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The analysis of emission from CNG city bus in terms  

of procedures NTE and the EU 582/2011 

 
The article presents the results of emission tests and work performance of city bus, powered by alternative 

fuel CNG (Compressed Natural Gas). The measurements were carried out using modern equipment type PEMS 

(Portable Emission Measurement System) which allows the measurement of gaseous emissions from the flue gas 

exhaust systems tested object. Based on the survey determined load characteristics, using the obtained values of 

moments with the speeds of the crankshaft of the engine. Registered reference measuring cycles allowed the 

results to the test area NTE. In addition, on the basis of unnormalisation ETC test measuring areas designated 

under the EU procedure 582/2011. The works carried out have shown that the use of mobile devices to road tests 

of vehicles of category HDV (Heavy Duty Vechicle) is justified in order to determine the actual level of 

emissions. 
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Analiza emisji zanieczyszczeń autobusu miejskiego zasilanego CNG w aspekcie 

procedur NTE oraz UE 582/2011 
 

W artykule zaprezentowano wyniki badań emisji oraz wskaźników pracy autobusu miejskiego zasilanego 

sprężonym gazem ziemnym CNG (Compressed Natural Gas). Pomiary realizowane były za pomocą nowoczesnej 

aparatury typu PEMS (Portable Emission Measurement System) umożliwiającej pomiar emisji składników 

gazowych spalin z układów wylotowych badanego obiektu. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono 

charakterystyki obciążeniowe, wykorzystując do tego uzyskane wartości momentów wraz z prędkościami 

obrotowymi wału korbowego silnika. Zarejestrowane cykle pomiarowe umożliwiły odniesienie otrzymanych 

wyników do obszaru testu NTE. Ponadto na podstawie przeprowadzonej denormalizacji testu ETC wyznaczono 

obszary pomiarowe zgodnie z procedurą UE 582/2011. Przeprowadzone badania dowodzą, że wykorzystywanie 

mobilnej aparatury do badań drogowych pojazdów kategorii HDV (Heavy Duty Vechicle) jest uzasadnione w 

celu określenia rzeczywistego poziomu emisji. 

Słowa kluczowe: emisja spalin, badania drogowe, symulacja, CNG 

 

1. Paliwa alternatywne wykorzystywane 

w pojazdach komunikacji zbiorowej 

W Polsce odnotowuje się regularny, znaczący 

wzrost liczby pojazdów zasilanych sprężonym 

gazem ziemnym wykorzystywanych w komunikacji 

zbiorowej. Wartość ta przekroczyła poziom 300 

pojazdów [8]. Autobusy zasilane gazem ziemnym 

można podzielić na podstawowe dwie grupy. W 

pierwszej z nich paliwo magazynowane jest w 

formie skroplonej LNG (Liquefied Natural Gas). W 

drugim przypadku ze względu na korzystne wła-

sności eksploatacyjne, gaz przechowywany jest w 

formie sprężonej CNG (Compressed Natural Gas). 

W tym rozwiązaniu paliwo magazynowane jest w 

zbiornikach spełniających normę ECE R110, gdzie 

znajduję się on pod ciśnieniem 25 MPa. Sprężony 

gaz ziemny, przy odpowiedniej konstrukcji silnika 

wraz z systemami oczyszczania gazów wyloto-

wych, pozwala znacząco wpłynąć na zmniejszenie 

emisji związków szkodliwych spalin w porównaniu 

do silników spalinowych zasilanych węglowodo-

rowymi paliwami ciekłymi [4]. Problem badań 

autobusów miejskich zasilanych CNG w rzeczywi-

stych warunkach eksploatacji nie był do tej pory 

podejmowany na szeroką skalę przez środowisko 

naukowe, ze względu na ich małą liczbę. W związ-

ku z dynamicznym rozwojem tej grupy pojazdów i 

zwiększaniem ich liczby koniecznym staje się pod-

jęcie tego zagadnienia. 

