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Streszczenie 
Zwiększenie liczby osób podróżujących komunikacją miejską [4], która spowodowana jest ciągłym 

wzrostem cen podstawowych surowców kopalnych, a także tworzeniem w dużych aglomeracjach miej-
skich tzw. zielonych stref (LEZ – Low Emissions Zone) wymaga od operatorów komunikacyjnych 
zwiększenia komfortu podróżowania. Realizowane jest to poprzez optymalne dopasowanie układów 
ogrzewania i wentylacji do warunków eksploatacji danego środka komunikacji miejskiej. 

W artykule przedstawiono i określono w sposób empiryczny wpływ wodnych układów ogrzewania 
na energochłonność pojazdów komunikacji miejskiej. Badaniom poddano dwa piece ogrzewania po-
stojowego o zmiennym poborze mocy. Badania polegały na pomiarze stężenia związków szkodliwych 
i toksycznych gazów wylotowych w rzeczywistych warunkach eksploatacji przy użyciu PEMS (Portable 
Emission Measurement Systems).  

WSTĘP 

Głównym zadaniem układu wentylacji i ogrzewania w pojazdach jest zapewnienie nie tyl-
ko dogodnych warunków podróżowania (przyjemny klimat, właściwy poziom czystości po-
wietrza w kabinie), ale także bezpieczeństwa (odpowiednia widoczność przez wszystkie szy-
by) w każdych warunkach atmosferycznych panujących na zewnątrz [1]. Realizacja tych ce-
lów w znaczny sposób przyczynia się do poprawy komfortu podróżowania. Komfort podró-
żowania ma olbrzymie znaczenie w przypadku pojazdów komunikacji miejskiej, gdyż środ-
kami tymi, podróżuje coraz więcej pasażerów o zróżnicowanej klasie społecznej (uczniowie, 
studenci, robotnicy, pracownicy administracyjni itp.). Zatem układ wentylacji i ogrzewania 
musi umożliwiać kierującemu pojazdem regulację trzech podstawowych wielkości [5]: 
– temperatury powietrza, 
– intensywności wymiany powietrza (wydatek), 
– dystrybucji powietrza (kierunek nadmuchu). 

Przyjmuje się więc, że wartość temperatury powietrza w pojeździe na wysokości głowy 
powinna być niższa niż na poziomie nóg, niezależnie od pory roku. Taki rozkład temperatur 
zapobiega narastaniu uczucia senności i zmęczenia pasażerów i kierowcy. Ma to olbrzymi 
wpływ na szybkości reakcji i zdolność właściwej oceny sytuacji na drodze przez kierującego 
pojazdem. Trudno określić komfort podróżowania w sposób bezwzględny, gdyż różni użyt-
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kownicy mają pod tym względem indywidualne preferencje. Stwarza to jednak wymóg szyb-
kiego i skutecznego ochładzania wnętrza latem i nagrzewania zimą [5]. 

1. ZASADA DZIAŁANIA OGRZEWANIA POSTOJOWEGO 
W POJAZDACH 

Postojowe układy ogrzewania można podzielić na dwie grupy: wodne oraz gazowe. W po-
jazdach komunikacji miejskiej najczęściej wykorzystywany jest wodny układ ogrzewania, 
który zapewnia optymalną temperaturę wnętrza pojazdu podczas eksploatacji w warunkach 
zimowych. Dodatkową istotną funkcją wodnych układów ogrzewania jest możliwość utrzy-
mywania optymalnej temperatury cieczy chłodzącej silnik spalinowy przed jego uruchomie-
niem. Fakt ten istotnie wpływa na zmniejszenie tarcia w silniku oraz zużycia paliwa podczas 
tzw. zimnych rozruchów [2].  

Istotą działania wodnego układu ogrzewania jest wytworzenie ciepła w piecu grzewczym, 
następnie ogrzanie cieczy chłodzącej i rozprowadzenie jej w tzw. małym obiegu grzewczym, 
który ogrzewa spalinową jednostkę napędową, przedział pasażerski oraz miejsce pracy kie-
rowcy (rys. 1). System ten może pracować w trzech trybach:  
– dogrzewanie, 
– ogrzewanie postojowe, 
– tryb oszczędny. 

