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PROCEDURA REALIZACJI TESTU 
DROGOWEGO DO POMIARU ZU�YCIA 

PALIWA PRZEZ AUTOBUSY KOMUNIKACJI 
ZBIOROWEJ 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono problematyk� realizacji bada� drogowych autobusów w typowych 

warunkach eksploatacji, charakteryzowanych poprzez pr�dko�� komunikacyjn�. Artykuł prezentuje 
opracowan� procedur� badawcz� zapewniaj�c� powtarzalno�� i porównywalno�� wyników bada�
w zakresie zu�ycia paliwa. Opisano sposób realizacji testu drogowego. Przeanalizowano profile 
pr�dko�ci chwilowej w odniesieniu do wzorcowego profilu pr�dko�ci w cyklu bazowym i zestawiono 
wyniki przeprowadzonych pomiarów zu�ycia paliwa.  

WST�P 
Badania homologacyjne autobusów ró�ni� si� od bada� obowi�zuj�cych dla samochodów 

osobowych. Przede wszystkim badania homologacyjne pojazdów ci��kich nie obejmuj�
testów pojazdu na hamowni podwoziowej, ograniczaj�c si� wył�cznie do bada� samego 
silnika na stanowisku dynamometrycznym. Ponadto, obowi�zuj�ca obecnie dla tej kategorii 
pojazdów norma Euro V, nie definiuje obowi�zku wyznaczania jednostkowego zu�ycia 
paliwa, czyli wielko�ci, umo�liwiaj�cej szacowanie bezpo�rednich kosztów, które zostan�
poniesione w trakcie eksploatacji pojazdu. Brak takiej informacji nie pozwala na 
bezpo�rednie porównywanie ofert poszczególnych producentów ze wzgl�du na to kryterium. 
Dodatkowym utrudnieniem jest mała reprezentatywno�� stosowanych testów silnika na 
hamowni, wobec rzeczywistych warunków jego eksploatacji w poje�dzie transportu 
publicznego, charakteryzuj�cych si� znacznym udziałem stanów dynamicznych ruchu i du��
liczb� zatrzyma�. 

Obowi�zuj�ca Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/33/WE, w sprawie 
promowania ekologicznie czystych i energooszcz�dnych pojazdów, nakłada na instytucje 
zamawiaj�ce, obowi�zek uwzgl�dniania przy zakupie pojazdów czynników: energetycznego 
i oddziaływania pojazdu na �rodowisko podczas całego cyklu jego u�ytkowania [1]. W Polsce 
rozporz�dzenie [2] reguluj�ce wdro�enie powy�szej dyrektywy, w sytuacji gdy brak jest 
stosownych informacji w �wiadectwie homologacji, dopuszcza wykorzystanie dowolnej innej 
metody pomiaru zu�ycia paliwa lub zu�ycia energii elektrycznej, zapewniaj�cej 
porównywalno�� ofert [2]. Jedn� z metod proponowanych w opracowaniu [3] 
przygotowanym przez Instytut Transportu Samochodowego, jest pomiar w warunkach jak 
najwierniej odzwierciedlaj�cych przyszłe warunki eksploatacji pojazdu u organizatora 
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przetargu. W przypadku zakupu autobusów komunikacji publicznej mo�e to by� pomiar 
�redniego zu�ycia paliwa, okre�lony dla autobusu kursuj�cego po wybranej linii 
komunikacyjnej. Wyniki takich bada�, wobec braku mo�liwo�ci zapewnienia powtarzalno�ci 
warunków ruchu drogowego, nie mog� jednak stanowi� uniwersalnego kryterium 
porównywalno�ci. 

