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OCENA METODY POMIARÓW EMISJI ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH SPALIN  

NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ POD KĄTEM BADAŃ SAMOCHODÓW  

O NISKIEJ EMISJI 

 

Pomiary emisji związków szkodliwych spalin podczas testów na hamowni podwoziowej są jednymi z najistotniejszych  

i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. W artykule został 

omówiony  jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji spalin, a mianowicie układ poboru i rozcieńczania 

spalin (tzw. system CVS – Constant Volume Sample – stała objętość próbkowania) oraz przeanalizowano metodę pomiarową 

pod kątem badań samochodów o niskiej emisji związków szkodliwych. 

 

WSTĘP  

Badania emisji związków szkodliwych spalin pojazdów o masie 
całkowitej poniżej 3500 kg przeprowadza się w laboratorium bada-
nia emisji spalin (zdjęcie 1) na hamowni podwoziowej (rolkowym 
stanowisku dynamometrycznym), odwzorowującej rzeczywiste 
opory jazdy (toczenia, aerodynamiczne i bezwładność pojazdu) 
[1,2]. Hamownia podwoziowa jest urządzeniem, które odtwarza 
warunki ruchu na drodze rzeczywistej dla układu napędowego 
badanego pojazdu w warunkach laboratoryjnych.  

Badanie polegające na analizie spalin (rozcieńczonych powie-
trzem) z worków pomiarowych jest podstawowym przy wykonywa-
niu badań emisji związków szkodliwych w spalinach, zgodnie 
z wymaganiami przepisów homologacyjnych. Badania te, nazywane 
często badaniami kontrolnymi, wykonuje się w ramach badań homo-
logacyjnych (dopuszczających dany pojazd do ruchu) i badań zgod-
ności produkcji (CoP - conformity of production - badania pojazdów 
wziętych losowo z produkcji seryjnej na zgodność z homologowa-
nym typem). 

 

 
Zdjęcie 1. Laboratorium Badania Emisji Spalin w Instytucie Badań 
i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL [3] 

 
Próbka mieszaniny spalin z powietrzem, w ilości proporcjonal-

nej 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 jezdnego. Następnie odczytane z próbki zebranej do worków 
pomiarowych (z użyciem analizatorów spalin) stężenia poszczegól-
nych związków szkodliwych przelicza się na podstawie odpowied-
nich wzorów na emisję całkowitą w g/km i otrzymane wyniki porów-
nuje się z odpowiednimi limitami [4]. 

1. OPIS SYSTEMU CVS  

System próbkowania spalin o stałej objętości CVS-CFV (CFV - 
critical flow Venturi - układ CVS z dyszą Venturiego o przepływie 
krytycznym), w połączeniu z odpowiednim zestawem analizatorów 
umożliwia precyzyjny pomiar szkodliwych składników gazów spali-
nowych emitowanych z kompletnego pojazdu, podczas badań na 
hamowni podwoziowej [5-7]. 

Dla każdej fazy testu emisji strumień gazów spalinowych jest 
rozcieńczany przez przefiltrowane powietrze z otoczenia, następnie 
próbka gazów spalinowych i przefiltrowanego powietrza są zbierane 
do worków pomiarowych wykonanych z tedlaru z równoczesnym 
pomiarem natężenia przepływu rozcieńczonych spalin. 

System poboru spalin CFV-CVS oprócz podstawowych funkcji 
określonych przez wymagania dotyczące pomiarów emisji spalin 
umożliwia także: 
– otrzymywanie całkowitego przepływu spalin samochodowych 

bez wahań ciśnienia w rurze wydechowej większych od 100 mm 
słupa wody w porównaniu do wyników otrzymanych podczas 
pomiaru bez podłączonego systemu CVS, 

– rozcieńczanie gazów spalinowych otaczającym powietrzem, 
zgodnie z żądanym współczynnikiem rozcieńczenia, tak aby 
w systemie pomiarowym i w systemie próbkowania nie pojawiła 
się woda kondensacyjna, 

– próbkowanie odpowiedniej, proporcjonalnej ilości gazów spali-
nowych i powietrza, a następnie przesyłanie ich do worków po-
miarowych, 

