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The potential of current European light duty LPG-fuelled vehicles 

  to meet Euro 6 requirements  
 

This paper presents an analysis of THC, NMHC, CO, NOx and CO2 emissions during testing of a vehicle on a 

chassis dynamometer, fuelled with LPG, in the context of the new Euro 6 emissions requirements. The analyses 

were performed on a Euro 6 bi-fuel vehicle with an SI engine equipped with an MPI feeding system operating in 

closed-loop control, a typical three-way-catalyst, and a heated oxygen sensor. The vehicle had been adapted by 

its manufacturer for fuelling with LPG by using additional special equipment mounted onto the existing petrol 

fuelling system. The vehicle tested featured a multipoint gas injection system.  

The tests subject to the analyses presented here were performed in the Engine Research Department of 

BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd in Bielsko-Biala, Poland, within a research 

programme investigating the influence of alternative fuels on exhaust emissions from light duty vehicle vehicles 

with spark-ignition and compression-ignition engines. 
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Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie  produkowane  

europejskie lekkie pojazdy samochodowe  zasilane LPG 

 
Tematem niniejszego artykułu jest analiza emisji THC, NMHC, CO, NOx i CO2 podczas testów pojazdu 

zasilanego paliwem LPG na hamowni podwoziowej w aspekcie spełnienia nowych standardów emisji spalin 

Euro 6. Próby przeprowadzono z wykorzystaniem pojazdu spełniającego limity normy Euro 6, wyposażonego w 

silnik o zapłonie iskrowym z wielopunktowym wtryskiem paliwa sterowanym ze sprzężeniem zwrotnym na 

podstawie sygnału z sondy lambda, typowym trójfunkcyjnym reaktorem katalitycznym i podgrzewanym 

czujnikiem zawartości tlenu w spalinach. Samochód używany w badaniach był dostosowany fabrycznie przez 

jego producenta do zasilania paliwem gazowym LPG przez użycie dodatkowego osprzętu, oprócz istniejącego 

systemu zasilania benzyną. Badane samochody wyposażone były w system wielopunktowego wtrysku LPG 

najnowszej generacji. 

Badania i analizy przeprowadzono w Zakładzie Badań Silników Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji 

BOSMAL w Bielsku-Białej, w ramach programu badań mających na celu określenie wpływu zastosowania paliw 

alternatywnych na możliwość obniżenia poziomu emisji związków szkodliwych spalin z pojazdów 

samochodowych z silnikami o zapłonie iskrowym (ZI) i samoczynnym (ZS). 

Słowa kluczowe: lekki pojazd samochodowy, paliwa alternatywne, LPG, silnik ZI, emisja spalin, Euro 6    

 
 

1. Wprowadzenie 

Przyczyny coraz szerszego zastosowania w 

transporcie samochodowym paliw odnawialnych, a 

w tym również paliw gazowych, wynikają głównie 

z rosnących cen ropy naftowej, wprowadzanych 

globalnie ograniczeń w emisji gazów cieplarnia-

nych oraz zapewnienia niezależności i pewności 

dostaw paliw dla transportu w przyszłości. Unia 

Europejska jest w dużym stopniu uzależniona od 

importu ropy naftowej do produkcji paliw dla 

transportu. Aż 94% całkowitej energii zużytej w 

2010 roku przez środki transportu pochodziło w UE 

z paliw ropopochodnych [11, 16]. Unia Europejska 

przyjęła strategię częściowego zastępowania paliw 

ropopochodnych przez paliwa alternatywne do roku 

2030 [11]. Zasilanie silników spalinowych, a 

szczególnie silników samochodowych paliwami 

gazowymi stosowane jest od początków motoryza-

cji. Paliwa te były i wciąż są traktowane jednak 

jako paliwa alternatywne. Do zasilania silników 

spalinowych mogą być stosowane następujące 

rodzaje paliw gazowych:  

• skroplona mieszanina gazów propanu-butanu 

(LPG), lub prawie czysty propan, który jest sto-

sowany w USA, 

• gaz ziemny (metan lub gaz wysokometanowy) 

w stanie sprężonym (CNG) lub skroplonym 

(LNG),  

 
Article citation info:  

BIELACZYC P. et al. The potential of current European light duty LPG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements. Combustion Engines. 