 

2. Metodyka pomiarów emisji zanie-

czyszczeń 

2.1 Badany obiekt 

Obiektem badawczym był autobus miejski  

o długości 18 metrów wyposażony w silnik o ZI, 

zasilany sprężonym gazem ziemnym, o pojemności 
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skokowej 8,8 dm
3
 (rys. 1, tabela 1). Paliwo  

w formie sprężonego gazu ziemnego przechowy-

wane jest w ośmiu zbiornikach o łącznej pojemno-

ści 1712 dm
3
 znajdujących się na dachu pojazdu. 

Pozwala to na zmagazynowanie 420 m
3
 gazu pod 

określonym ciśnieniem. Zasilanie CNG może w 

przyszłości stać się alternatywą dla oleju napędo-

wego, będącego obecnie głównym źródłem energii 

wykorzystywanym do napędu dla autobusów miej-

skich [4].   

Tabela 1. Dane techniczne silnika spalinowego badanego 

autobusu miejskiego [6] 

Kod silnika Cummins ISLG 320 

Typ 4–suwowy, zapłon iskrowy 

Liczba cylindrów 6 

Układ cylindrów rzędowy 

Kolejność zapłonów 1–5–3–6–2–4 

Średnica cylindra 114 mm 

Skok tłoka  144,5 mm 

Pojemność skokowa  8846 cm3 

Stopień sprężania 12:1 

Prędkość obrotowa na 

biegu jałowym 
600–800 obr/min 

Moc maksymalna 239 kW przy 2100 obr/min 

Moment maksymalny 
1356 Nm przy 1300 

obr/min 

Norma emisji spalin Euro V (EEV) 

 
Rys. 1. Autobus miejski zasilany CNG o długości 18 m 

2.2 Wykorzystana aparatura pomiarowa 

Do pomiarów stężenia gazowych substancji 

szkodliwych w spalinach wykorzystano mobilny 

analizator typu SEMTECH-DS firmy Sensors Inc. 

należący on do grupy PEMS (Portable Emission 

Measurement System). Oprócz badań stężeń związ-

ków szkodliwych, urządzenie to umożliwia także 

wyznaczenie masowego natężenia przepływu spa-

lin. Pomiar następuje poprzez doprowadzenie prób-

ki spalin do analizatora za pomocą sondy pomiaro-

wej, utrzymującej temperaturę na poziomie 191°C. 

Gazy wylotowe są filtrowane z cząstek stałych  

(w przypadku silników o ZS), i tak przygotowana 

próbka badawcza kierowana jest do szeregu anali-

zatorów. W pierwszej kolejności wyznaczane jest 

stężenie węglowodorów w analizatorze płomienio-

wo-jonizacyjnym. Następnie spaliny są schładzane 

do temperatury ok. 4°C. Dalej mierzone jest stęże-

nie tlenków azotu (metodą niedyspersyjną z wyko-

rzystaniem promieniowania ultrafioletowego), 

tlenku węgla i dwutlenku węgla (metodą niedysper-

syjną z wykorzystaniem promieniowania podczer-

wonego) oraz tlenu (analizatorem elektrochemicz-

nym). Jednostka centralna analizatora może bezpo-

średnio komunikować się z systemu diagnostyki 

pokładowej pojazdu OBD/CAN oraz odbierać sy-

gnał lokalizacji GPS. Komunikacja z pokładowym 

systemem diagnostycznym pojazdu pozwala zebrać 

informacje o warunkach pracy silnika spalinowego. 

Widok mobilnego analizatora oraz schemat jego 

działania przedstawiono na rysunku 2. 
 

a) 

 
 

b) 

 
Rys. 2. Mobilny analizator spalin SEMTECH DS:  

a) widok analizatora b) schemat działania [9] 

2.3 Pomiary realizowane w warunkach rze-

czywistego ruchu pojazdu  

Testy homologacyjne dla pojazdów ciężkich 

przeprowadzane są na hamowniach silnikowych. 