– mierzenie całkowitego przepływu rozcieńczonych gazów w celu 
określenia objętości każdej fazy testu emisji. 
Zasada działania systemu poboru spalin (rys. 1)  oparta jest na 

przepływie krytycznym przez zwężkę Veturiego. System CVS, przy 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1320 AUTOBUSY 12/2017 
 

zachowaniu przepływu krytycznego przez zwężkę, zapewnienia 
stały przepływ rozcieńczonych gazów spalinowych przez zwężkę 
oraz oblicza chwilowe i całkowite natężenie przepływu mieszaniny, 
a także całkowitą objętość mieszaniny, która przepłynęła przez 
układ CVS. W celu określenia natężenia przepływu rozcieńczonych 
gazów spalinowych przez układ CVS na wlocie do zwężki Venturie-
go mierzone jest ciśnienie (za pomocą przetwornika ciśnienia) 
i temperatura (za pomocą opornościowego czujnika temperatury) 
mieszaniny. Następnie rzeczywiste natężenie przepływu i całkowita 
objętość korygowane są do warunków standardowych, zgodnie 
z wymaganiami przepisów dotyczących pomiarów emisji spalin. 

 

 
Rys. 1. Konfiguracja typowego systemu poboru spalin dla samo-
chodów z silnikami ZI i ZS [3,8]  

 
Próbki powietrza rozcieńczającego i rozcieńczonych gazów 

spalinowych są zbierane do worków pomiarowych w celu ich dalszej 
analizy przy użyciu zestawu analizatorów. W systemie CVS propor-
cjonalna objętość próbki jest uzyskiwana za pomocą zwężki Ventu-
riego o przepływie krytycznym umieszczonej w sondzie próbkującej 
(zwężka próbkująca). Sonda próbkująca umieszczona jest blisko 
wlotu do zwężek Venturiego tak, że temperatura i ciśnienie są prak-
tycznie takie same dla każdej zwężki Venturiego, co zapewnia 
proporcjonalną zmianę natężenia przepływu próbki w zależności od 
całkowitego natężenia przepływu rozcieńczonych gazów spalino-
wych. 

Próbka powietrza rozcieńczającego jest analizowana w celu 
korekcji stężenia składników tła wprowadzonego z powietrzem 
rozcieńczającym. 

W systemie zastosowano również separator cyklonowy do 
usuwania cząstek stałych z rozcieńczonych gazów spalinowych 
oraz do dokładnego wymieszania spalin z powietrzem rozcieńczają-
cym.  

2. OCENA SYSTEMU CVS POD KĄTEM BADAŃ 
SAMOCHODÓW O NISKIEJ EMISJI  

Aktualna metoda poboru spalin, stosowana przy pomiarach 
emisji z samochodów, polega na rozcieńczaniu spalin wydzielanych 
przez pojazd powietrzem z otoczenia, w taki sposób aby przepływ 
całkowity był stały w czasie (stąd też nazwa przypisana tej meto-
dzie: CVS - stała objętość próbkowania, układ rozrzedzający spaliny 
powietrzem o stałym natężeniu przepływu spalin rozcieńczonych).  
Ponieważ w każdej chwili całkowity przepływ mieszaniny spalin i 
powietrza rozcieńczającego jest stały, a przepływ gazów wydziela-

nych przez silnik jest zmienny (rys. 2) w funkcji momentu obrotowe-
go i prędkości jazdy, rozcieńczenie gazów spalinowych (rys. 3 i 4) 
jest zmienne w czasie (stąd druga definicja metody: o zmiennym 
rozcieńczeniu).  

 
Rys. 2. Przepływ spalin podczas testu NEDC dla przykładowego  
samochodu 

 

 
Rys. 3. Przepływ spalin i powietrza rozcieńczającego spaliny  
podczas testu NEDC dla przykładowego samochodu 

 

 
Rys. 4. Zmiany stopnia i współczynnika rozcieńczenia spalin pod-
czas testu NEDC dla przykładowego samochodu 

 
Ten fakt wiąże się z niedogodnością, że aby zagwarantować 

wystarczające rozcieńczenie spalin we wszystkich fazach (w celu 
zmniejszenia wilgotności spalin), fazy o niskim przepływie spalin są 
nadmiernie rozcieńczone (rys. 4). W wyniku tego w pewnych okre-
sach testu stężenia związków szkodliwych w spalinach rozcieńczo-
nych są zbliżone lub nawet niższe od stężenia tych związków w 
powietrzu otoczenia.  