2015, 162(3), 874-880. ISSN 2300-9896. 

874



 

 
 

 

        

 

• biogaz (gaz fermentacyjny), zawierający głów-

nie metan i tlenek węgla (CO), otrzymywany 

wskutek rozkładu związków organicznych, 

 syngaz (gaz syntezowy – gaz wodny), który jest 

mieszaniną tlenku węgla (CO) i wodoru (H2), 

może zawierać też znaczne ilości azotu. 

• wodór (H2), znajdujący się jeszcze w fazie eks-

perymentalnych badań w zastosowaniu do silni-

ków spalinowych i ogniw paliwowych [1, 3, 7]. 

 

Zwiększające się skażenie środowiska, wyczer-

pywanie się zapasów paliw kopalnych, wysokie 

ceny paliw konwencjonalnych oraz potrzeba obni-

żenia antropogenicznej emisji CO2 przyczyniły się 

w ostatnich latach do stosowania na coraz większą 

skalę paliw alternatywnych do zasilania silników 

samochodowych. Paliwa alternatywne takie jak 

skroplony gaz propan (C3H8)-butan (C4H10) – LPG i 

gaz ziemny – metan (NG), o zbliżonej wartości 

opałowej do benzyny (wartość opałowa: LPG ~ 46 

MJ/kg; NG ~ 49 MJ/kg; benzyna ~ 42 MJ/kg), 

pomimo wyższej ceny pojazdu z instalacją zasilania 

paliwem gazowym (w Europie średnio o około 

10%), mogą w znaczny sposób obniżyć koszty 

eksploatacji samochodów (z uwagi na niższe obcią-

żenie podatkiem akcyzowym tych paliw w więk-

szości krajów europejskich w porównaniu do paliw 

konwencjonalnych), przy równoczesnym obniżeniu 

emisji niektórych substancji szkodliwych [2, 3, 5, 

13]. LPG jako paliwo samochodowe stosowane jest 

zarówno w wielu krajach europejskich jak i w Azji 

(Korea Południowa, Indie) [9, 14], zainteresowanie 

tym paliwem zwiększa się również w USA (na 

rynku tym składa się ono głównie z propanu [14]), 

a nawet w Australii [12, 15]. LPG jest powszechnie 

używane w Europie jako paliwo samochodowe – 

około 9 mln samochodów jest przystosowanych do 

zasilania tym paliwem. Paliwo LPG ma około 3% 

udział we wszystkich paliwach użytych w transpor-

cie samochodowym w 2013 r. [11]. 

Silniki o zapłonie iskrowym zasilane paliwami 

LPG lub NG emitują mniej szkodliwych składni-

ków spalin do środowiska, ponieważ nie zawierają 

one benzenu i wielu węglowodorów aromatycznych 

(charakterystycznych dla benzyn bezołowiowych), 

a także mniej związków siarki. Charakteryzują się 

niższą emisją dwutlenku węgla i cząstek stałych 

(PM). Poziom emisji  tlenku węgla (CO), węglo-

wodorów (HC) i tlenków azotu (NOx) z  samocho-

dów zasilanych paliwem gazowym LPG lub NG w 

dużym stopniu zależy od rodzaju zastosowanego w 

samochodzie układu zasilania oraz od jego regula-

cji. LPG może być również stosowane jako paliwo 

do silników typu HD i silników dual-fuel zasila-

nych mieszaniną oleju napędowego i LPG [10]. 

