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NOWE UJĘCIE TESTÓW TOKSYCZNOŚCI SPALIN  

AUTOBUSÓW MIEJSKICH 

 

W artykule omówiono nowe ujęcie testów toksyczności spalin autobusów miejskich. Zaprezentowano testy odnoszące się 

do oceny zużycia paliwa przez autobusy, które dodatkowo wykorzystano do wyznaczenia ich wskaźników ekologicznych. Prze-

analizowano zunifikowane testy badawcze pod kątem udziału czasu pracy pojazdu i silnika, a zastosowany aparat matema-

tyczny pozwolił na weryfikację udziału czasu ich pracy w odniesieniu do rzeczywistych warunków występujących podczas 

eksploatacji na liniach miejskich. Nowością w proponowanej analizie jest wyodrębnienie postoju pojazdu oraz biegu jałowego 

silnika na charakterystyce ich pracy. Jest to nowatorskie podejście pozwalające na rozróżnienie tych stanów pracy pojazdu 

(lub silnika) oraz porównanie ich z rzeczywistymi warunkami ruchu. Takie ujęcie testów umożliwia porównanie emisji spalin  

w odniesieniu do szczególnych warunków pracy różnego rodzaju układów napędowych stosowanych w autobusach miejskich. 

 

WSTĘP 

Miejski publiczny transport zbiorowy odgrywa pod wieloma 
względami ważną rolę dla miast oraz ich mieszkańców. Zapewnia 
oszczędniejsze korzystanie z zasobów naturalnych i jest mniej 
szkodliwy dla środowiska niż samochodowy transport indywidualny. 
Transport publiczny jest zatem głównym filarem mobilności miejskiej 
w przyszłości. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, jeżeli pojazdy 
miejskiego transportu publicznego są niskoemisyjne. Już dzisiaj 
duża część taboru miejskiego publicznego transportu zbiorowego to 
pojazdy pod wieloma względami ekologiczne. Transport samocho-
dowy jest odpowiedzialny za około 54% emisji tlenków azotu oraz 
10% emisji cząstek stałych. Zmniejszenie tych dwóch składników 
spalin oraz dwutlenku węgla (zużycia paliwa) jest obecnie kluczo-
wym zagadnieniem rozwoju napędu autobusów miejskich [1, 2].  

Polski rynek autobusów miejskich w liczbie około 12 000 szt. 
jest dość stabilny od kilku lat (pojazdy do 10 lat stanowią 50% popu-
lacji). Jednakże należy wspomnieć, że coraz częściej następuje 
wymiana starego taboru autobusowego na rozwiązania nowoczesne 
(hybrydowe i elektryczne), co ma związek z unijnym planem dekar-
bonizacji transportu. Zakłada on, że do roku 2030 emisja dwutlenku 
węgla w transporcie zmniejszy się o ponad 9% (a do roku 2050 
o ponad połowę). Należy wspomnieć, że tylko w 2015 roku firma 
Solaris sprzedała 1300 autobusów niskopodłogowych o różnych 
rodzajach napędów (w tym na rynki zagraniczne trafiło aż 946 
sztuk). Intensywne prace są prowadzone również we wdrażaniu do 
produkcji autobusów hybrydowych i elektrycznych (zasilanych np. 
ogniwami paliwowymi) [3, 4].  

Na świecie, a także w Polsce, obserwuje się działania prawne 
[5–8], naukowe i techniczne związane ze zmniejszeniem negatyw-
nego oddziaływania omawianych środków transportu na środowisko 
naturalne człowieka. W dziedzinie tej odnotowane są pozytywne 
skutki tych działań, m.in. wprowadzanie kolejnych uregulowań 
prawnych, mających przyczynić do ochrony naszego środowiska. 
Działania takie obserwuje się również w odniesieniu do środków 
transportu masowego – autobusów miejskich [9], a szczególnie do 
stosowanych w nich układów napędowych. W efekcie takich działań 
opracowywane są ekologiczne konstrukcje napędów autobusów 

miejskich, a także ciągłe ich udoskonalanie pod względem zmniej-
szonej emisji spalin [10, 11].  