Pomimo, �e nie wskazano jej bezpo�rednio  w rozporz�dzeniu [2], metod� doskonale 
wpisuj�c� si� w obowi�zuj�ce wymagania i braki w systemie homologacji, jest opracowana 
przez  Mi�dzynarodow� Organizacj� Transportu Publicznego, metoda pomiaru zu�ycia 
paliwa dla autobusów - SORT (Standardised On-Road Tests cycles) [4]. Metoda SORT 
powstała w wyniku realizacji projektu badawczego, którego celem było opracowanie 
wiarygodnego testu drogowego na podstawie odpowiednich danych statystycznych 
o warunkach eksploatacji. Dane te obejmowały miedzy innymi informacje o rzeczywistych, 
�rednich warto�ciach najistotniejszych parametrów charakteryzuj�cych warunki eksploatacji 
autobusów komunikacji zbiorowej, takich jak: pr�dko�ci jazdy, czasy zatrzyma�, odległo�ci 
mi�dzy zatrzymaniami oraz obci��enia. Podstawowe cykle bazowe, tworz�ce test drogowy 
według metody SORT, umo�liwiaj� bezpo�rednie porównanie zu�ycia paliwa w autobusach 
ró�nych producentów. Z kolei przewidywane �rednie zu�ycie paliwa w rzeczywistych 
warunkach eksploatacji, charakterystycznych dla danego operatora przewozów, zarówno na 
trasach miejskich jak i podmiejskich, jest obliczane z wykorzystaniem danych o zu�yciu 
paliwa w poszczególnych cyklach bazowych, po przyj�ciu zró�nicowanych wag udziału 
danego cyklu. W ten sposób, przy zachowaniu identycznej metodologii, umo�liwiono ocen�
�redniego zu�ycia paliwa w dowolnych warunkach eksploatacji. W niniejszej pracy 
przedstawiono praktyczne rozwi�zanie w zakresie kontroli pr�dko�ci zapewniaj�ce 
powtarzalno�� i porównywalno�� wyników bada� drogowych zu�ycia paliwa, 
przeprowadzanych dla ró�nych pojazdów z wykorzystaniem metody SORT. 

1. PODSTAWY METODY SORT 
Test drogowy odzwierciedlaj�cy warunki ruchu autobusu na trasie miejskiej powinien by�

tworzony z uwzgl�dnieniem wielu parametrów, takich jak: nat��enie ruchu, liczba i czas 
zatrzyma� (wynikaj�cych z warunków ruchu drogowego, jak i potrzebnych dla wsiadania 
i wysiadania pasa�erów), topografia trasy, obci��enie pojazdu, pr�dko�� komunikacyjna. 
Jednoczesne uwzgl�dnienie wszystkich wymienionych parametrów w te�cie wzorcowym jest 
jednak zadaniem trudnym do wykonania, st�d w metodzie SORT jako kryterium 
podobie�stwa warunków ruchu w te�cie drogowym i w warunkach rzeczywistych, przyj�to 
pr�dko�� komunikacyjn�. 	rednie zu�ycie paliwa zale�y bowiem istotnie od pr�dko�ci 
komunikacyjnej - przykładow� zale�no�� eksploatacyjnego zu�ycia paliwa od tej wielko�ci 
przedstawiono na rys. 1. 

Opracowana przez UITP metoda wykorzystuje trzy cykle bazowe, reprezentuj�ce ró�ne 
warunki ruchu, charakteryzowane odpowiedni�  pr�dko�ci� komunikacyjn�, przedstawione na 
rys. 2. S� to cykle bazowe: 
– SORT 1 - Heavy Urban Cycle (vs = 12 km/h) - odzwierciedlaj�cy warunki  eksploatacji 

w centrum du�ych miast, 
– SORT 2 - Easy Urban Cycle (vs = 18 km/h) - odzwierciedlaj�cy warunki eksploatacji 

wyst�puj�ce dla typowej trasy miejskiej, 
– SORT 3 - Easy Suburban Cycle (vs = 25 km/h) - odzwierciedlaj�cy warunki eksploatacji  

autobusów komunikacji zbiorowej na przedmie�ciach du�ych miast i na trasach 
wewn�trznych mniejszych miast.  
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Rys. 1. Przykład zale�no�ci �redniego zu�ycia paliwa od pr�dko�ci komunikacyjnej


ródło: [4] 

Ka�dy z cykli bazowych jest zło�eniem trzech sekcji. W ka�dej z sekcji wyodr�bniono 
trzy fazy: faz� przyspieszania, faz� jazdy z pr�dko�ci� stał� i faz� hamowania. W ramach 
cyklu, ka�da z sekcji jest oddzielona od nast�pnej okre�lonym odst�pem czasu. Pomiar 
zu�ycia paliwa prowadzony jest osobno w trakcie realizacji ka�dego z cykli. 

Metoda SORT zakłada obliczanie �redniego zu�ycia paliwa jako odpowiedniej kombinacji 
wyników pomiarów uzyskanych w cyklach bazowych, tzn: 

�
=

=
3

1i
ii CaC ,      (1) 

gdzie: 
ii Ca ,  s� odpowiednio wag� istotno�ci danego cyklu bazowego w procesie odwzorowywania 

lokalnych warunków eksploatacji (ustalanym prze operatora przewozów) oraz �rednim 
zu�yciem paliwa w i-tym cyklu bazowym. 

