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Streszczenie
Autobusy komunikacji miejskiej napędzane silnikami spalinowymi mają bezpośredni
wpływ na jakość powietrza na obszarach miejskich. Nieodpowiednia jakość powietrza w miastach wpływa na pogorszenie jakości życia, oddziałując bezpośrednio na zdrowie ich mieszkańców. Wpływ autobusów komunikacji miejskiej, na zanieczyszczenie środowiska miejskiego, wynika ze stosunkowo dużej liczby tych pojazdów operujących w obszarze miejskim,
przemieszczających się z dużą częstotliwością.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń spalin z autobusów komunikacji miejskiej realizowane jest obecnie między innymi przez coraz częstsze wykorzystywanie paliw alternatywnych.
Obowiązujące przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń spalin wymagają wykorzystywania
mobilnej aparatury pomiarowej typu PEMS (Portable Emissions Measurement System), która
umożliwia badania emisji zanieczyszczeń spalin i zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach
ruchu drogowego.
Badania porównawcze emisji zanieczyszczeń spalin i zużycia paliwa z autobusów komunikacji miejskiej z silnikami zasilanymi olejem napędowym, sprężonym gazem ziemnym
i sprężonym biometanem, przy wykorzystaniu powyższej aparatury, leżały u podstaw realizacji niniejszej rozprawy doktorskiej. W rozprawie doktorskiej odniesiono się do problemu emisji spalin z autobusów komunikacji miejskiej napędzanych silnikami zasilanymi olejem napędowym oraz wymienionymi paliwami alternatywnymi. Na podstawie tej analizy określono cel
i zakres rozprawy oraz sformułowano problemy badawcze. Przedstawiono również aparaturę
pomiarową wykorzystywaną w badaniach oraz harmonogram programu badawczego i warunki jego wykonania. Omówiono również sposób określania charakterystyk udziałów czasów
pracy autobusów w testach drogowych.
Badania prowadzono na 12-metrowych autobusach miejskich jednoczłonowych oraz
18-metrowych autobusach miejskich dwuczłonowych wyposażonych w silniki zasilane: olejem napędowym, sprężonym gazem ziemnym oraz sprężonym biometanem. Badania przeprowadzono w krajowych, rzeczywistych warunkach ruchu drogowego na trasach przejazdowych, na których na co dzień wykorzystywane są te obiekty badawcze.
Na podstawie wyników badań przeprowadzono szczegółową ocenę parametrów ruchu autobusów. Dokonano analiz zużycia paliw badanych pojazdów oraz zanieczyszczeń spalin
przez nie emitowanych. Wykazano zalety ekologiczne stosowania sprężonego biometanu do
zasilania autobusów miejskich w krajowych, rzeczywistych warunkach ruchu drogowego.
Wykorzystując otrzymane wyniki dokonano oceny efektów ekonomiczno-środowiskowych
eksploatacji badanych autobusów na trasach przejazdowych. Wykazano zalety ekonomiczne
stosowania sprężonego biometanu do zasilania silników autobusów komunikacji miejskiej w
stosunku do stosowania oleju napędowego i sprężonego gazu ziemnego. W ostatniej części
rozprawy sformułowano wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, a także proponowane kierunki dalszych prac badawczych.
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Spis ważniejszych symboli
BtL
CBG
CF
CH4
CNG
CO
CO2
CWEG
DME
EEV

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ELR

–

ETBE
FAEE
FAME
FID
GHG
GPS
HC
HDV
LAN
LNG
LPG
NDIR

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

NDUV

–

NMHC
–
NMVOC –
NOx
ON
PEMS

–
–
–

PM
PM10
PM2,5
PN
RDE

–
–
–
–
–

(ang. Biomass to Liquid) – przetwarzanie biomasy do paliw ciekłych
(ang. Compressed Biogas Gas) – sprężony biogas (biometan)
(ang. Conformity Factor) – wskaźnik emisji (zgodności)
(ang. Methane) – metan
(ang. Compressed Natural Gas) – sprężony gaz ziemny
(ang. Carbon Monoxide) – tlenek węgla
(ang. Carbon Dioxides) – dwutlenek węgla
(ang. Cost, Water, Energy, GHG) – koszt, woda, energia, gazy cieplarniane
(ang. Dimethyl Ether) – eter dimetylowy
(ang. Enhanced Environmental-friendly Vehicles) – pojazdy przyjazne środowisku
(ang. European Load Response Test) – europejski cykl obciążenia dla silnika
o zapłonie samoczynnym
(ang. Ethyl Tert-Butyl Ether) – eter tert-butylowo-etylowy
(ang. Fatty Acid Ethyl Esters) – estry etylowe kwasów tłuszczowych
(ang. Fatty Acid Methyl Esters) – estry metylowe kwasów tłuszczowych
(ang. Flame Ionization Detector) – analizator płomieniowo-jonizacyjny
(ang. Greenhouse Gases) – gazy cieplarniane
(ang. Global Positioning System) – globalny system namierzania
(ang. Hydrocarbons) – węglowodory
(ang. Heavy Duty Vehicles) – pojazdy ciężkie
(ang. Local Area Network) – sieć lokalna
(ang. Liquid Natural Gas) – skroplony gaz ziemny
(ang. Liquefied Petroleum Gas) – ciekły propan-butan
(ang. Non-Dispersive Infrared) – analizator działający na zasadzie niedyspersyjnego pochłaniania promieniowania podczerwonego
(ang. Non-Dispersive Ultra Violet) – analizator działający na zasadzie niedyspersyjnego pochłaniania promieniowania ultrafioletowego
(ang. Non-Methane Hydrocarbons) – węglowodory niemetanowe
(ang. Non-Methane Volatile Organic Compounds) – niemetanowe lotne
związki organiczne
(ang. Nitrogen Oxides) – tlenki azotu
olej napędowy
(ang. Portable Emission Measurement System) – przenośny przyrząd do pomiaru emisji zanieczyszczeń spalin
(ang. Particle Mass) – masa cząstek stałych
(ang. Particulate Matter) – cząstki stałe o średnicy do 10 m
(ang. Particulate Matter) – cząstki stałe o średnicy do 2,5 m
(ang. Particle Number) – liczba cząstek stałych
(ang. Real Driving Emissions) – emisja spalin w rzeczywistych warunkach
ruchu drogowego
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SCR
SNG
SOx
TEN-T