Negatywną cechą zasilania silnika ZI wyposażone-

go w reaktor katalityczny paliwem LPG może być 

podwyższona emisja amoniaku – NH3 [6]. 

Innym ważnym czynnikiem, który wpływa na 

zwiększenie zainteresowania paliwami alternatyw-

nymi, w tym CNG i LPG, jest powszechny nacisk, 

szczególnie w krajach rozwiniętych, ale także w 

Chinach i Indiach, na redukcję globalnej emisji 

gazów cieplarnianych (GHG), przede wszystkim 

emisji CO2. 
Nowe europejskie wymagania dotyczące limi-

tów emisji związków szkodliwych spalin dla samo-

chodów osobowych i lekkich pojazdów użytko-

wych określane jako Euro 6 zostały wprowadzone 

w 2014 r. dla nowo homologowanych pojazdów i 

od 1 września 2015 r. będą dotyczyły wszystkich 

nowych pojazdów (rys. 1). Dla samochodów oso-

bowych i lekkich pojazdów dostawczych limity 

gazowych związków szkodliwych są takie same w 

normie Euro 6 jak w Euro 5; wprowadzono dodat-

kowo limit na liczbę cząstek stałych dla samocho-

dów z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz zwięk-

szono wymaganie w zakresie spełniania norm emi-

sji ze 160 000 km dla normy Euro 5 i do 200 000 

km dla normy Euro 6. 
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Rys. 1. Zmiany europejskich limitów emisji związków szkodli-

wych spalin dla samochodów osobowych z silnikami o zapłonie 
iskrowym (ZI) 

 

2. Metodyka badań emisji związków 

szkodliwych na hamowni podwoziowej 

Emisję związków szkodliwych spalin w pojaz-

dach samochodowych bada się w specjalnych labo-

ratoriach (rys. 2–3, rys. A1) na hamowni podwo-

ziowej (rolkowym stanowisku dynamometrycz-

nym), odwzorowującej rzeczywiste opory ruchu 

(toczenia i aerodynamiczne) oraz bezwładność 

pojazdu. Hamownia podwoziowa jest urządzeniem, 

które imituje warunki ruchu na drodze rzeczywistej 

dla układu napędowego badanego pojazdu w wa-

runkach laboratoryjnych. Próbka mieszaniny spalin 

z powietrzem (w celu określenia emisji CO, THC, 

NMHC, NOx i CO2), w ilości proporcjonalnej do 

strumienia tej mieszaniny, jest w sposób ciągły 

pobierana i gromadzona w worku pomiarowym, w 

czasie realizacji na hamowni podwoziowej ustalo-

nego cyklu jezdnego. Ponadto dla samochodów z 

silnikami ZS oraz ZI z bezpośrednim wtryskiem 

benzyny pobiera się podczas testu próbkę cząstek 

stałych na filtrach pomiarowych dla określenia 

masowej emisji cząstek stałych PM oraz mierzy się 

liczbę cząstek stałych (PN) za pomocą licznika 
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cząstek stałych, pobierającego próbkę spalin na 

końcu tunelu rozcieńczającego [4,5]. 

 

 
 

Rys. 2. Laboratorium Badania Emisji Spalin z hamownią pod-
woziową typu 4WD w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji 

BOSMAL  
 

 
 

Rys. 3. Laboratorium Emisji Spalin w Instytucie Badań i Roz-
woju Motoryzacji BOSMAL – komora klimatyczna 

 

W Europie badania emisji związków szkodli-

wych w spalinach dla pojazdów typu PC (samo-

chody osobowe) kategorii M1 i LDV (lekkie samo-

chody użytkowe o masie maksymalnej do 3,5 t) 

kategorii N1 wykonuje się obecnie na hamowni 

podwoziowej realizując testy jezdne według testu 

NEDC (UDC + EUDC) (rys. 4), odpowiadającego 

typowym warunkom ruchu w dużych miastach 

(cykl UDC) oraz w ruchu poza miejskim (cykl 

EUDC).  
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Rys. 4. Nowy europejski cykl jezdny (NEDC) 