Warunki wykonywania pomiaru według metody SORT obejmuj� spełnienie 
odpowiednich wymaga� w zakresie: wyboru  odcinka pomiarowego (stan i rodzaj 
nawierzchni, nachylenie), warunków otoczenia w czasie realizacji pomiaru (temperatura, 
ci�nienie atmosferyczne, wilgotno��, pr�dko�� wiatru), przygotowania badanego pojazdu 
(stan techniczny, stan cieplny silnika, obci��enie, ustawienia skrzyni biegów, ustawienia i 
regulacje elementów wyposa�enia, opony, paliwo i inne płyny eksploatacyjne) oraz 
stosowanej aparatury badawczej (typ, dokładno��). Podstawowym wymaganiem jest przy tym 
obowi�zkowe wykonywanie pomiarów w obu kierunkach na tym samym odcinku, 
bezpo�rednio po sobie, co pozwala zminimalizowa� wpływ niektórych czynników na wynik 
pomiarów (np. wiatru, nachylenia nawierzchni). 
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Rys. 2. Profile pr�dko�ci w cyklach bazowych metody SORT  


ródło: [4]
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SORT 2
Pr�dko�� komunikacyjna = 18 km/h
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SORT 3
Pr�dko�� komunikacyjna = 25,3 km/h
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2. OPRACOWANA PROCEDURA POMIAROWA  
Procedura realizacji metody SORT rekomenduje metodyk� pomiaru polegaj�c� na 

odmierzeniu odcinków drogi dla danego cyklu bazowego poprzez ustawienie pachołków 
wyznaczaj�cych moment zmiany faz ruchu. Oznacza to, �e w ramach ka�dej z sekcji oznacza 
si� punkty: przej�cia z fazy przyspieszania do fazy pr�dko�ci stałej, przej�cia z fazy pr�dko�ci 
stałej do fazy hamowania i zatrzymania. Realizacja pomiarów według tej metodyki wymaga 
niestety wielu przejazdów dla uzyskania wła�ciwej techniki jazdy przez kierowc�. Ponadto, 
w zwi�zku z konieczno�ci� dokładnego odmierzania i oznakowania wymaganych odcinków 
drogi w obu kierunkach, pomiar mo�e by� wykonywany wył�cznie na torze pomiarowym lub 
zamkni�tym odcinku drogi. 

Powy�sze ograniczenia oraz do�wiadczenia zwi�zane z praktyczn� realizacj� takiej 
metodyki, doprowadziły do opracowania w Instytucie Bada� i Rozwoju Motoryzacji 
BOSMAL procedury alternatywnej. W ramach proponowanej procedury bada�
wykorzystywany jest odpowiedni program komputerowy, który analogicznie jak przy 
pomiarach na hamowni podwoziowej, wizualizuje na ekranie monitora wymagany w danym 
cyklu bazowym profil pr�dko�ci (przebieg pr�dko�ci w czasie) oraz aktualn� pr�dko��
pojazdu pobieran� z czujnika optycznego typu Correvit. Wymagany cykl bazowy jest 
realizowany przez kierowc� poprzez ci�gł� obserwacj� na monitorze diagramu z przebiegiem 
aktualnej pr�dko�ci pojazdu i taki sposób jazdy, aby minimalizowa� odchylenie pr�dko�ci 
chwilowej od pr�dko�ci zadanej wynikaj�cej z realizacji cyklu - rys. 3. 

Rys. 3 Diagram obserwowany przez kierowc� z przebiegiem pr�dko�ci chwilowej i warunkami cyklu


ródło: własne 

W trakcie realizacji cyklu pomiar zu�ycia paliwa wykonywany jest metod� przepływow�
z wykorzystaniem paliwomierza zamontowanego w układzie zasilania silnika. Parametry 
techniczne zastosowanej  aparatury, w tym aparatury do pomiaru parametrów ruchu pojazdu 
przedstawiono w tabeli 1. 
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Tab. 1. Parametry techniczne stosowanych czujników i rejestratora
Paliwomierz Pierburg PLU 116 H-60 
zakres pomiarowy 1 ÷ 60 [dm3/h] 

dokładno�� pomiaru ±1,5 [%] 
zakres ci�nienia roboczego medium 0,2 ÷ 10 [bar] 