–
–
–
–

THC
UE
WHO
WHSC

–
–
–
–

WHTC

–

WTT
WTW
WWFC
ZI
ZS

–
–
–
–
–

(ang. Selective Catalytic Reduction) – selektywna redukcja katalityczna
(ang. Synthetic Natural Gas) – sytntetyczny gaz ziemny
(ang. Sulphur Oxides) – tlenki siarki
(ang. The Trans-European Transport Networks in Europe) – transeuropejska
sieć transportowa
(ang. Total Hydrocarbons) – całkowita (sumaryczna) emisja węglowodorów
Unia Europejska
(ang. World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
(ang. Worldwide Harmonized Stationary Cycle) – światowy zharmonizowany cykl badań w warunkach ustalonych
(ang. Worldwide Harmonized Transient Cycle) – światowy zharomonizowany cykl badań w warunkach nieustalonych
(ang. Well To Tank) – od źródła do zbiornika
(ang. Well To Wheels) – od źródła do kół
(ang. Worldwide Fuel Chapter) – Światowa Karta Paliw
zapłon iskrowy
zapłon samoczynny
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1. Wprowadzenie
Transport, obejmujący całokształt zagadnień związanych m.in. z zastosowaniem pojazdów, jest jednym z głównych działów gospodarki świata i ma duże znaczenie gospodarcze.
Dobra sytuacja rynkowa w transporcie, w tym samochodowym, wpływa bezpośrednio na inne
działy gospodarki światowej. Jest to szczególnie zauważalne w krajach wysokorozwiniętych
[61]. Rozwój transportu samochodowego jest w dużej mierze kształtowany m.in. przez trzy
czynniki: ochronę środowiska naturalnego, poprawę jego efektywności oraz zwiększenie bezpieczeństwa ludzi.
Negatywny wpływ transportu samochodowego na zanieczyszczenie środowiska odnotowano już w latach 40. XX w. w Los Angeles w Kalifornii. To właśnie tam pojawiło się zanieczyszczenie powietrza, którego nigdy wcześniej nie definiowano. W okresie lata oraz jesieni,
w słoneczne i bezwietrzne dni, nad miastem tworzyła się zawiesina zmniejszająca widoczność
i powodująca m.in. podrażnienie oczu. Zjawisko to zostało nazwane smogiem (słowo smog
pochodzi od słów smoke – dym oraz fog – mgła). Było ono odpowiednikiem określenia dla
zanieczyszczenia powietrza w Londynie.
Smog londyński powodowany był w tamtym okresie przede wszystkim przez zakłady
przemysłowe emitujące do atmosfery szkodliwe związki siarki. Początkowo sądzono, że
smog londyński i kalifornijski mają to samo pochodzenie. Dlatego wprowadzono restrykcyjne
normy dotyczące emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych. Z biegiem czasu okazało
się jednak, że mimo wprowadzonych w tym zakresie obostrzeń, w Kalifornii nie widać było
poprawy, a tak naprawdę sytuacja była wręcz przeciwna.
Intensywne prace badawcze doprowadziły do wyjaśnienia istoty procesów chemicznych
prowadzących do powstawania smogu kalifornijskiego. W dużym uproszczeniu można przedstawić je w następujący sposób [42, 43, 61]:
tlenki azotu + węglowodory + promienie słoneczne + powietrze  ozon + tlenek azotu +
+ węglowodory + powietrze  podrażnienie oczu + ograniczenie widoczności
Liczne prace badawcze pozwoliły na określenie, że główną przyczyną powstawania smogu
kalifornijskiego były spaliny emitowane przez silniki spalinowe pojazdów samochodowych.
Badania prowadzone w latach 50. XX w. wykazały, że około 80% węglowodorów i 65%
tlenków azotu emitowanych do atmosfery w Los Angeles pochodziło właśnie z pojazdów
samochodowych [61].
Mimo upływu czasu problem ten nie stracił na ważności [113]. W Unii Europejskiej ustanowiono i wprowadzono różnego rodzaju przepisy prawne w celu poprawy jakości powietrza
atmosferycznego, które dotyczyły również sektora transportu samochodowego. Kontrolowanie emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia człowieka i jego środowiska naturalnego
okazało się być niewystarczającymi środkami zapobiegawczymi.
Nieodpowiednia jakość powietrza w Europie cały czas negatywnie wpływa na wiele
aspektów życia. Skutkami są m.in.:
‒ narażenie życia ludzkiego przez negatywne oddziaływanie cząstek stałych i ozonu
(w mniejszym stopniu narażenie na oddziaływanie dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
tlenku węgla, ołowiu czy benzenu),