 
Rys. 1. Schemat wodnej instalacji ogrzewania postojowego w autobusie: 1 – grzejniki ścienne 

z dmuchawą, 2 – wymiennik ciepła przy wejściu, 3 – piec grzewczy, 4 – pompa cyrkulująca, 
5 – dachowy wymiennik ciepła, 6 – silnik pojazdu, 7 – zawór odcinający, 8 – ogrzewanie 
miejsca kierowcy, 9 – element obsługowy [6] 

Po aktywowaniu systemu ogrzewania pompa pieca grzewczego pobiera paliwo ze zbior-
nika pojazdu (lub z własnego zbiornika) i dostarcza je do pieca (rys. 2). Paliwo trafia do ko-
mory spalania, na początku której znajduję się świeca żarowa – pełniąca funkcję podgrzewa-
cza. Paliwo wskutek wysokiej temperatury zostaje odparowane i jednocześnie miesza się 
z dostarczanym do komory spalania powietrzem – tworząc mieszankę paliwowo-powietrznej, 
która po przekroczenia temperatury zapłonu zapala się. Uzyskane ciepło wskutek spalenia 
mieszanki paliwowo-powietrznej ogrzewa zimną ciecz chłodzącą obmywającą ściany komory 
spalania. Następnie ciecz ta, wskutek działania pompy cyrkulacyjnej krąży we wspomnianym 
wcześniej małym obiegu grzewczym. 
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Rys. 2. Schemat pieca grzewczego wodnego układu ogrzewania [6] 

2. METODYKA PROWADZONYCH BADAŃ 

Badania emisji spalin pieców ogrzewania postojowego wykonano w warunkach stacjonar-
nych (rys. 3). Aby określić wpływ pieców ogrzewania na energochłonność pojazdu pomiary 
przeprowadzono przy tej samej temperaturze otoczenia, która wynosiła około 10°C. W celu 
obiektywnego porównania emisji badanych pieców grzewczych wnętrza pojazdów były przed 
pomiarami kondycjonowane, aby osiągnąć podczas badań tą samą temperaturę. 

 
Rys. 3. Badania emisji pieców grzewczych w rzeczywistych warunkach eksploatacji 

Obiektami badań były 2 piece ogrzewania postojowego powszechnie stosowane w pojaz-
dach komunikacji miejskiej. Piece te zamontowano w pojazdach o identycznej konfiguracji 
(taka sama długość oraz rozmieszczenie konwektorów i nagrzewnic). Dane techniczne przed-
stawiono w tabeli 1.  

Tab. 1. Dane techniczne pieców grzewczych 
 Piec A Piec B 
Moc grzewcza [kW] 30 30 
Pobór mocy [W] 90 110 
Zużycie paliwa [kg/h] 3,0 3,3 
Napięcie nominalne [V] 24 24 
Wymiary [mm] 600×240×220 610×246×220 
Waga [kg] 18 19 
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Do badań wykorzystano mobilny analizator do pomiaru szkodliwych składników spalin 
w rzeczywistych warunków eksploatacji SEMTECH DS amerykańskiej firmy Sensors Inc 
należący do grupy PEMS (rys. 4). Schemat działania został przedstawiony na rysunku 5. 
Próbka spalin pobierana jest przez sondę masowego natężenia spalin i dostarczana do przy-
rządu drogą grzaną, która utrzymuje temperaturę 191°C. Gazy wylotowe zostają filtrowanie 
z cząstek stałych (w przypadku silników ZS) i dokonywany jest pomiar stężenia węglowodo-
rów w analizatorze FID (Flame Ionization Detector). Następnie próbka jest schładzana do 
4°C i w analizatorze NDUV (Non-Dispersive Ultraviolet) dokonywany jest pomiar stężenia 
tlenków azotu i dwutlenków azotu, a w analizatorze NDIR (Non-Dispersive Infrared) mierzo-
ne jest stężenie tlenku węgla oraz dwutlenku węgla. Pomiar tlenu dokonywany jest za pomocą 
czujnika elektrochemicznego. Przyrząd umożliwia rejestrację parametrów odczytywanych 
z systemu diagnostycznego pojazdu i położenia geograficznego wykorzystującego moduł 
GPS (Global Positioning System). Analizator może być sterowany przez komputer osobisty 
poprzez połączenie bezprzewodowe lub przewodowe [3].  

a) b) 

Rys. 4. a – mobilny analizator SEMTECH DS; b) przepływomierz do pomiaru masowego natężenia 
przepływu spalin 

 

 
Rys. 5. Schemat mobilnego analizatora SEMTECH DS wraz z zaznaczonym przepływem spalin 

i kolejnością pomiaru związków szkodliwych 
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3. WYNIKI BADAŃ EMISYJNOŚCI PIECÓW OGRZEWANIA 
POSTOJOWEGO 

Na podstawie przeprowadzonych badań emisyjności pieców ogrzewania postojowego 
przy wykorzystaniu mobilnego analizatora SEMTECH DS uzyskano przebiegi stężeń CO, 
HC, NOx i CO2 w gazach wylotowych. Testy przeprowadzono w tych samych warunkach 
cieplnych – kondycjonowane wnętrze przed pomiarami i zbliżona temperatura otoczenia. Na-
leży zwrócić uwagę, że dla pieca A test trwał dłużej o około 100 sekund ze względu na mniej-
szą wydajność cieplną. Badania prowadzono aż do momentu uzyskania temperatury 22°C we 
wnętrzu pojazdu. 