Na rysunkach 5 do 8 przedstawiono porównanie stężenia HC, 
CO i NOx w spalinach rozcieńczonych w każdej sekundzie testu 
NEDC w porównaniu do stężenia w powietrzu otoczenia.  
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Rys. 5. Porównanie stężenia HC, CO i NOx w spalinach rozcień-
czonych i w powietrzu otoczenia podczas pierwszych 390 sekund 
fazy UDC testu NEDC dla przykładowego samochodu 

 

 
Rys. 6. Porównanie stężenia HC, CO i NOx w spalinach rozcień-
czonych i w powietrzu otoczenia od 390 do 780 sekundy fazy UDC 
testu NEDC dla przykładowego samochodu 
 

 
Rys. 7. Porównanie stężenia HC i NOx w spalinach rozcieńczonych 
i w powietrzu otoczenia od 390 do 780 sekundy fazy UDC testu 
NEDC dla przykładowego samochodu 
 

 
Rys. 8. Porównanie stężenia HC, CO i NOx w spalinach rozcień-
czonych i w powietrzu otoczenia podczas fazy EUDC testu NEDC 
dla przykładowego samochodu 
 

Na podstawie powyższych rysunków można zauważyć, że 
praktycznie od połowy do końca fazy UDC zawartość związków 
szkodliwych w spalinach rozcieńczonych jest niższa od zawartości 
tych związków w powietrzu otoczenia (dotyczy to zwłaszcza HC i 
NOx oraz CO podczas przyspieszania i przy stałych prędkościach). 

Ponieważ zasady pomiaru urządzeń stosowanych do badań 
emisji nie zmieniły się od chwili wprowadzenia w 1972 roku, stoso-
wanej obecnie metody pomiarowej, mimo wprowadzenia kilku nie-
znacznych ulepszeń, oznacza to, że wartości które muszą być 
mierzone zmieniły się drastycznie, podczas gdy procedury pomia-
rów są cały czas takie same. 

W przypadku samochodów o niskiej emisji głównym wyzwa-
niem nie jest ani zakres, ani dokładność analizatorów, ale fakt, że 
mierzone są dwie porównywalne, bardzo zbliżone wartości (stęże-
nie w worku powierza i spalin rozcieńczonych). W tym przypadku 
niepewność rośnie według funkcji wykładniczej wraz ze zmniejsza-
niem się różnicy pomiędzy mierzonymi wielkościami. 

Ze wzoru stosowanego do obliczania masy związków szkodli-
wych w spalinach (równanie 1) wynika, że jeśli stężenia danego 
związku (na przykład HC) w spalinach rozcieńczonych i w powietrzu 
otoczenia są prawie na tym samym poziomie, to różnica między 
tymi wartościami jest bardzo małą wartością. W takim wypadku 
niepewność w odczycie stężenia z worków ma duży wpływ na wyni-
ki pomiarów. Przykład ten pokazuje, że ograniczone jest stosowanie 
aktualnie stosowanego wyposażenia do pomiarów emisji samocho-
dów o niskiej emisji spalin. 

Masa dowolnego składnika mi doprowadzona do układu CVS 
jest równa:   



















DF

1
1,, idieimixi CCQVm    (1) 

gdzie:  Vmix - objętość spalin rozcieńczonych, 

 Qi - gęstość i-tego składnika, 

 Ce,i - stężenie i-tego składnika w spalinach rozcień-
czonych. 

 Cd,i - stężenie i-tego składnika w powietrzu, 

 DF - współczynnik rozcieńczenia. 