 

Analiza emisji spalin z pojazdu dwupaliwowego 

z silnikiem ZI zasilanego LPG i benzyną podczas 

cyklu jezdnego NEDC przeprowadzona była na 

hamowni podwoziowej w laboratorium badania 

emisji spalin Instytutu Badań i Rozwoju Motoryza-

cji BOSMAL w Bielsku-Białej. Badania prowadzo-

no w ramach programu badawczego oceniającego 

wpływ zastosowania alternatywnych paliw silniko-

wych na możliwość ograniczenia emisji związków 

szkodliwych spalin z pojazdów samochodowych z 

silnikami ZI i ZS. Celem tych badań było określe-

nie wpływu użycia paliwa LPG na poziom emisji 

spalin w aspekcie nowych limitów emisji związków 

szkodliwych zawartych w normach Euro 6, które 

obowiązują obecnie we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. 

Badania prowadzono na samochodzie osobo-

wym europejskiej produkcji, spełniającym wyma-

gania norm emisji Euro 6 przystosowanym do zasi-

lania dwupaliwowego (benzyna – LPG), napędza-

nym silnikiem ZI, zasilanym zarówno z benzyno-

wego wielopunktowego układu wtryskowego, jak i 

z wielopunktowego, sekwencyjnego układu wtry-

sku LPG. Główne dane samochodu zamieszczono 

w tabeli 1. 

Tabela 1. Dane samochodu wykorzystanego do badań 

Typ 

samo-

chodu. 

Typ 

silnika 
Paliwo 

Poj. 

silnika 

[dm3] 

Poziom 

emisji 

PC ZI MPI 
benzyna 

1.2 Euro 6 
LPG 

 

Badany pojazd był przystosowany fabrycznie do 

zasilania LPG. Silnik zawsze był uruchamiany 

z wykorzystaniem benzyny i po paru sekundach 

automatycznie przełączany na pracę przy zasilaniu 

LPG (jeśli pojazd był w trybie pracy na LPG). 

Układ wylotowy w testowym pojeździe składał się 

z trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego (TWC) 

przystosowanego dla pojazdów dwupaliwowych 

(zasilanych benzyną i LPG). 

3. Analiza wyników badań własnych 

Seria testów badawczych emisji prowadzonych 

w cyklu NEDC z wykorzystaniem opisanego wyżej 

pojazdu, zasilanego kolejno benzyną i gazem LPG, 

została przeprowadzona na hamowni podwoziowej 

laboratorium badania emisji spalin instytutu BOS-

MAL. Testy zrealizowano w celu określenia wpły-

wu zasilania pojazdu LPG na emisję spalin w kon-

tekście limitów Euro 6, a także dla porównania ze 

standardową benzyną. Na rysunkach 5–9 przedsta-

wiono emisję (w g/km) THC, NMHC, CO, NOx i 

CO2 dla obu faz, tj. UDC i EUDC oraz dla kom-

pletnego cyklu NEDC (UDC + EUDC) dla pojazdu 

zasilanego zarówno gazem LPG, jak i benzyną.  
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Rys. 5. Emisja THC w trakcie faz UDC i EUDC, a także całego 

cyklu jezdnego NEDC dla pojazdu zasilanego alternatywnie 
LPG i benzyną 
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Rys. 6. Emisja NMHC w trakcie faz UDC i EUDC, a także 

całego cyklu jezdnego NEDC dla pojazdu zasilanego alterna-

tywnie LPG i benzyną 

 