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‒ niszczenie materiałów i bogactwa kulturowego przez narażenie na oddziaływanie kwaśnych roztworów i ozonu, wpływ metali ciężkich i związków organicznych na zdrowie
człowieka i ekosystemy.
W Unii Europejskiej limity wartości zanieczyszczeń powietrza są coraz mniejsze, co jest
wynikiem wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych norm dotyczących emisji tych zanieczyszczeń. Dowodem na to było zmniejszenie emisji tlenku węgla o ok. 62% oraz tlenków
azotu o ok. 47% już w latach 1990-2010. Mimo to w 2015 r. m.in. emisja gazów cieplarnianych np. z transportu drogowego była o 19% większa niż w 1990 r. [28, 29, 41]. Przewiduje
się, że w perspektywie do 2020 r. całkowita emisja związków szkodliwych (tlenku węgla,
tlenków azotu, węglowodorów, benzenu, cząstek stałych oraz dwutlenku siarki) ulegną
zmniejszeniu co najmniej o 80% w porównaniu z 1995 r. (bez CO2) [65, 67].
Emisja tlenków azotu z transportu drogowego uległa zmniejszeniu o ok. 40% w 2015 r.,
w odniesieniu do 1990 r. Jest to przede wszystkim rezultat wprowadzenia trójfunkcyjnych
reaktorów katalitycznych w samochodach osobowych oraz bardziej restrykcyjnych przepisów
dotyczących emisji zanieczyszczenia spalin z pojazdów ciężkich.
Emisja gazów cieplarnianych (GHG – Greenhouse Gases) w UE z transportu (w tym
z lotnictwa, ale z wyłączeniem żeglugi międzynarodowej) zwiększyły się o ok. 2% w 2015 r.,
w odniesieniu do 2014 r., głównie w wyniku zwiększonej emisji z transportu drogowego,
ale także lotnictwa [1, 41, 50]. Emisja gazów cieplarnianych z transportu w 2015 r. (w tym
z lotnictwa, ale z wyłączeniem żeglugi międzynarodowej) była o ponad 23% większa niż jej
poziom z 1990 r. Dlatego też dąży się do zmniejszenia tej emisji o 68% do 2050 r. w odniesieniu do 1990 r., aby osiągnąć cel określony w Białej Księdze z 2011 r. dotyczącej transportu
[1, 50].
W celu ograniczenia, zwiększenia średniej temperatury przy powierzchni ziemi i oceanów
do maksymalnie 2°C i spowolnienia zmiany klimatu do 2050 r. konieczne jest ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu o 80–95% w porównaniu z poziomem
z 1990 r. [1, 50]. Emisja dwutlenku węgla z pojazdów ciężkich HDV (ang. Heavy Duty
Vehicles) tj. samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów, stanowi ok. 6% całkowitej
emisji CO2 w UE oraz ok. 25% emisji CO2 w transporcie drogowym UE. Emisja ta obecnie
nie jest regulowane na poziomie UE. Stwarza to następujące problemy [16]:
‒ bez podejmowania dalszych działań emisje CO2 z pojazdów ciężkich zwiększą się w latach 2010-2030 o 9% w związku ze zwiększeniem wielkości przewozów,
‒ przewoźnicy i ich klienci nie korzystają obecnie z możliwych oszczędności paliwa
i mniejszych rachunków za paliwo,
‒ producenci pojazdów ciężkich w UE mają do czynienia ze zwiększającą się presją ze
strony konkurencji światowej, ponieważ Stany Zjednoczone, Kanada Japonia i Chiny
wdrożyły już regulacje w celu ograniczenia emisji CO2 z pojazdów ciężkich.
Wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w Sprawie ustanowienia
norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich, powinno zapobiec tym problemom [111].
Transport samochodowy w Unii Europejskiej w 2015 r. był odpowiedzialny za 73,2% emisji
gazów cieplarnianych z całego sektora transportu (rys. 1.1). W tym największą grupę stanowiły
pojazdy osobowe i motocykle – 62,3% oraz pojazdy ciężkie i autobusy – 25,8% [27, 41].
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Rys. 1.1. Udziały procentowe środków transportu oraz grup pojazdów w sektorze transportu drogowego, w całej emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w 2015 r. [41]

W latach 1990-2015 w sektorze transportu znacząco zmniejszono emisję niektórych składników zanieczyszczeń powietrza tj.: tlenku węgla i niemetanowych lotnych związków organicznych – o 85%, tlenku siarki – o 49%, tlenków azotu – o 41% (rys. 1.2). Od 2000 r. nastąpiło zmniejszenie emisji cząstek stałych (PM2,5 o 42%, a PM10 o 35%) [25].