Wyposażenie stosowane do pomiarów emisji spalin musi za-
pewniać pomiary niskich wartości emisji z taką samą albo podobną 
dokładnością, jak to ma miejsce w przypadku pomiarów wyższych 
wartości. Dla limitów SULEV i Euro 6 należy wykonać kilka istotnych 
modyfikacji i ulepszeń systemu pomiarowego, aby otrzymać zado-
walające wyniki pomiarów. Najbardziej krytycznymi wartościami są 
limity HC, NOx i PM, dla których granice wykrywania urządzeń 
pomiarowych wymagają nowych koncepcji. 

3. PROGNOZY ROZWOJU SYSTEMU CVS  
POD KĄTEM BADAŃ SAMOCHODÓW  
O NISKIEJ EMISJI 

Najważniejszym sposobem zwiększenia dokładności pomiarów 
z użyciem systemu CVS jest zwiększenie różnicy między stężeniami 
składników w worku z rozcieńczonymi spalinami i z powietrzem 
rozcieńczającym. Jedną z możliwości zwiększenia tej różnicy jest 
zmniejszenie współczynnika rozcieńczenia. Aby było to możliwe 
należy tak zmodyfikować system, aby uniknąć skraplania spalin w 
jakimkolwiek miejscu linii próbkowania, od rury wylotowej samocho-
du aż po analizatory spalin. Oznacza to, z jednej strony koniecz-
ność ogrzania całego systemu powyżej punktu rosy, z drugiej ko-
nieczność osuszania powietrza otoczenia. 
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Główną wadą tego systemu może być wzrost desorpcji niektó-
rych materiałów w podgrzewanym środowisku. Dlatego ważnym 
punktem w tej koncepcji jest właściwy dobór materiałów, które 
powinny być optymalizowane dla każdego systemu CVS. Szczegól-
nie należy uważać na zanieczyszczenie systemu CVS przez wę-
glowodory w przypadku zastosowania różnych materiałów w ogrze-
wanym systemie. Ponadto bardzo ważne jest unikanie wszelkich 
zimnych miejsc, w których mogą wykraplać się spaliny.  

Aby ustawiać możliwie najniższą wartość współczynnika roz-
cieńczenia konieczny jest wieloprzepływowy system z możliwością 
szybkich zmian przepływu i krótkim czasie stabilizacji.   

Wykorzystując dostępne metody [9, 10, 11, 12], udowodniono, 
że ogrzewanie systemu CVS ma bardzo silny i pozytywny wpływ na 
dokładność wyników. Pozwala to na znaczące obniżenie współ-
czynnika rozcieńczenia i wzrost różnicy między stężeniami w worku 
mieszaniny i powietrza. W przypadku silników benzynowych zmniej-
sza to także przedział ufności otrzymanych wyników.  

Niestety koncepcja ta nie jest całkowicie odpowiednia dla po-
miarów samochodów z silnikami o zapłonie samoczynnym, ponie-
waż w podgrzewanym systemie maksymalna wymagana temperatu-
ra 52°C (dla cząstek stałych) może nie być zagwarantowana. Kolej-
ną wadą tej koncepcji jest silna zależność dokładności pomiarów od 
warunków otoczenia (zawartości związków szkodliwych w powie-
trzu). 

Inną możliwością modyfikacji systemu CVS jest zastosowanie 
katalitycznego oczyszczania powietrza otoczenia. Głównym pro-
blemem i największą wadą tego rozwiązania jest duży rozmiar 
odpowiedniego wyposażenia, duże zużycie energii, a co za tym 
idzie wysoki koszt. Jednakże z drugiej strony jest wiele zalet, które 
przemawiają za tym rozwiązaniem - przez obniżenie zanieczysz-
czenia powietrza (głównie THC) w powietrzu rozcieńczającym, 
różnica między stężeniem w powietrzu i spalinach rozcieńczonych 
może ponownie wzrosnąć, co powoduje wzrost dokładności i powta-
rzalności pomiarów. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż system CVS, stosowany 
do pomiarów emisji związków szkodliwych spalin z samochodów, 
ma kilka właściwości poważnie utrudniających pomiar niskich war-
tości emisji. Konieczne jest zatem jego udoskonalenie albo rozwój 
nowych systemów próbkowania w celu wykonywania (z odpowied-
nią dokładnością) pomiarów emisji samochodów SULEV i Euro 6. 
Spośród możliwych rozwiązań wymienić można: 
– udoskonalenie standardowego systemu CVS przez: 