Tlenek węgla (CO) i niespalone węglowodory 

(THC) są związkami gazów spalinowych, które 

mogą być efektywnie usunięte (utlenione) przez 

trójfunkcyjny reaktor katalityczny. Efektywność 

reaktorów TWC po osiągnięciu ich temperatury 

pracy jest wysoka i wynosi około 98–99%. Jednak-

że istnieje problem związany z wysoką emisją CO i 

THC podczas rozruchu zimnego silnika i w czasie 

jego nagrzewania się (podczas pierwszej fazy testu 

NEDC, czyli fazy UDC) [6]. Oznacza to, iż emisja 

THC i NMHC podczas cyklu NEDC (UDC + 

EUDC) zależy od poziomu emisji podczas fazy 

UDC (rys. 5 i 6). Dla obu testowanych paliw faza 

EUDC charakteryzowała się emisją THC i NMHC 

na bardzo niskim poziomie, potwierdzając wysoką 

efektywność usuwania przez reaktor katalityczny 

węglowodorów po osiągnięciu właściwej tempera-

tury pracy. Podczas fazy UDC i całego cyklu 

NEDC emisja THC i NMHC była o około 20% 

niższa dla silnika samochodu zasilanego LPG niż 

dla silnika zasilanego benzyną. 
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Rys. 7. Emisja CO w trakcie faz UDC i EUDC, a także całego 
cyklu jezdnego NEDC dla pojazdu zasilanego alternatywnie 

LPG i benzyną 

 
W przypadku emisji tlenku węgla (rys. 7) 

stwierdzono, że emisja ta w całym teście była o 

około 55% niższa dla silnika samochodu zasilanego 

LPG niż dla silnika zasilanego benzyną, co wynika 

z lepszego mieszania się paliwa gazowego z powie-

trzem.  
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Rys. 8. Emisja NOx w trakcie faz UDC i EUDC, a także całego 

cyklu jezdnego NEDC dla pojazdu zasilanego alternatywnie 

LPG i benzyną 

 
Emisja tlenków azotu (rys. 8) w całym teście 

NEDC była dwukrotnie wyższa dla silnika samo-

chodu zasilanego LPG niż dla silnika zasilanego 

benzyną. Różnica ta wynika z wyższej emisji NOx 

w fazie UDC, gdyż w fazie EUDC emisja ta była 

zbliżona dla obu paliw. Zasilanie silnika ZI pali-

wem LPG wymaga bardzo dokładnej regulacji 

stosunku paliwa do powietrza, bo to ma wpływ na 

redukcję NOx przez reaktor katalityczny [18], w 

celu dalszego obniżenia tej emisji byłoby również 

wskazane zastosowanie w badanym samochodzie 

bardziej wydajnego reaktora TWC. 
Z kolei emisja dwutlenku węgla (rys. 9) zarów-

no w całym teście NEDC, jak i w poszczególnych 

fazach była o około 12% mniejsza dla silnika sa-

mochodu zasilanego LPG niż dla silnika zasilanego 

benzyną. Różnica ta wynika z mniejszej zawartości 

węgla (C) w cząsteczkach propanu (0,82) i butanu 

(0,83) niż w benzynie (0,87). 
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Rys. 9. Emisja CO2 w trakcie faz UDC i EUDC, a także całego 

cyklu jezdnego NEDC dla pojazdu zasilanego alternatywnie 

LPG i benzyną 

 

4. Wnioski i podsumowanie 

Głównym celem niniejszego artykułu było okre-

ślenie wpływu zastosowania paliwa gazowego LPG 

na emisję szkodliwych składników spalin silniko-

wych w aspekcie nowych przepisów emisyjnych 

Euro 6. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem 

samochodu osobowego zasilanego LPG, spełniają-

cego wymagania normy Euro 6, odnosząc uzyskane 

wyniki badań do poziomu emisji pojazdu zasilane-

go alternatywnie benzyną. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyni-

ków uzyskanych podczas cyklu NEDC stwierdzo-

no, iż testowy pojazd z wielopunktowym wtry-

skiem gazu i dodatkowym układem sterującym 

ECU spełnia limity emisji zawarte w normie Euro 

6, bez dalszych modyfikacji, w szczególności: 

1. Emisja THC, NMHC, CO i NOx spełnia limi-

ty normy Euro 6 dla kategorii lekkich pojazdów 

samochodowych. 