Rys. 1.2. Udział poszczególnych sektorów transportu w całkowitej emisji głównych zanieczyszczeń
powietrza w 2015 r. [25]

Zmniejszenie emisji spalin z transportu drogowego było mniejsze niż pierwotnie przewidywano w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wynika to częściowo z tego, że sektor transportu
rozszerzył się bardziej niż oczekiwano, a w przypadku niektórych zanieczyszczeń jest to m.in.
wynik zwiększenia udziału pojazdów z silnikami ZS, powodujących większą emisję tlenków
azotu i cząstek stałych niż z pojazdów z silnikami ZI zasilanymi benzyną. Ponadto stwierdzono, że emisja drogowa tlenków azotu w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego z samochodów osobowych i dostawczych z silnikami ZS, przekracza europejskie normy emisji spalin [25]. Przykładowo w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. emisja zanieczyszczeń powietrza tj.
tlenków azotu zmniejszyła się o 1%, tlenków siarki o 12%, a cząstek stałych o średnicy
do 10 m i do 2,5 m odpowiednio o 4% i 5%. Inne dane wskazywały, że emisja zanieczysz-
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czeń PM10 i PM2,5 wynikająca ze zużycia opon i hamulców, stanowi odpowiednio 55%
i 37% całkowitej emisji tych zanieczyszczeń z sektora transportu [25]. We wszystkich rodzajach transportu zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń spalin w odniesieniu do 1990 r. (rys.
1.3), z wyjątkiem międzynarodowego lotnictwa i żeglugi, dla których zwiększyła się emisja
tlenku węgla, tlenków azotu i tlenków siarki.

Rok

Rys. 1.3. Zmiany emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora transportu w latach 1990-2015 [25]

Transport odpowiadał w omawianych latach za ponad połowę emisji tlenków azotu i przyczyniał się znacząco (w ok. 13%) m.in. do całkowitej emisji innych zanieczyszczeń.
W szczególności transport drogowy nadal w znacznym stopniu przyczynia się do emisji
wszystkich głównych zanieczyszczeń powietrza (z wyjątkiem SOx).
Emisja zanieczyszczeń pochodząca z transportu drogowego jest głównie spowodowana
spalaniem paliw. Występuje również emisja zanieczyszczeń niewynikająca z ich spalania.
Można do niej zaliczyć np. emisję niemetanowych lotnych związków organicznych
(NMVOC), jak i emisję cząstek stałych ze zużycia opon i hamulców oraz ścierania nawierzchni dróg. Emisja drogowa PM2,5 z transportu drogowego zmniejszyła się o 50% od
2000 r., m.in. w wyniku wprowadzenia technologii zmniejszenia emisji cząstek stałych z silników pojazdów. Zwiększyła się natomiast emisja zanieczyszczeń spalin innych niż powstających w wyniku spalania paliw. W 2015 r. emisja PM2,5 z układu wylotowego stanowiła 37%
emisji z sektora transportu drogowego, w porównaniu z zaledwie 1% w 2000 r. (w przypadku
PM10 udział zwiększył się z 29% w 2000 r. do 55% w 2015 r.) [25].
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń spalin przez rygorystyczne limity jest przynajmniej
częściowo niwelowane przez większą pracę przewozową transportu [102]. Transport drogowy
jest odpowiedzialny za największą emisję dwutlenku węgla z sektora transportu w krajach
Unii Europejskiej (ok. 70% emisji gazów cieplarnianych i dużą część zanieczyszczeń powietrza (ok. 39% tlenków azotu i ok. 13% cząstek stałych) pochodzących z transportu
ogółem). Natomiast transport miejski jest odpowiedzialny za 23% emisji gazów cieplarnianych w UE [51, 120].
Według Europejskiej Agencji Środowiska samochody ciężkie i autobusy są odpowiedzialne w UE za 25% emisji dwutlenku węgla z transportu drogowego. Komisja Europejska zaprezentowała ostatnio nowe ograniczenia emisji CO2 dla nowych samochodów ciężkich:
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‒ w 2025 r. o 15% mniejsza niż w 2019 r.,
‒ w 2030 r. o 30% mniejsza niż w 2019 r.
Zwiększenie emisji gazów cieplarnianych z transportu uzależnione jest m.in. od skali wykorzystania alternatywnych napędów i paliw w transporcie drogowym. Do 2050 r. spodziewane
jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z transportu UE, chociaż przewiduje się kontynuację zwiększania tej emisji w latach 2020-2030 w stosunku do lat 2010-2020 [26, 105].
W związku z coraz większą dywersyfikacją paliw wykorzystywanych do zasilania silników pojazdów, istotna jest ocena sumarycznego wpływu pojazdów na środowisko naturalne.
Można to zobrazować po uwzględnieniu wszystkich składowych, takich jak: źródła energii
pierwotnej (kopalne lub odnawialne), typ nośnika energii napędzającej silnik pojazdu oraz
rodzaj zastosowanego napędu (silnik spalinowy, silnik elektryczny zasilany z akumulatora lub
ogniwa paliwowego).
W pracy [34] przedstawiono wskaźniki CWEG (ang. Cost, Water, Energy, GHG – koszt,
woda, energia, emisja gazów cieplarnianych). Przy wykorzystaniu tego wskaźnika powstał
ranking, najbardziej ekologicznych napędów w cyklu istnienia (im większy wskaźnik tym
napęd jest bardziej ekologiczny). Pojazdy z silnikami zasilanymi gazem ziemnym charakteryzują się wskaźnikiem CWEG o wartości 71–74. Natomiast mniejsze wartości wskaźnika odnoszą się do pojazdów hybrydowych z silnikami ZS (ok. 40–45). Pojazdy wodorowe mają
obecnie wskaźnik ten w zakresie 13–15, większy jednak udział źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu wodoru może ten wynik zmienić. Porównanie to wskazuje, że pojazdy zasilane
sprężonym gazem ziemnym są jednymi z najbardziej przyjaznych dla środowiska (rys. 1.4)
[10, 32, 53].