1. CEL I ZAKRES BADAŃ 

Analizę dynamicznych warunków pracy silników spalinowych w 
rzeczywistej eksploatacji można sprowadzić do analizy danego 
parametru we współrzędnych prędkość–przyspieszenie pojazdu. 
Takie ujęcie jest podobne do analizy charakterystyk statycznych 
silników we współrzędnych prędkość obrotowa silnika–obciążenie. 
Jeżeli cały pojazd z układem napędowym traktuje się jako „obiekt 
zamknięty” (tzw. czarną skrzynkę), to przyjęcie takiego założenia 
umożliwia analizę wybranych zanieczyszczeń niezależnie od zmian 
wewnętrznych zachodzących w rozpatrywanym układzie. Założenie 
to nie wyklucza jednoczesnego gromadzenia danych dotyczących 
pracy układu napędowego (m.in. prędkości obrotowej i obciążenia 
silnika z pokładowego systemu diagnostycznego) [12]. 

Opisu dowolnej wielkości, np. natężenia emisji danego związ-
ku, we współrzędnych np. prędkość pojazdu–przyspieszenie doko-
nano z wykorzystaniem dwuwymiarowych histogramów gęstości 
prawdopodobieństwa, które stanowią zapis czasów trwania po-
szczególnych obciążeń silnika lub ich udziałów. Wprawdzie charak-
terystyki takie nie uwzględniają właściwości dynamicznych silnika, 
zdefiniowanych na podstawie zależności: sterowanie–moment 
obrotowy, jednak publikowane wyniki optymalizacji z ich użyciem 
wskazują, że uproszczenie takie jest dopuszczalne [13]. 

Autorzy artykułu postanowili wprowadzić nowy wskaźnik emi-
syjny odniesiony do emisji dwutlenku węgla. Dla samochodów 
osobowych wyznaczany byłby jako iloraz emisji drogowej (bRDE)  
i emisji drogowej dwutlenku węgla (bRDE,CO2) i oznaczany w skrócie 

jako SEE (standardization of exhaust emission): 
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a dla pojazdów ciężarowych wskaźnik ten byłby ilorazem emisji 
jednostkowej danego związku szkodliwego i emisji jednostkowej 
dwutlenku węgla. Również oznaczany będzie jako SEE i wyrażany 
w procentach. Takie podejście umożliwia porównywanie pod kątem 
emisyjnym samochodów osobowych i ciężarowych, w tym autobu-
sów miejskich: 
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2. METODYKA BADAŃ 

Do badań wykorzystano autobusy miejskie charakteryzujące 
się zbliżonymi właściwościami użytkowymi. Pierwszy obiekt badaw-
czy wyposażony był w konwencjonalny układ napędowy z silnikiem 
ZS, drugi w napęd hybrydowy o konfiguracji szeregowej, natomiast 
trzeci w jednostkę ZI zasilaną sprężonym gazem ziemnym (tab. 1). 
W celu przygotowania pojazdów do badań, zastosowano ładunek 
zastępczy, który miał odzwierciedlać obciążenie pasażerów pod-
czas codziennej eksploatacji. 

 

Tab. 1. Charakterystyka techniczna obiektów  
wykorzystanych do badań 

Parametr 
Pojazd  

hybrydowy  
z silnikiem ZS 

Pojazd  
z silnikiem ZS 

Pojazd zasilany 
CNG  

z silnikiem ZI 

Typ/paliwo R6, ZS/ON R6, ZI/CNG 

Objętość skokowa [dm3] 6,7 9,2 8,9 

Maksymalna moc 
[kW]/[obr/min] 

209/2300 
+ (SE 240 kW) 

265/1900 239/2000 

Maksymalny  
moment obrotowy 
[N·m]/[obr/min] 