Na rysunku 6 przedstawiono przebieg stężenia tlenku węgla dla badanych pieców. Dla 
pieca B zaobserwowano znaczący wzrost stężenia CO w początkowej fazie testu, co było 
związane bezpośrednio z włączeniem układu ogrzewania. Po pierwszych 30 sekundach testu 
piec ustabilizował się i stężenie CO oscylowało w okolicy 0,02%. Poziom ten był wyższy niż 
poziom stężenia dla pieca A. Bardzo podobna sytuacja wystąpiła dla stężenia węglowodorów 
(rys. 7). Na początku testu dla obu pieców zaobserwowano znaczący wzrost stężenia HC do 
maksymalnego poziomu 80 ppm, który wystąpił dla pieca B. Następnie poziom stężenia HC 
znacząco zmalał i utrzymywał się na poziomie odpowiednio 20 i 10 ppm. 

Największe stężenie tlenków azotu wystąpiło dla pieca B i osiągnęło maksymalnie 
120 ppm (rys. 8). Zwrócono także uwagę na fakt, iż dla obu pieców stężenie NOx w gazach 
wylotowych wzrastało z upływem czasu, co wynikało ze stanu cieplnego pieców. W miarę 
upływu czasu wzrastała temperatura wewnątrz komory spalania, co przyczyniało się 
do znacznego wzrostu stężenia tlenków azotu. Różnica stężeń NOx dla pieca B i A oscylowa-
ło w okolicy 10 ppm.  

 
Rys. 6. Przebieg stężenia tlenku węgla pieców ogrzewania postojowego 
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Rys. 7. Przebieg stężenia węglowodorów pieców ogrzewania postojowego 

 
Rys. 8. Przebieg stężenia tlenków azotu pieców ogrzewania postojowego 

Na rysunku 9 przedstawiono przebiegi stężenia dwutlenku węgla. Dla pieca A najniższy 
poziom stężenia CO2 wystąpił w początkowej fazie testu. Następnie wraz z upływem czasu 
poziom ten wzrastał. Inna sytuacja miała miejsce w przypadku pieca B, który uzyskał począt-
kowo wysokie stężenie CO2 (około 12,3%) następnie spadek do poziomu 11,3% i kolejno 
sukcesywny wzrost do wartości 12,4%. Średnia wartość stężenia CO2 pieca A wyniosła 
11,3% i była niższa o 0,8% niż średnia wartość pieca B. Fakt ten wynikał bezpośrednio 
z większej sprawności ogólnej pieca A.  
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Rys. 9. Przebieg stężenia dwutlenku węgla pieców ogrzewania postojowego 

PODSUMOWANIE 

Największa względna wartość stężenia węglowodorów przypadła dla pieca B i była wyż-
sza dwukrotnie niż dla pieca A (rys. 10). Zwrócono także uwagę na to, że średnia wartość 
stężenia CO2 była wyższa o 5,6% dla pieca B. Fakt ten świadczy nie tylko o niższej sprawno-
ści ogólnej pieca B w stosunku do pieca A, ale także o wyższym godzinowym zużyciu paliwa 
(stężenie CO2 jest tożsame ze zużyciem paliwa).  

Powyższe wnioski świadczą o mniejszym wpływie na energochłonność pojazdu pieca A 
i zasadne będzie stosowanie tego typu układów w pojazdach komunikacji miejskiej różnego 
typu: autobusach konwencjonalnych, autobusach hybrydowych oraz trolejbusach. 

 
Rys. 10. Względne wartości stężeń uzyskane podczas badań emisyjności pieców grzewczych 
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THE INFLUENCE OF VARIOUS DESIGN  
HEATING STOVE SYSTEMS FOR A CITY BUS 

ENERGY CONSUMPTION 

Abstract 
Extending quantity of travelling persons of municipal transport [4] which is caused by constant 

growth in process of basic fossil materials and as well by creation of green zones in the big urban 
agglomeration (LEZ – Low Emissions Zone) need that municipal operator should increase comfort of 
travel. The contractor shall perform the following tasks through optimum adjustment heating and ven-
tilation system to exploitation conditions for a given means of municipal transport. 

This article was presented and specified in empirical way affect water heating system on the ener-
gy-absorbent all vehicles of municipal transport. Two stoves of heating system with variable access to 
electrical power have undergoed specialisted tests verifying. The test have consisted of measurement 
the concentration toxic compounds of exhaust gases in the real operating conditions with the use of 
PEMS (Portable Emission Measurement Systems). 
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