Rys. 1.4. Wartości indeksu CWEG dla pojazdów o różnych rodzajach napędu [10, 32, 53]

Najczęściej stosowanym paliwami do zasilania silników pojazdów są paliwa pochodzące
ze źródeł nieodnawialnych. Najpopularniejsza jest wciąż ropa naftowa, która według przewidywań będzie najintensywniej wykorzystywana za około 15–20 lat w krajach należących do
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). W pozostałych krajach
przewiduje się, że największe wskaźniki jej zużycia będą osiągnięte w 2030 r. [30, 46].
Nieustannie zwiększa się liczba samochodów osobowych eksploatowanych na świecie,
jednak ich silniki są coraz bardziej ekologiczne i ekonomiczne. Szacuje się, że w 2040 r. ich
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udział w zapotrzebowaniu na paliwo będzie utrzymywał się na podobnym poziomie do stanu
obecnego. Z kolei w odniesieniu do pojazdów ciężkich szacuje się, że nastąpi znaczący przyrost liczby eksploatowanych pojazdów w okresie najbliższych 25 lat, do około 700 mln. Przełoży się to bezpośrednio na istotne zwiększenie zapotrzebowania na olej napędowy [30, 46].
W przypadku autobusów komunikacji miejskiej, należy mieć na względzie, że warunki ich
eksploatacji uzależnione są od wielu czynników. Wśród nich można wymienić charakter trasy
przejazdowej, obciążenie pasażerskie danej linii, liczbę przystanków, infrastrukturę drogową
czy chwilowe warunki ruchu drogowego. W rozpatrywanej grupie pojazdów zauważa się
mnogość konfiguracji układów napędowych. Ma to bezpośrednie znaczenie dla zużycia paliwa, hałasu czy emisji substancji zanieczyszczających spaliny [30]. W autobusach miejskich
wykorzystuje się przede wszystkim silniki ZS, połączone ze skrzynią biegów oraz podzespołami przeniesienia napędu. Tego typu układy będą prawdopodobnie występowały powszechnie jeszcze przez kilkanaście lat.
Obecnie pracuje się nad powszechnym wprowadzaniem napędów alternatywnych i wykorzystywaniem paliw alternatywnych do zasilania ich silników. Dobrym tego przykładem jest
wykorzystywanie do zasilania silników autobusów komunikacji miejskiej paliwa alternatywnego – sprężonego gazu ziemnego (CNG) [36]. Jego wykorzystywanie ma wiele zalet. Sprężony gaz ziemny to paliwo nietoksyczne, przechowywane w formie sprężonej, którego głównym składnikiem jest metan (82–98% obj.). Zakłada się 10-prcentowy udział w rynku pojazdów napędzanych silnikami zasilanymi sprężonym gazem ziemnym do 2020 r. w UE [9].
Unia Europejska w założeniach rozwoju paliw alternatywnych uwzględnia również m.in.
biopaliwa [14, 15, 16]. Jednym z biopaliw jest biometan (biogaz oczyszczony m.in. z dwutlenku węgla). Paliwo to może być wykorzystywane m.in. do zasilania silników autobusów
miejskich. Biometan po oczyszczeniu z dwutlenku węgla ma zawartość metanu na poziomie
95–98% obj. Dzięki temu może być on użyty w silnikach przystosowanych do zasilania sprężonym gazem ziemnym. Biogaz można pozyskiwać przy tym na kilka sposobów [37], np.
w oczyszczalniach ścieków, ze składowisk odpadów czy w biogazowniach rolniczych. Tym
samym możliwe jest uniezależnienie określonego regionu od konieczności importu paliw
konwencjonalnych czy sprężonego gazu ziemnego.
Najlepszym przykładem wykorzystania biometanu jako paliwa do autobusów miejskich
jest Szwecja. W tym kraju użytkowanych jest wiele autobusów komunikacji miejskiej z silnikami ZI zasilanych sprężonym biometanem. W Sztokholmie eksploatowanych było w 2014 r.
czterysta takich autobusów, a do końca 2025 r. przewiduje się, że silniki niemal wszystkich
autobusów miejskich zasilane będą sprężonym biometanem [115]. Należy zauważyć, że biometan charakteryzuje się przy tym bardzo małą emisją drogową dwutlenku węgla w tzw. cyklu istnienia.