1008/1200‒1800 1450/1100‒1700 1356/1300‒1400 

Oczyszczanie spalin SCR/DPF TWC 

Norma emisji spalin Euro V–EEV 

 
Stężenie gazowych związków szkodliwych spalin mierzono za 

pomocą analizatora spalin spełniającego wymogi badań drogowych 
[14]. Aparatura taka może być wykorzystywana zarówno dla silni-
ków ZS i ZI, w szerokim zakresie ich objętości skokowych i wytwa-
rzanych mocy. Do układu wylotowego silnika spalinowego przyłą-
czany jest przepływomierz spalin, gdzie dokonywany jest pomiar 
masowego natężenia i temperatury gazów wylotowych. W tym 
miejscu pobierana jest także ich próbka, która następnie jest trans-
portowana do zestawu analizatorów podgrzewanym przewodem o 
temperaturze 191°C. Takie działanie ma na celu przeciwdziałanie 
wykraplaniu się węglowodorów przed wykonaniem pomiaru ich 
stężenia. W dalszej kolejności badana objętość gazów wylotowych 
przechodzi przez filtry, w celu usunięcia cząstek stałych. Jako 
pierwszy dokonywany jest pomiar stężenia węglowodorów w anali-
zatorze płomieniowo-jonizacyjnym. Dalej gazy są schładzane i 
określane jest stężenie tlenków azotu z wykorzystaniem metody 
niedyspersyjnej z promieniowaniem ultrafioletowym. Następnie 
wyznacza się stężenie tlenku i dwutlenku węgla metodą wykorzystu-
jącą promieniowanie podczerwone (rys. 1).  

Do pomiaru cząstek stałych wykorzystano analizatory umożli-
wiające pomiar masowego (AVL 483 MSS [15]) oraz liczbowego 
stężenia (TSI EEPS 3090) ich stężenia w spalinach (rys. 1). 

 
Rys. 1. Schemat systemu pomiarowego do oceny ekologicznej 
autobusów miejskich podczas badań drogowych  

Badania emisji jednostkowej zanieczyszczeń oraz parametrów 
pracy układów napędowych i pojazdów wykonano w testach jezd-
nych SORT [16] (rys. 2) oraz w warunkach rzeczywistej eksploatacji 
(rys. 3). Pomiary w znormalizowanych testach objęły cykle SORT 1, 
SORT 2, a także SORT 3, gdzie wykonano po trzy próby. Podczas 
ich realizacji spełniono założenia zdefiniowanych metodyką opra-
cowaną przez UITP. Prace poznawcze obejmujące rzeczywiste 
warunki eksploatacji prowadzono w robocze dni tygodnia, w godzi-
nach między 9 a 18. Doboru tras badawczych nr 1, 2 i 3 dokonano 
przy założeniu, aby były one w jak najbardziej zbliżone do testów 
SORT pod względem charakteru trasy (warunki miejskie o różnym 
natężeniu ruchu oraz warunki podmiejskie) i uzyskiwanych prędko-
ści. W tych cyklach wykonano po trzy próby dla każdego obiektu 
badawczego. Pomiary na linii miejskiej wykonywano podczas szczy-
tu komunikacyjnego, gdzie występowały największe częstotliwości 
kursów autobusów. W celu wyeliminowanie ewentualnych błędów, a 
także uzyskania powtarzalności przejazdów, badania wszystkich 
obiektów realizowano przynajmniej w trzech próbach. 

Wyniki prezentowane w artykule są odniesione tylko do testu 
SORT 2, gdyż stwierdzono, że najbardziej ten test odzwierciedla 
warunki użytkowania autobusów miejskich.  
 