Czujnik drogi Correvit S-400 
zakres pomiarowy 0,5  ÷ 400 [km/h] 

rozdzielczo�� drogi 1,9 [mm] 

dokładno�� pomiaru
pr�dko�� ± 0,5  [%] 

droga ± 0,2 [%] 
Rejestrator Corrsys-Datron µEEP11 

liczba kanałów cyfrowych 8 
liczba kanałów analogowych 16 


ródło: własne

Wyniki przeprowadzonych bada�, przy u�yciu opracowanej procedury realizacji cykli 
bazowych, wykazały jej przydatno�� praktyczn�. Du�e znaczenie ma krótki okres czasu 
potrzebny na nauk� odpowiedniej techniki jazdy przez kierowc�, nawet je�li nie wykonywał 
wcze�niej podobnych jazd testowych i w konsekwencji uzyskanie profilu pr�dko�ci 
odpowiadaj�cego wymaganiom metody SORT, ju� po wykonaniu kilku przejazdów 
próbnych. Na rys. 4 i 5 przedstawiono zarejestrowane profile pr�dko�ci dla pomiarów 
w cyklu bazowym SORT 2, wykonywanych na autobusie miejskim o długo�ci całkowitej  
12 m. Przedstawione na rys. 4 profile obrazuj� pocz�tkowy etap uczenia si� kierowcy 
podstawowych zasad jazdy w te�cie (dwa pierwsze pomiary). Kolejne powtórzenia cyklu 
(odpowiednio 5 i 6 w kolejno�ci przejazd), skutkuj� ju� tylko  drobnymi odchyleniami od 
profilu pr�dko�ci w cyklu bazowym - rys. 5. Kolejne przejazdy pozwoliły uzyska� profile 
pr�dko�ci, które uznano za prawidłowe, a wiec spełniły nast�puj�ce warunki według 
metodyki SORT: 
− zachowanie zalecanej tolerancji w fazie jazdy ze stał� pr�dko�ci� na poziomie ±1 km/h, 

z mo�liwo�ci� krótkotrwałego przekroczenia do +3 km/h w fazie przej�cia 
z przyspieszania do pr�dko�ci stałej, 

− �rednia warto�� przyspieszenia w fazie zwi�kszania pr�dko�ci wi�ksza lub równa warto�ci 
minimalnej okre�lonej dla danej sekcji w cyklu, 

− faza hamowania mo�liwie płynna i jednolita. 
Jako dodatkowy parametr oceny przyj�to tolerancj� odchyłki pr�dko�ci �redniej dla 

danego przejazdu od warto�ci teoretycznej na poziomie ±1 km/h. 
Na rys. 6 przedstawiono zarejestrowane profile pr�dko�ci, które  odpowiadaj� warunkom 

realizacji cyklu bazowego SORT 2. 
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Rys. 4 Profile pr�dko�ci w pocz�tkowym etapie nauki techniki jazdy w cyklu 


ródło: własne

Rys. 5 Profile pr�dko�ci z drobnymi odchyleniami od warunków cyklu  


ródło: własne

Rys. 6 Profile pr�dko�ci odpowiadaj�ce warunkom cyklu bazowego


ródło: własne
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3. WNIOSKI Z ZASTOSOWANIA PROCEDURY W PRAKTYCE  
Przedstawion� procedur� zastosowano do przeprowadzenia pomiarów zu�ycia paliwa. 

	rednie zu�ycie paliwa, zarejestrowane w ramach pomiarów realizowanych po zako�czeniu 
fazy uczenia si� kierowcy, dla dwóch autobusów miejskich o ró�nych parametrach, 
przedstawiono na rys. 7. 

Rys. 7. Zu�ycie paliwa uzyskane w kolejnych pomiarach dla cyklu SORT 2 


ródło: własne 

Zmienno�� wyników zu�ycia paliwa, dla pomiarów uszeregowanych według kolejno�ci 
wykonywania, mo�na opisa� wielomianem drugiego stopnia, którego minimum przypada po 
fazie pełnej aklimatyzacji kierowcy do warunków jazdy. Podobn� tendencj� i rozbie�no��
uzyskuje si� jednak równie� w przypadku klasycznej procedury pomiaru w metodzie SORT 
[4]. Nie stanowi to tym samym o wadzie zaproponowanej procedury, a wzrost warto�ci 
zu�ycia paliwa w ko�cowej cz��ci bada�, mo�e �wiadczy� o znu�eniu kierowcy 
wielokrotnym powtarzaniem cyklu. Tym samym istotnym elementem opracowania wyników 
bada� jest wyznaczenie reprezentatywnej warto�ci �redniej.  