Specyficzne warunki eksploatacji autobusów miejskich mogą powodować, że emisja zanieczyszczeń spalin z ich silników oraz zużycie paliwa mogą różnić się od określonej w testach homologacyjnych. Istotnymi są tu badania autobusów miejskich w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego [33, 59, 60, 71, 95, 109]. Przedstawione w rozprawie badania tych
autobusów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, zarówno z silnikami konwencjonalnymi, a także z silnikami zasilanymi paliwami alternatywnymi (sprężony biometan, sprężony gaz ziemny), wpisują się w zakres badań dotyczących napędów i paliw alternatywnych
[10–12, 31, 44, 47, 52, 56, 63, 64, 79, 85].
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2. Stosowanie paliw alternatywnych do zasilania silników pojazdów
ciężkich w aspekcie emisji spalin
2.1. Przesłanki zastosowania paliw alternatywnych do zasilania silników
pojazdów ciężkich w Unii Europejskiej i w Polsce
Jakość powietrza atmosferycznego jest na świecie sprawą coraz ważniejszą. Regulacje
z nią związane (dyrektywy w sprawie jakości powietrza) oraz krajowe limity emisji, ustalają
ich wartości graniczne w otaczającym powietrzu. Pojazdy drogowe przyczyniają się do lokalnego zwiększenia wartości tej emisji. W przypadku emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych, tzw. normy Euro obowiązujące w Europie, określają różne ograniczenia emisji
substancji szkodliwych spalin takich jak: tlenku węgla, węglowodorów (w tym niemetanowych), tlenków azotu, masy i liczby cząstek stałych oraz stężenia amoniaku. Należy je kontrolować przy wykorzystaniu odpowiedniej procedury, określonej podczas badań homologacyjnych.
Co kilka lat wprowadzany jest nowy standard, który jest bardziej rygorystyczny. Limitom
emisji związków szkodliwych towarzyszą inne ograniczenia, które muszą spełniać silniki
stosowane do napędu pojazdów ciężkich w tym autobusów. Zalicza się do nich między innymi zapewnienie trwałości urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń, zgodności eksploatacyjnej, zgodności produkcji i funkcjonalnej diagnostyki pokładowej.
Pojazdy o dużej ładowności, zarejestrowane w UE po 2013 r. muszą spełniać wymagania
homologacji typu w zakresie emisji zanieczyszczeń spalin według normy Euro VI, która
obejmuje również autobusy. Limity tej normy powodują zmniejszenie o 80% emisji tlenków
azotu i o 66% emisji cząstek stałych w porównaniu z homologacją typu silnika w przypadku
normy Euro V. Wprowadzenie normy Euro VI wymusiło badanie liczby cząstek stałych.
Wcześniejsze prawodawstwo określające normy emisji Euro IV i Euro V (dyrektywa
2005/55/WE) wprowadziło również niewiążący standard pojazdów przyjaznych środowisku
EEV (Enhanced Environmental-friendly Vehicle). Norma ta była bardziej restrykcyjna niż
norma Euro V, szczególnie pod względem limitów emisji NOx. Limity norm Euro (od roku
2000) przedstawiono w tabelach 2.1–2.3.
Tab. 2.1. Normy emisji dla silników samochodów ciężkich i autobusów (w g/kWh) [24]

Poziom

Wprowadzenie

Euro III

2000

Euro IV

2005

Euro V

2008

EEV

1999

Euro VI

2012

Cykl badań

ESC i ELR

WHSC

CO

HC

NOx

PM

Zadymienie
spalin
[m–1]

2,10

0,66

5,00

0,10/0,13•

0,80

1,50

0,46

3,50

0,02

0,50

1,50

0,46

2,00

0,02

0,50

1,00

0,25

2,00

0,02

0,15

1,50

0,13

0,40

0,01

–

•

Dla silników o objętości skokowej cylindra ≤ 0,85 dm3, prędkości znamionowej > 3000 obr/min
Cykle ESC, ELR, WHSC (PN 8·1011/kWh) wg Regulaminu 49 EKG ONZ.
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Tab. 2.2. Normy emisji dla silników samochodów ciężkich i autobusów (w g/kWh) [24]
Poziom