2. Emisja THC i NMHC podczas cyklu NEDC 

była większa dla pojazdu napędzanego benzyną niż 

dla pojazdu zasilanego LPG jednak ten wzrost był 

niewielki i nie sprawiał problemów ze spełnieniem 

normy Euro 6. 

3. Emisja CO podczas cyklu NEDC zmniejszyła 

się o 55%, gdy pojazd zasilany był gazem LPG, 

jednak emisja z obu typów silników była znacznie 

poniżej limitu Euro 6. 

4. Emisja NOx z pojazdu zasilanego LPG speł-

niała limity normy Euro 6, mimo iż w porównaniu 

do pojazdu zasilanego benzyną była dwukrotnie 

większa. 

5. Emisja CO2 była mniejsza o 12% przy zasila-

niu pojazdu gazem LPG. 

Trzeba jednak dodać, że poziom emisji związ-

ków szkodliwych spalin w przypadku pojazdów 

zasilanych LPG może się różnić w zależności od 

składu mieszaniny propanu i butanu i zawartości 

innych składników. W czasie badań homologacyj-

nych stosuje się w tym przypadku mieszanki wzor-

cowe LPG typu A i B, przygotowanych przez spe-

cjalistyczne firmy wykonujące gazy kalibracyjne. 3. 

Paliwa A i B (LPG) są komponowane z propanu i 

butanu, mogą zawierać też około 8% domieszkę 

olefin (propenu, izobutenu, 1-butenu i 2-butenu), 

która jest uwzględniona w całkowitym bilansie C3 i 

C4. 

Obecne w lekkich pojazdach samochodowych z 

silnikami ZI zasilanymi LPG rozwiązania układu 

zasilania silnika gazem (wykorzystujące układ 

paliwowy najnowszej generacji), są bardzo zaawan-

sowane technicznie, a osiągi pojazdów zasilanych 

LPG są porównywalne z ich odpowiednikami zasi-

lanymi benzyną. Biorąc jednak pod uwagę wyniki 

emisji NOx w odniesieniu do benzyny wydaje się, iż 

można jeszcze bardziej ograniczyć emisję tych 

szkodliwych składników spalin. Jest to możliwe 

przez dalszy rozwój zintegrowanych układów ste-

rowania ECU, przez dokładniejszą regulację syste-

mu zasilania LPG i poprawę procesu spalania [8] 

oraz rozwój katalitycznych układów oczyszczania 

spalin TWC (specjalnie przystosowanych do paliw 

gazowych CNG i LPG oraz paliw etanolowych). 

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CNG Compressed Natural Gas/sprężony gaz 

ziemny 

DI direct injection/wtrysk bezpośredni 

EU European Union/Unia Europejska 

EUDC extra urban driving cycle/pozamiejski cykl 

jezdny 

LDD light duty Diesel/silnik ZS dla pojazdu LDV 

LDV light duty vehicle/lekki pojazd użytkowy 

LPG Liquid Petroleum Gas/skroplony gaz 

propan-butan 

MPI multi point injection/wtrysk wielopunktowy 

NEDC New European Driving Cycle/nowy 

europejski cykl jezdny 

PC passenger car/samochód osobowy 

PM  particulate matter/cząstki stałe 

PN particle number/liczba cząstek stałych 

TWC Three-way-catalyst/reaktor katalityczny 

potrójnego działania 

UDC urban driving cycle/miejski cykl jezdny 

UE European Union/Unia Europejska 

ZI silnik o zapłonie iskrowym 

ZS silnik o zapłonie iskrowym 
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Appendix/Załącznik 

 

 
 

Rys. A1. Schemat Laboratorium Emisji Spalin w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL  
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