 

Rys. 2. Profile prędkości w testach SORT dla autobusów miejskich 
 
Na rysunku 3 pokazano profil prędkości jazdy autobusu – wy-

korzystywana trasa była jednakowa dla wszystkich pojazdów,  
a pomiary odbywały się podczas normalnej eksploatacji autobusu. 
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Rys. 3. Profil prędkości na trasie pomiarowej autobusów miejskich 

3. WYNIKI BADAŃ 

W celu porównania udziałów czasu pracy autobusów w prze-
działach prędkości i przyspieszenia wyznaczono różnice między 
tymi wartościami uzyskanymi na trasie badawczej nr 2 oraz w teście 
drogowym SORT 2 (rys. 4). Analiza przedstawionych wykresów 
wskazuje, że najbardziej zbliżone udziały czasu pracy uzyskano  
w próbach dotyczących pojazdu hybrydowego, gdzie średnia otrzy-
manych wartości wyniosła 1,2%. Dla przedziałów opisanych para-

metrami (12 m/s; 14 m/s i –0,8 m/s2; 0 m/s2, a także (2 m/s;  

4 m/s i (0 m/s2; 0,8 m/s2 uzyskano największe różnice wynoszące 
powyżej 4%. Dla tego autobusu zarejestrowano najmniejsze roz-
bieżności dotyczące udziału postoju, które stanowiły –1,3%, nato-
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miast w próbie pomiarowej obejmującej obiekt badawczy wyposa-
żony w układ napędowy zasilany sprężonym gazem ziemnym, 
uzyskano największą różnicę w tym zakresie, stanowiącą –11,3%. 
W cyklu odnoszącym się do pierwszego autobusu największe roz-
bieżności, powyżej 4,1%, spośród wszystkich występujących prze-

działów, osiągnięto dla zakresów prędkości (2 m/s; 4 m/s oraz 

przyspieszenia –0,8 m/s2; 0 m/s2) i ruchu jednostajnego w obsza-

rze (12 m/s;14 m/s. Trzeci obiekt badawczy zasilany sprężonym 
gazem ziemnym uzyskał najmniejsze pole pracy podczas rzeczywi-

stej eksploatacji. W przedziałach prędkości (6 m/s, 8 m/s i (8 m/s; 

10 m/s przy przyspieszeniu (0 m/s2; 0,8 m/s2 osiągnięto znaczące 
różnice wynoszące odpowiednio 4,6% i 4%. Największe pole pracy 
w odniesieniu do testu drogowego SORT 2 wystąpiło dla autobusu 
konwencjonalnego.  

 

 

Rys. 4. Różnica udziałów czasu pracy obiektów badawczych pod-
czas pomiarów na trasie badawczej oraz w teście SORT 2 w prze-
działach prędkości i przyspieszenia pojazdu: a) autobus zasilany 
ON, b) autobus hybrydowy, c) autobus zasilany CNG 

Na podstawie wyznaczonych różnic dotyczących wartości 
udziałów czasu pracy silników na trasie badawczej oraz w teście 
SORT 2, wskazano że najbardziej zbliżone wielkości pól pracy 
osiągnął autobus hybrydowy (rys. 5). Odnosząc się do jego próby, 
największą różnicę udziałów czasu pracy zarejestrowano dla para-

metrów w przedziałach: 600 obr/min; 800 obr/min i 0 N·m; 200 

N·m– wyniosła ona –3,7%, a także (2000 obr/min; 2200 obr/min 

oraz (600 N·m; 800 N·m, gdzie uzyskano –4,8%. Konwencjonalny 
układ napędowy autobusu podczas badań  w mieście pracował o 

7,2% czasu mniej w zakresie (1000 obr/min; 1200 obr/min  i (400 

N·m; 600 N·m oraz o 3,7% przy obciążeniu (200 N·m; 400 N·m. 
W obszarze najmniejszej prędkości obrotowej dla najmniejszego 
obciążenia uzyskano większy udział o 0,6% w teście drogowym.  
W tym punkcie pracy, spośród wszystkich pojazdów miejskich, 
 

 