Wprowadzenie

Euro III

2000

Euro IV

2005

Euro V

2008

Euro VI1/

2013

Cykl badań
ETC
WHTC

CO

NMHC

CH4•

NOx

PM••3/

5,45

0,78

1,60

5,00

0,16/0,21•••

4,00

0,55

1,10

3,50

0,03

4,00

0,55

1,10

2,00

0,03

4,00

0,162/

0,50

0,46

0,01

•

Wyłącznie dla silników zasilanych sprężonym gazem ziemnym.
Nie dotyczy silników zasilanych paliwami gazowymi.
•••
Dla silników o objętości cylindra 0,75 dm3 i prędkości znamionowej > 3000 obr/min.
1/
ZS, 2/ THC, 3/ NH3 10 ppm.
Cykle ETC, WHTC (PN 6·1011 1/kWh) wg Regulaminu 49 EKG ONZ.
••

Tab. 2.3. Normy emisji zanieczyszczeń w spalinach silników zasilanych gazem (w g/kWh) samochodów ciężkich i autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 Mg [24]
Poziom

Wprowadzenie

Euro III

2000

Euro IV

2005

Euro V

2008

Euro VI

2012

Cykl badań
ETC
WHTC

CO

CH4

NMHC

NOx

5,45

1,60

0,78

5,00

4,00

1,10

0,55

3,50

4,00

1,10

0,55

2,00

4,00

0,50

0,16

0,46

W przypadku badań drogowych pojazdów ciężkich maksymalne dopuszczalne współczynniki zgodności (CF – Conformity Factor) w przypadku sparametryzowanego badania zgodności eksploatacyjnej emisji spalin dla CO, THC, NMHC, CH4, NOx wynoszą 1,5 [90]. Oznacza
to, że emisja drogowa tych zanieczyszczeń nie może przekraczać maksymalnego limitu (np.
dla Euro VI w przypadku NOx dla testu WHTC to 0,46 g/kWh – tab. 2.3). Jednak dla producentów istotne jest również zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym emisji CO2. Dlatego
też silny nacisk producenci pojazdów kładą na wykorzystanie napędów i paliw alternatywnych (rys. 2.1) [59].

Rys. 2.1. Zmiany priorytetów ekologicznych pojazdów [59]
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W zakresie napędów i sposobów zasilania silników autobusów może być stosowanych
wiele rozwiązań. Wśród nich można wymienić: pojazdy z silnikami zasilanymi olejem napędowym, pojazdy elektryczne, hybrydowe, pojazdy z silnikami zasilanymi gazem (np. sprężonym gazem ziemnym, sprężonym biometanem, ciekłym gazem ziemnym czy ciekłym biometanem), pojazdy z silnikami zasilanymi etanolem, biodieslem czy pojazdy wyposażone
w ogniwa paliwowe [59, 79, 82].
Udział autobusów o napędach alternatywnych i z silnikami zasilanymi paliwami alternatywnymi w sektorze autobusów komunikacji miejskiej będzie zauważalny od 2020 r. Szacuje
się, że w Europie autobusy hybrydowe, elektryczne oraz wyposażone w ogniwa wodorowe
będą stanowiły nawet 30-procentowy udział w rynku. Natomiast autobusy z silnikami zasilanymi CNG i LNG – nawet 18-procentowy [31].
Warto podkreślić również, że na przestrzeni ośmiu lat (2012-2020) znacząco ma się zwiększyć udział autobusów z silnikami zasilanymi paliwami alternatywnymi. W 2012 r. na światowym rynku było jedynie 6% autobusów hybrydowych, elektrycznych i wyposażonych
w ogniwa wodorowe, 5% stanowiły natomiast autobusy z silnikami zasilanymi CNG i LNG,
a autobusy z silnikami zasilanymi olejem napędowym stanowiły aż 89% rynku. Założenia na
2020 r. zakładają zwiększenie udziału w rynku do 15% autobusów hybrydowych, elektrycznych oraz wyposażonych w ogniwa wodorowe, do 13% z silnikami zasilanymi CNG i LNG
oraz zmniejszenie do 72% udziału w rynku autobusów z silnikami zasilanymi paliwami konwencjonalnymi [55].
Unijne regulacje dotyczące np. ustaleń w zakresie polityki transportowej, określono m.in.
w Białej Księdze Transportu z 2011 r. [1]. Zakłada się w niej zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych do 2030 r. o 20% względem emisji z 2008 r. oraz o 60% względem emisji
z 1990 r. Osiągnięciu tego celu powinno sprzyjać ograniczenie do 2030 r. o 50% udział pojazdów z silnikiem konwencjonalnym w transporcie miejskim, a do 2050 r. ich całkowita eliminacja [81, 1].
W Polsce również są podejmowane działania wpływające na zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych. W 2013 r. przyjęto Strategię Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą
do 2030 r.). Zawiera ona wiele szczegółowo sformułowanych celów stawianych przed polityką transportową, w tym dla sektora transportu miejskiego. Wynika z tego planu, że istotnym
jest stworzenie zintegrowanego systemu transportowego, co ma zostać osiągnięte przez [102]:
‒ stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,
‒ poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,
‒ poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów,
‒ ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,
‒ zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.
W przypadku transportu miejskiego, jednym z kryteriów jest zapewnienie równowagi między zdolnością do rozwoju ekonomicznego, dbałością o środowisko naturalne i poprawą jakości życia w przyszłości. Rozwój transportu oparty będzie na [102]:
‒ wspieraniu rozwiązań organizacji transportu najmniej zanieczyszczającego środowisko,
‒ odpowiednim zarządzaniu popytem na ruch transportowy,
‒ wdrażaniem innowacyjnych systemów zarządzania ruchem transportowym w poszczególnych gałęziach, przyczyniających się do zmniejszenia presji środowiskowych generowanych przez transport,
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‒ modernizacją i rozbudową infrastruktury transportowej odpowiadającej unijnym oraz
krajowym standardom i wymogom ekologicznym (m.in. przez uwzględnianie przepisów ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz ochrony gatunkowej, w tym sieci
Natura 2000, ochrony środowiska morskiego oraz nadmorskiego),
‒ unowocześnienieu taboru wszystkich gałęzi transportu (pojazdów oraz innych niezbędnych urządzeń i wyposażenia) w celu doprowadzenia go do stanu odpowiadającego
unijnym oraz krajowym standardom i wymogom ochrony środowiska.
Wsparciem dla spełnienia zakładanych celów, jest dywersyfikacja paliw, w tym m.in. do
zasilania silników autobusów komunikacji miejskiej. Jedną z alternatyw dla autobusów komunikacji miejskiej wykorzystującej do zasilania silniki spalinowe zasilane olejem napędowym, jest wykorzystanie do ich zasilania paliw alternatywnych.