Obecna norma emisji spalin – Euro VI – przewiduje 

pomiar emisji w testach WHSC (World Harmoni-

zed Stationary Cycle) i WHTC (World Harmonized 

Transient Cycle) [7]. Pierwszy z nich zakłada prace 

silnika w punktach określonych prędkością obroto-

wą i obciążeniem silnika (rys. 3). Dynamiczny test 
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WHTC ma stanowić odwzorowanie dynamicznych 

warunków pracy jednostki spalinowej (rys. 4). 
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Rys. 3. Punkty pracy silnika w teście WHSC [3, 9]  

  
Rys. 4. Zależność prędkości obrotowej obciążenia silnika 

od czasu w teście WHTC [3, 9] 

Dodatkowo do badań emisji wykorzystuje się 

test NTE. Polega on na pomiarach w rzeczywistych 

warunkach eksploatacji. Pomiaru dokonuje się gdy 

silnik pracuje w określonym zakresie obciążenia i 

prędkości obrotowej przy niezmiennych warunkach 

przez 30 s (rys. 5) [3, 9]. 

 

 
Rys. 5. Obszar pracy silnika spalinowego w teście  

NTE [2] 

Testy wykonywane na stanowisku hamulcowym 

nie uwzględniają lokalnych warunków towarzyszą-

cych rzeczywistej eksploatacji, co stanowi duże 

uproszczenie w przypadku oceny wskaźników 

ekologicznych autobusów miejskich [1, 2, 5]. Test 

NTE przeprowadzany w przypadku jazdy miejskiej 

wykazuje trudności w otrzymywaniu pomiarów na 

skutek dużej zmienności chwilowego obciążenia i 

prędkości obrotowej wału korbowego silnika.  

Ocenę emisji zanieczyszczeń pojazdu można 

wykonać po przeprowadzeniu badań drogowych. 

Pomiary wykonywane w rzeczywistych warunkach 

eksploatacji wymagają doboru trasy reprezentatyw-

nej dla klasy badanego pojazdu. W tym celu opra-

cowywane są testy jezdne symulujące przejazd 

rzeczywisty. Celem przeprowadzonych badań było 

porównanie emisji jednostkowej autobusów komu-

nikacji miejskiej zasilanych olejem napędowym 

oraz sprężonym gazem ziemnym w rzeczywistych 

warunkach eksploatacji. Aby możliwie najlepiej 

odwzorować rzeczywiste warunki eksploatacji 

zdecydowano się przeprowadzić badania na regu-

larnej trasie kursowania autobusów miejskich MPK 

Poznań. Do badań wybrano linię 76, która zaliczana 

jest do grupy najbardziej obciążonych tras w Po-

znaniu (rys. 6). Jej długość wynosi około 16 km i 

obejmuje 43 przystanki autobusowe. Zaczyna się 

w północnej części miasta, następnie przebiega 

przez ścisłe centrum miasta, a kończy się w połu-

dniowej części miasta nieopodal autostrady A2. 

Duża liczba przystanków, a także przebieg trasy 

warunkują liczne procesy hamowania i ruszania, co 

znacząco wpływa na emisję spalin i zużycie paliwa. 

 
Rys. 6. Trasa wykorzystana do porównania badań emi-

syjności pojazdów [7] 

3. Analiza wyników badań 

Analiza wyników badań w aspekcie testu NTE 

wskazała, że podczas przejazdu na linii 76 udział 

parametrów pracy silnika w obszarze testu wyniósł 

10,9%, a na trasie testu miejskiego uzyskano 

11,1%. Ze względu na dużą zmienność warunków 

silnika spalinowego na linii miejskiej nie udało się 

wyznaczyć żadnego okna pomiarowego zgodnie  

z procedurą testu NTE.  