Rys. 5. Różnica udziałów czasu pracy obiektów badawczych pod-
czas pomiarów na trasie badawczej oraz w teście SORT 2 w prze-
działach prędkości obrotowej i obciążenia silnika: a) autobus zasila-
ny ON, b) autobus hybrydowy, c) autobus zasilany CNG 
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największą rozbieżność wynoszącą –13,3% udziału czasu pracy 

uzyskał autobus zasilany CNG. Dla obszaru 0 N·m; 200 N·m  
w kolejnych dwóch wyznaczonych przedziałach prędkości obrotowej 

(1000 obr/min; 1200 obr/min, a także (1200 obr/min; 1400 obr/min 
uzyskano wartości: –0,1%, oraz 4,4%. Przedstawione pola pracy 
wskazują jednoznacznie, że eksploatacja w warunkach miejskich 
powoduje występowanie większej liczby przedziałów parametrów 
pracy silników spalinowych, niż w znormalizowanych testach dro-
gowych SORT. Największe pole pracy w analizowanym cyklu uzy-
skała jednostka spalinowa obiektu badawczego zasilanego ON. 

Analiza natężenia emisji badanych zanieczyszczeń przedsta-
wiona w przedziałach prędkości obrotowej i obciążenia umożliwia 
poznanie wpływu parametrów pracy silnika spalinowego na zawar-
tość poszczególnych związków szkodliwych w gazach wylotowych. 
Dla autobusu konwencjonalnego największe natężenie emisji tlenku 
węgla wystąpiło w pełnym zakresie zarejestrowanych wartości 
prędkości obrotowej przy obciążeniu większym niż 1200 N·m – 
średnia wartość tego wskaźnika to 196 mg/s (rys. 6a). Taki rozkład 
danych spowodowany był przede wszystkim charakterystyką silnika, 
gdzie przy dużych obciążenia wtryskiwana dawka paliwa nie ulegała 
wymieszaniu i dochodziło do niezupełnego spalania. W pojeździe 
wyposażonym w napęd hybrydowy natężenie emisji tlenku węgla 
zależy głównie od generowanego momentu obrotowego przez 
jednostkę napędową (rys. 6b). W trzecim obiekcie badawczym 
wpływ na zawartość rozpatrywanego związku miała przede wszyst-
kim prędkość obrotowa wału korbowego, a także w mniejszym 
stopniu obciążenie silnika. Dla przedziału obejmującego największy 
moment obrotowy uzyskano średnią wartość natężenia emisji tlenku 
węgla równą 295 mg/s (rys. 6c). 

 

a)  

b)  

c)  

Rys. 6. Natężenie emisji tlenku węgla podczas badań drogowych: 
a) autobus zasilany olejem napędowym, b) autobus hybrydowy,  
c) autobus zasilany gazem ziemnym 

W autobusie konwencjonalnym widoczna jest silna zależność 
natężenia emisji tlenków azotu od obciążenia silnika (rys. 7). Naj-
większe wartości rozpatrywanego związku toksycznego wystąpiły 
w zakresie momentu obrotowego większego niż 1200 N·m, gdzie 
uzyskane średnie natężenie jego emisji osiągnęło 169 mg/s. 
W rozwiązaniu hybrydowym widoczny jest także znaczący wpływ 
prędkości obrotowej wału korbowego na rozpatrywany wskaźnik. 
W zakresie prędkości obrotowej do około 1400 obr/min wartości 
natężenia emisji tlenków azotu nie przekroczyły 140 mg/s, co wyni-
kało z zastosowania układu elektrycznego w pojeździe. Energia 
elektryczna gromadzona w akumulatorach i superkondensatorach 
skutecznie wspomagała pracę silnika spalinowego. Średnie natęże-
nie emisji tlenków azotu w przedziale prędkości obrotowej większej 
od 1600 obr/min, dla obciążenia większego niż 400 N·m wyniosła 
267 mg/s. Wpływ na uzyskanie tak dużych wartości miała zastoso-
wana jednostka napędowa, która charakteryzowała się najmniejszą 
mocą znamionową spośród wszystkich obiektów badawczych. 
W autobusie hybrydowym, ze względu na bardzo dobrą sprawność 
zastosowanego reaktora katalitycznego w zakresie redukcji tlenków 
azotu, maksymalne wartości natężenia emisji analizowanego 
wskaźnika nie przekroczyły 28 mg/s. 

