniła się zasada działa-
nia analizatorów spalin, analizatory ulegają ciągłym udoskonaleniom 
technologicznym, zwiększającym dokładność odczytywanych stę-
żeń. Dlatego bardzo ważna jest okresowa wymiana zestawów 
analizatorów spalin w Laboratoriach Badania Emisji Spalin w celu 
sprostania coraz trudniejszym pomiarom bardzo niskiej emisji 
współczesnych samochodów.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Behrendt H., Mörsch O., Seifert C.T., Studies on Enhanced 
CVS Technology to Achieve SULEV Certification. SAE Paper 
2002-01-0048, 2002. 

2. Krenn M., Kampelmühler F., Weidinger C., Evaluation of a New 
Design for CVS-Systems Meeting the Requirements of SULEV 
and EURO IV. SAE Paper 2000-01-0800, 2000. 

3. Landry M., Guenther M., Isbrecht K., Simulation of Low Level 

Tab. 1. Wpływ zakresów pomiarowych analizatorów spalin na niepewność analizy fizykochemicznej i obliczeniowej  

Faza Wielkość THC CO NOx CO2 

– UDC 

Stężenie w worku ze spalinami 
rozcieńczonymi 

24,3 ppm 57,0 ppm 1,1 ppm 0,979% 

Zakres pomiarowy 75 ppm 40 ppm 200 ppm 100 ppm 10 ppm 5 ppm 1% 1% 

Emisja                             [g/km] 0,189 0,989 0,028 258,1 

Niepewność analizy fizykoche-
micznej  i obliczeniowej [g/km] 

0,013 0,009 0,075 0,045 0,006 0,005 7,95 7,95 

Niepewność względna        6,9% 4,5% 7,6% 4,5% 23,3% 16,2% 3,1% 3,1% 

– EUDC 

Stężenie w worku ze spalinami  
rozcieńczonymi 

9,1 ppm 71,8 ppm 4,8 ppm 1,809% 

Zakres pomiarowy 75 ppm 40 ppm 200 ppm 100 ppm 10 ppm 5 ppm 2,8% 2% 

Emisja                             [g/km] 0,018 0,0370 0,037 144,9 

Niepewność analizy fizykoche-
micznej  i obliczeniowej [g/km] 

0,004 0,002 0,023 0,013 0,002 0,002 6,23 4,58 

Niepewność względna        22,3% 13,8% 6,1% 3,6% 5,5% 4,2% 4,3% 3,2% 

– NEDC 

Emisja                             [g/km] 0,081 0,598 0,034 186,6 

Niepewność analizy fizykoche-
micznej  i obliczeniowej [g/km] 

0,005 0,004 0,031 0,018 0,003 0,002 4,90 4,12 

Niepewność względna        6,7% 4,4% 5,2% 3,1% 8,1% 5,7% 2,6% 2,2% 
 



Badania 

 

   

12/2015  137 
 

Vehicle Exhaust Emissions for Evaluation of Sampling and An-
alytical Systems. SAE Paper 2001-01-0211, 2001. 

4. Ohtsuki S., Inoue K., Yamagishi Y., Studies on Emission 
Measurement Techniques for Super-Ultra Low Emission Vehi-
cles. SAE Paper 2002-01-2709, 2002. 

5. Schiefer E., Schindler W., Schimpl H., Study of Interferences 
for ULEV-CVS Measurement, Related to the Complete Meas-
uring System, Discussion of Error Sources, Cross-Sensitivity 
and Adsorption. SAE Paper 2000-01-0796, 2000. 

6. Seifert G., What is Zero Emission and How Can it be Meas-
ured? Motortechnische Zeitschnft Vol. 63, No.1, 2002. 

7. Sherman M., Lennon K., Chase R., Error Analysis of Various 
Sampling Systems. SAE Paper 2001-01-0209, 2001. 

8. Bielaczyc P., Szczotka A., Pajdowski P., Woodburn J., Devel-
opment of vehicle exhaust emission testing methods – 
BOSMAL’s new emission testing laboratory. PTNSS-2011-
SS1-101. Combustion Engines 1/2011 (144). 

9. Bielaczyc P., Szczotka A., Pajdowski P., Woodburn J., Devel-
opment of automotive emissions testing equipment and test 
methods in response to legislative, technical and commercial 
requirements. Paper 2013-103. Combustion Engines 1/2013 
(152). 

10. UNECE, Regulation No. 83, 2015, available online: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29reg
s/R083r5e.pdf, accessed 60 Feb 2015. 

11. Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the Approximation 
of the Laws of the Member States Relating to Measures to be 
Taken Against Air Pollution by Emissions from Motor Vehicles 
as last Amended by Commission Directive 2003/76/EC of 11 
August 2003, Official Journal Of the European Communities, L 
206/29, 15.08.2003. 

12. Klingenberg H., Automobile Exhaust Emission Testing - Meas-
urement of Regulated and Unregulated Exhaust Gas Compo-
nents, Exhaust Emission Tests, Springer-Verlag, Berlin-
Heidelberg 1996. 

13. Orzełowski S., Eksperymentalne badania samochodów i ich 
zespołów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 
1995. 

14. Bielaczyc P., Szczotka A., Analysis of Uncertainty of the Emis-
sion Measurement of Gaseous Pollutants on Chassis Dyna-
mometer. SAE Paper 2007-01-1324, SAE 2007 World Con-
gress, Detroit 2007. 

 

THE IMPACT OF ANALYZERS ON 
THE EMISSION RESULTS AND AN 

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF 
AN INCREASE IN THE ACCURACY 

OF THE EMISSION MEASURE-
MENTS BY USING MODERN ANA-
LYZERS FOR TESTING LOW EMIS-

SION VEHICLES 

Abstract 

Exhaust emission measurements on the chassis dy-

namometer are one of the most important and most 

complex tests which are performed on vehicles driven 

by combustion engines. It is very important to use more 

and more advanced and modern equipment for emission 

measurements, including suitable analyzers, due to the 

decreasing exhaust emission of newly produced vehi-

cles. The subject of this paper is an analysis of the in-

fluence of analyzers on the emission results and an 

analysis of the possibility of an increase in the accuracy 

of the emission measurements by using modern analyz-

ers. The paper also describes the methodology of meas-

urements of regulated gaseous pollutants.  
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