– wykorzystanie zmiennych wielkości przepływu (różne 
współczynniki rozcieńczenia dla poszczególnych faz) przez 
wprowadzenie układu trzech lub czterech zwężek Venturie-
go w systemie CVS z możliwością automatycznego ustala-
nia zmiennego przepływu przez zwężki w czasie realizacji 
cyklu jezdnego, 

– wprowadzenie dodatkowego podgrzewania i osuszania po-
wietrza rozcieńczającego spaliny w systemie poboru spalin 
CVS, aby zapobiec kondensacji pary wodnej w mieszaninie 
spalin z powietrzem, 

– podgrzewanie systemu CVS (pozwala na znaczne zmniej-
szenie współczynnika rozcieńczenia oraz na obniżenie za-
nieczyszczenia systemu przez węglowodory): 
- wprowadzenie grzanej drogi dla spalin wychodzących z 

rury wylotowej samochodu do wstępnego mieszalnika z 
powietrzem, a następnie do zespołu próbkowania 
w systemie CVS, 

- podgrzewanie mieszalnika spalin z powietrzem oraz 
podgrzewanie trzystopniowego układu filtrów, 

- podgrzewanie zespołu próbkowania w systemie CVS, 

- wprowadzenie podgrzewania systemu poboru próbki 
spalin do worków pomiarowych w celu poprawy dokład-
ności pomiaru HC, 

- podgrzewanie worków pomiarowych wraz z zaworami, 
- wprowadzenie podgrzewania układu próbkowania spalin 

do zestawu analizatorów również w czasie badania sil-
ników ZI, 

– wprowadzenie nowej generacji analizatorów spalin z naj-
mniejszymi zakresami pomiarowymi 1-3 ppm, 

– zastosowanie oddzielnych linii pomiarowych i worków do 
badań samochodów o wysokiej i niskiej emisji spalin, 

– zastosowanie zoptymalizowanych materiałów w systemie 
CVS w celu zminimalizowania wpływu zjawisk fizykoche-
micznych na wyniki emisji, 

– pomiar bieżącego natężenia przepływu spalin z układu wy-
lotowego pojazdu, 

– bezpośredni pomiar natężenia przepływu powietrza rozcień-
czającego, 

– napełnianie worków pomiarowych próbką rozcieńczonych 
spalin proporcjonalnie do natężenia przepływu spalin z 
układu wylotowego pojazdu, 

– napełnianie worków powietrznych proporcjonalnie do prze-
pływu powietrza rozcieńczającego, 

– zastosowanie nowego systemu, tzw. Bag Mini Diluter (BMD) w 
alternatywie do systemu CVS. Zamiast rozcieńczać całkowitą 
ilość spalin ze zmiennym współczynnikiem rozcieńczenia, sys-
tem BMD pobiera niewielką próbkę spalin i rozcieńcza ją ze sta-
łym współczynnikiem rozcieńczenia. Worki napełniane są pro-
porcjonalnie do przepływu spalin. Ponieważ tylko część spalin 
jest rozcieńczana, potrzebna jest znacznie mniejsza ilość po-
wietrza rozcieńczającego, co pozwala na zastosowanie osuszo-
nego powietrza syntetycznego lub azotu, które nie zawierają 
związków szkodliwych. Dwie główne zalety tego systemu to 
zwiększenie stężenia związków szkodliwych ze względu na 
zmniejszenie współczynnika rozcieńczenia oraz wyeliminowanie 
korekcji rozcieńczenia próbki. Masa związków szkodliwych w 
tym przypadku jest obliczana ze wzoru (2): 

Mi = Csam,i · V3 · (1 + DR) · Qi      (2) 

gdzie:    Csam,i - stężenie i-tego składnika w worku pomiaro-
wym, 

V3 - objętość spalin w układzie wylotowym samo-
chodu, 

DR - mierzony stopień rozcieńczenia. 
Na rysunku 9 przedstawiono przykładowy schemat laborato-

rium do badania samochodów o niskiej emisji (SULEV, Euro 6).  
 