 

a)  

b)  

c)  

Rys. 7. Natężenie emisji tlenków azotu podczas badań drogowych: 
a) autobus zasilany olejem napędowym, b) autobus hybrydowy,  
c) autobus zasilany gazem ziemnym 
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W celu oceny oddziaływania badanych pojazdów na środowi-
sko naturalne wyznaczono wartości emisji jednostkowej związków 
toksycznych. W zestawieniu emisji jednostkowej zanieczyszczeń dla 
testu SORT 2 największe różnice dla różnych napędów wystąpiły  
w aspekcie emisji węglowodorów i cząstek stałych (rys. 8). Emisja 
jednostkowa węglowodorów pierwszego i drugiego obiektu badaw-
czego była około dziesięciokrotnie mniejsza w stosunku do pojazdu  
zasilanego gazem ziemnym. Przyjmując jako odniesienie (jako 
100%) wartości emisji jednostkowej tlenków azotu wyznaczone dla 
autobusu zasilanego olejem napędowym, dla pojazdu hybrydowego 
uzyskano wartości o 58% większe, co wynikało z osiągnięcia przez 
napęd dużej sprawności podczas eksploatacji. Dla autobusu zasila-
nego gazem ziemnym emisja jednostkowa tlenków azotu była 
mniejsza o 87%, na co przede wszystkim miał wpływ zastosowany 
układ oczyszczania spalin. Przyjmując taki sam tok obliczeń, trzeci 
pojazd charakteryzował się mniejszą emisją jednostkową cząstek 
stałych o ponad 99%, natomiast drugi o blisko 30% w odniesieniu 
do pojazdu zasilanego olejem napędowym. 
 

 

Rys. 8. Emisja jednostkowa tlenku węgla, węglowodorów, tlenków 
azotu oraz cząstek stałych wyznaczona w teście SORT 2 
 

Porównując otrzymane wyniki emisji jednostkowej zanieczysz-
czeń w teście SORT 2 z wynikami uzyskanymi na linii miejskiej, 
można stwierdzić, że pojazd zasilany olejem napędowym uzyskał 
najbardziej zbliżone wyniki w aspekcie emisji tlenku węgla, węglo-
wodorów i tlenków azotu (rys. 9). Wartości emisji jednostkowej 
cząstek stałych były większe o około 20% na linii miejskiej w sto-
sunku do testu SORT 2. 
 

 

Rys. 9. Emisja jednostkowa tlenku węgla, węglowodorów, tlenków 
azotu oraz cząstek stałych wyznaczona w teście na linii miejskiej 
 

Uzupełnieniem przeprowadzonych do tej pory rozważań jest 
ocena ekologiczna autobusów miejskich. Oceny takiej dokonano  
z wykorzystaniem uzyskanych wartości emisji jednostkowej zanie-
czyszczeń w badaniach na linii miejskiej, dla której wyznaczono 
iloraz tych wartości i wartości emisji jednostkowej dwutlenku węgla. 
Poszczególne wartości uzyskane dla autobusu zasilanego olejem 
napędowym, hybrydowego i zasilanego gazem ziemnym, wynosiły, 
odpowiednio: 676 g/(kW∙h), 621 g/(kW∙h) oraz 796 g/(kW∙h). Dla 
takich wartości wyznaczono standaryzowany wskaźnik emisji SEE 
(rys. 10). 
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Rys. 9. Wartości standaryzowanego wskaźnika emisji tlenku węgla, 
węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych wyznaczone  
w teście na linii miejskiej 
 