W przypadku procedury UE 582/2011 możliwe 

jest wyznaczenie emisji zanieczyszczeń wykorzy-
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stując okna pomiarowe określone na podstawie 

pracy odniesienia. Silnik spalinowy Cummins ISLG 

320 w wyniku denormalizacji testu ETC wygene-

rował 30,6 kW·h, a w teście WHTC 18,25 kW·h 

(rys. 7 a i b). Badana jednostka charakteryzowała 

się dużą mocą znamionową, jednak ze względu na 

charakter spalania mieszanki i związany z tym 

przebieg momentu obrotowego, nie uzyskano du-

żych wartości pracy w procesie denormalizacji. Na 

pokonanie trasy obejmującej przejazd na linii 76, 

silnik spalinowy wygenerował 39,8 kW·h, nato-

miast dla całego testu miejskiego wartość całkowi-

tej pracy wyniosła 174,1 kW·h (rys. 7 c i d). Na 

podstawie uzyskanych wyników możliwe było 

wyznaczenie 1663 okien, o średniej długości trwa-

nia 1325 s, dla pierwszego z rozpatrywanych prze-

jazdów i 11973 okien o średniej długości 1771 s w 

teście miejskim w odniesieniu do testu WHTC. 

 
a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
Rys. 7. Prędkość i moment obrotowy silnika spalinowego 

Cummins ISLG 320 po denormalizacji: a) test ETC, b) 

test WHTC, c) emisja CO2, prędkość pojazdu oraz pręd-

kość i moment obrotowy silnika spalinowego podczas 

badań na linii miejskiej 76  

Dla przejazdu na trasie linii 76 wyznaczono 

emisję zanieczyszczeń zgodnie z procedurą UE 

582/2011 (rys. 8). Pierwsza z wymienionych proce-

dur odzwierciedla dokładnie emisję zanieczyszczeń 

z całych cykli pomiarowych, ponieważ duża liczba 

okien obejmuje prawie cały czas trwania cyklu. 

Teoretycznie, silnik o ZI powinien uzyskać większe 

prędkości obrotowe wału korbowego ze względu na 

przebieg krzywej mocy, co powinno wpłynąć ko-

rzystnie na realizację procedury NTE. Jednak nie 

możliwe było wyznaczenie emisji składników 

szkodliwych. Związane to było przede wszystkim z 

rzeczywistymi charakterystykami silnika spalino-

wego i skrzyni przekładniowej oraz sposobem ich 

współpracy w czasie jazdy. 
 

 
Rys. 8. Emisja jednostkowa zanieczyszczeń wyznaczona 

według procedury UE 582/2011 oraz z badań na linii 

miejskiej 76 

4. Wnioski 

Stale rosnąca liczbą autobusów miejskich zasi-

lanych CNG wymusza zajęcie się problemem zba-

dania emisji z tych pojazdów. W celach badaw-

czych procedura testu powinna być możliwie zbli-

żona do warunków rzeczywistej eksploatacji. Prze-

prowadzona analiza wykazuje, że procedura testu 

NTE jest mało skuteczna dla autobusów miejskich 

przy określaniu emisji., ze względu na charaktery-

styczne warunki eksploatacji silnika spalinowego. 

Wyniki denormalizacji silnikowych testów homo-

logacyjnych pozwoliły wykorzystać procedurę UE 

582/2011. Wyniki uzyskane tą metodą są zbliżone 

do emisji całkowitej z przejazdu, co wynika z du-

żego przedziału czasu trwania okien pomiarowych.. 

Procedura ta może być z powodzeniem używana do 

badań autobusów wykorzystujących CNG jako 

źródło energii, jednak konieczne jest zachowanie 

pewnych warunków, w tym między innymi ustale-

nie odcinka pomiarowego o takiej długości, aby 

praca wykonana przez pojazd była co najmniej 

równa wartościom uzyskiwanym w teście homolo-

gacyjnym.  
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Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CNG Compressed Natural Gas/sprężony gaz 

ziemny 

LNG Liquified Natural Gas/skroplony gaz 

ziemny 

NTE Not-To-Exceed/emisyjny test kontrolny 

ETC European Transient Cycle/europejski cykl 

dynamiczny 

WHSC World Harmonized Stationary Cycle/ 

znormalizowany cykl statyczny 

WHTC World Harmonized Transient Cycle/ 

znormalizowany cykl dynamiczny 

PEMS Portable Emission Measurement 

System/przenośny układ do pomiaru emisji 
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