 
Rys. 9. Zalecane wyposażenie laboratorium do badania samocho-
dów o niskiej emisji związków szkodliwych w spalinach [9] 
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Ogrzewanie i osuszanie powietrza rozcieńczającego, podgrze-
wanie linii z próbką gazów do 50°C i worków do 30°C jest zalecane 
w celu uniknięcia skraplania spalin rozcieńczonych przy stosowaniu 
minimalnych współczynników rozcieńczania. Oddzielna linia do 
wysokich stężeń (np. faza po uruchomieniu zimnego silnika) i zasto-
sowanie podgrzanych worków zmniejsza problem zanieczyszczania 
układu przez węglowodory, natomiast regulacja natężenia przepły-
wu spalin rozcieńczonych umożliwia zmianę współczynnika rozcień-
czenia dla każdej fazy cyklu jezdnego. 

PODSUMOWANIE 

Układ poboru i rozcieńczania spalin CVS jest jednym z najważ-
niejszych urządzeń stosowanych przy pomiarach emisji związków 
szkodliwych spalin w testach na hamowni podwoziowej. To od niego 
zależy niepewność zebranej do worków pomiarowych próbki spalin 
rozcieńczonych. Ponadto, różnica stężeń między zawartością dane-
go składnika w worku spalin rozcieńczonych, a jego zawartością w 
worku z powietrzem otoczenia ma istotny wpływ na dokładność 
pomiarów emisji. Z tego powodu stosuje się możliwie niskie współ-
czynniki rozcieńczania spalin, co pociąga za sobą konieczność 
izolowania i ogrzewania niektórych elementów układu próbkowania. 

Na podstawie przedstawionych w artykule analiz układu CVS 
należy zwrócić uwagę, że: 
– objętość spalin nierozcieńczonych V3 jest szacowana na pod-

stawie współczynnika rozcieńczania DF, do obliczania którego 
wykorzystywane jest stężenie CO2 dla spalania stechiometrycz-
nego. Uproszczenie to jest błędne dla silników pracujących ze 
współczynnikiem nadmiaru powietrza znacznie większym od 1, 

– może się zdarzyć, że obliczona masa związku szkodliwego 
będzie masą ujemną. Wpływ na to ma przede wszystkim różni-
ca w wartościach stopnia i współczynnika rozcieńczania,  

– aby wyeliminować różnicę mas związków szkodliwych obliczoną 
z wykorzystaniem DR lub DF, należałoby wykonać pomiary ob-
jętości powietrza V1 dostarczanego do układu CVS oraz objęto-
ści spalin V3, 

– w celu zwiększenia dokładności pomiarów należałoby wprowa-
dzić stały stopień rozcieńczenia spalin DR oraz proporcjonalne 
do natężenia przepływu spalin z układu wydechowego napeł-
nianie worków pomiarowych próbką rozcieńczonych spalin.   

 
Niniejszy artykuł związany jest z tematem „Analiza możliwości 

zwiększenia dokładności metody pomiarów emisji spalin, zużycia 
paliwa i parametrów dynamicznych samochodów podczas badań na 
hamowni podwoziowej oraz rozszerzenie metodyki badań emisji 
gazowych związków szkodliwych i cząstek stałych o badania nie-
znormalizowane podczas testów emisji na hamowni podwoziowej” 
w ramach prac naukowo-badawczych, realizowanych w BOSMAL 
w latach 2017-2018 . 
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A review of the exhaust gas emission measurement method 
during testing on a chassis dynamometer in terms  

of tests on low emission vehicles  

Exhaust emission measurements on the chassis dyna-

mometer are one of the most important and most complex 

tests which are performed on vehicles driven by combustion 

engines. This paper describes in detail one of the most im-

portant components of the exhaust emission laboratory, i.e. 

the CVS (Constant Volume Sample) sampling system. Moreo-

ver,  the measuring method in terms of tests on low emission 

vehicles is analysed.  
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