Wartości standaryzowanego wskaźnika emisji dla badanych 
autobusów są następujące: 
a) dla tlenku węgla – 0,35–0,62; minimalne wartości uzyskano dla 

pojazdu hybrydowego a maksymalne dla zasilanego gazem 
ziemnym; 

b) dla węglowodorów – 0,03–0,16: minimalne wartości uzyskano 
dla pojazdu zasilanego olejem napędowym i pojazdu hybrydo-
wego a maksymalne dla zasilanego gazem ziemnym; 

c) dla tlenków azotu – 0,06–1,03: minimalne wartości uzyskano 
dla pojazdu zasilanego gazem ziemnym a maksymalne dla po-
jazdu hybrydowego; 

d) dla cząstek stałych – 0,0001–0,002: minimalne wartości uzy-
skano dla pojazdu zasilanego gazem ziemnym a maksymalne 
dla pojazdu zasilanego olejem napędowym i pojazdu hybrydo-
wego. 

PODSUMOWANIE 

Porównując charakterystyki emisyjne tlenku węgla najmniej-
szym natężeniem emisji charakteryzował się pojazd wyposażony w 
silnik hybrydowy. Maksymalne wartości nie przekraczały 50 mg/s, 
natomiast dla innych napędów przekraczały tą wartość 6-krotnie. 

Dla charakterystyk emisyjnych tlenków azotu najmniejszym na-
tężeniem emisji charakteryzował się pojazd wyposażony w silnik 
zasilany gazem ziemnym. Maksymalne wartości natężenia emisji 
tlenków azotu nie przekraczały 30 mg/s, natomiast dla innych napę-
dów przekraczały tą wartość 10-krotnie. Największe wartości odno-
towano dla autobusu zasilanego olejem napędowym. 

Wyznaczone wartości emisji jednostkowej tlenku węgla są naj-
większe dla silnika zasilanego gazem ziemnym, a najmniejsze dla 
silnika hybrydowego. W stosunku do normy Euro V emisja jednost-
kowa tlenku węgla była przekroczona dla silnika zasilanego olejem 
napędowym 2-krotnie, a dla silnika zasilanego gazem ziemnym –  
4-krotnie. 

Wyznaczone wartości emisji jednostkowej tlenków azotu są 
największe dla silnika hybrydowego, a najmniejsze dla silnika zasi-
lanego gazem ziemnym. W stosunku do normy Euro V emisja jed-
nostkowa tlenków azotu była przekroczona dla silnika zasilanego 
olejem napędowym 4-krotnie, a dla hybrydowego aż 7-krotnie. 

Na podstawie wyznaczonych wartości standaryzowanego 
wskaźnika emisji można oszacować, że: 
a) emisja tlenku węgla jest około 200 razy mniejsza, 
b) emisja węglowodorów jest około 3000 razy mniejsza, 
c) emisja tlenków azotu jest około 100–1000 razy mniejsza, 
d) emisja cząstek stałych jest około 50 000 razy mniejsza, 
niż emisja dwutlenku węgla w badanych autobusach na linii miej-
skiej.  
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New approach to urban buses toxic exhaust emission tests 

The article discusses a new approach to urban buses ex-

haust emission tests. Tests related to the fuel consumption 

assessment of urban buses were presented, which were addi-

tionally used to determine the vehicles environmental indica-

tors. Unified testing procedures have been analyzed in terms 

of vehicle and engine operating time density, and a mathe-

matical apparatus was used to verify the proportion of their 

operating time relative to the actual operating conditions of 

urban buses on city bus lines. The novelty of the proposed 

analysis lies in isolating the vehicle stop and engine idling 

time on their operating characteristics. This is a new ap-

proach, that allows to distinguish between these vehicle (or 

engine) operating states, and compare them with the actual 

driving conditions. This new approach also allows for mak-

ing a comparison of exhaust emissions with regard to the 

specific operating conditions of various types of drive sys-

tems used in urban buses. 
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