W celu wyznaczenia reprezentatywnej warto�ci �redniej z serii pomiarów zu�ycia paliwa 
stosowana jest odpowiednia procedura metody SORT. Procedura ta obejmuje nast�puj�ce 
etapy: 
a) klasyfikacji wyników zu�ycia paliwa otrzymanych dla danego kierunku ruchu w porz�dku 

rosn�cym, 
b) selekcji reprezentatywnej grupy pomiarów poprzez obliczenie wzgl�dnych ró�nic dla 

ka�dej kolejnej grupy trzech pomiarów według zale�no�ci: 

%1002 ⋅−= +

i

ii
i x

xxδ       (2) 

c) wyboru grupy trzech kolejnych pomiarów dla danego kierunku ruchu o najmniejszej 
wzgl�dnej ró�nicy δ  (zalecane 2<δ ) , 

d) powtórzenia czynno�ci dla przeciwnego kierunku ruchu, 
e) obliczania �redniej arytmetycznej z wybranych dwóch grup pomiarów, po jednej dla 

ka�dego kierunku ruchu. 
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W nast�pnej kolejno�ci wyniki pomiarów zu�ycia paliwa podlegaj� skorygowaniu według 
zale�no�ci: 

( )[ ]por ttCC −⋅+⋅= α1       (3) 

gdzie: 
rC - zu�ycie paliwa skorygowane [ dm3/100 km ], 

C - zu�ycie paliwa zmierzone [dm3/100 km ], 
α  - współczynnik rozszerzalno�ci obj�to�ciowej paliwa, 

0t  - temperatura odniesienia 20 ºC, 

pt  - temperatura paliwa w trakcie pomiarów [ ºC ]. 

Ostatecznie reprezentatywne dla cyklu bazowego �rednie zu�ycie paliwa jest wyznaczane 
jako �rednia arytmetyczna z warto�ci zredukowanych z jednoczesnym wskazaniem 
niepewno�ci pomiaru. Przykład opracowania wyników pomiarów zu�ycia paliwa uzyskanych 
w te�cie bazowym SORT 2, zgodnie z zalecan� procedur� dla autobusu miejskiego 1 (rys. 7)  
przedstawiono w tabeli 2. 

Tab. 2. Przykład wyników pomiarów i sposób wyznaczania �redniego zu�ycia paliwa

Lp. 

Pr�dko��
�rednia  

Zu�ycie 
paliwa  

Temperatura 
paliwa 

Zu�ycie 
paliwa 

zredukowane 

Wzgl�dna 
ró�nica 

skrajnych 
pomiarów  

sv C pt rC δ

[km/h] [dm3/100km] [ ºC ] [dm3/100km] [%] 

kierunek I 
1 18,9 40,8 32,1 40,3 

1,0 2 18,9 41,2 34,4 40,6 
3 18,8 41,2 33,5 40,7 

kierunek II 
4 19,0 41,2 34,6 40,7 

0,5 5 19,0 41,4 34,0 40,8 
6 18,7 41,4 34,3 40,9 

�rednia 18,9 41,2 33,8 40,7 ± 0,5 0,8 

ródło: własne

PODSUMOWANIE
Przedstawiona w pracy procedura pomiarowa charakteryzuje si� nast�puj�cymi cechami: 

– znacznym stopniem powtarzalno�ci w zakresie realizacji profili pr�dko�ci 
odpowiadaj�cych wymaganiom testów bazowych,  

– ograniczonymi wymaganiami w zakresie niezb�dnej aparatury pomiarowej, a zatem 
równie� ograniczonymi kosztami bada�,  

– prostot� zastosowania do realizacji testu drogowego, jest przy tym łatwiejsza w realizacji 
ni� klasyczna procedura metody SORT,   

– nieograniczon� mo�liwo�ci� zastosowania równie� do innych cykli ni� cykle bazowe 
metody SORT.  
W �wietle powy�szych cech oraz przedstawionych wyników zastosowania procedury  

w badaniach zu�ycia paliwa dla dwóch ró�nych autobusów, mo�na stwierdzi�, �e  
zastosowanie opracowanej procedury pomiarowej wobec wymaga� sformułowanych  
w Dyrektywie [1] pozwala na porównanie ofert poszczególnych producentów, w tym równie�
w specyficznych czy nietypowych warunkach eksploatacji. 
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THE PROCEDURE OF ROAD TEST FOR 
MEASUREMENT OF FUEL CONSUMPTION  

BY PUBLIC TRANSPORT BUSES 

Abstract 
The paper presents a procedure of fuel consumption measurements in road test. The main aim was 

to obtain repeatable and comparable results of measurements made for buses produced by different 
manufacturers. The procedure is based on instantaneous measurements of the velocity and uses 
software for visualization of velocity profile during road test together with the expected velocity 
profile. An application of the procedure in road test shown its practical usefulness. Results of fuel 
consumption measurements performed after applied the proposed procedure are presented as well. 
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