2.2. Rozwój paliw alternatywnych
W celu zapewnienia właściwej jakości paliw do silników ZI i ZS, spełniających wymagania dotyczące silników spalinowych i ochrony środowiska, czołowe koncerny samochodowe
powołały Komitet do Spraw Światowej Karty Paliw WWFC (Worldwide Fuel Chapter) [2,
34, 112]. Piąta jej edycja obowiązuje od września 2013 r. i dzieli paliwa na pięć kategorii
zarówno w grupie paliw do silników ZI, jak i ZS [2, 112]. Karta klasyfikuje paliwa jednocześnie pod kątem wymagań jakościowych ogólnych, dotyczących paliw, oraz szczególnych,
dotyczących emisji substancji szkodliwych spalin. W UE w 2015 r. najpowszechniej wykorzystywanym paliwem był olej napędowy, także dla autobusów miejskich [104, 114]. Jego
wykorzystanie jednak zmniejsza się głównie w aspekcie pojazdów lekkich [114].

Rys. 2.2. Udział różnych napędów w wybranych krajach [104]

Olej napędowy powstaje w procesie przetwarzania w rafinerii. W odróżnieniu od produktów petrochemicznych, które są zbiorem ściśle określonych związków chemicznych, produkty naftowe są mieszaniną związków organicznych oraz nieorganicznych. Związki nieorganiczne stanowią niewielki procent udziału mieszaniny. Większa część ropy naftowej konwer-
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towana jest do produktów naftowych [46, 108]. W zależności od składu chemicznego ropy
naftowej oraz od wymagań rynku, rafinerie mogą produkować różne ilości określonych produktów naftowych. Największy udział w produktach naftowych mają produkty używane jako
„nośniki energii”, czyli różne gatunki oleju napędowego i benzyny. Produkty naftowe mogą
być poddawane też dalszej przeróbce, otrzymując w ten sposób m.in. asfalt, paliwo do silników odrzutowych, czy np. ciężkich olejów opałowych (rys. 2.3) [46].

Rys. 2.3. Podział produktów wytwarzanych z ropy naftowej [46]

Strategia dla sektora transportu, mająca na celu stopniowe zastąpienie ropy naftowej paliwami alternatywnymi i rozbudowę niezbędnej infrastruktury, mogłaby przynosić w UE
oszczędności w kosztach importu ropy naftowej wynoszące 4,2 mld euro rocznie od 2020 r.
Począwszy od 2030 r. mogłyby one sięgać 9,3 mld euro rocznie i następny 1 mld euro rocznie
w wyniku ograniczenia wzrostu cen [15, 50, 51, 120].
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE definiuje, że za paliwa alternatywne (paliwa lub źródła energii) uznaje się [18, 19]:
‒ energię elektryczną,
‒ wodór [101],
‒ biopaliwa zdefiniowane w dyrektywnie 2009/28WE [17],
‒ paliwa syntetyczne i parafinowe,
‒ gaz ziemny, w tym biometan, w postaci gazowej (sprężony gaz ziemny – CNG)
i w postaci ciekłej (skroplony gaz ziemny – LNG) [100],
‒ gaz ciekły (LPG).
W tabeli 2.4 podano zastosowanie głównych paliw alternatywnych w poszczególnych rodzajach transportu i w zależności od odległości przewozu [15].
Perspektywicznym obecnie paliwem alternatywnym jest sprężony gaz ziemny. W transporcie miejskim ważną rolę zaczyna pełnić sprężony biometan. Rozwój wykorzystywania
autobusów miejskich napędzanych alternatywnie i zasilanych paliwami alternatywnymi (autobusy hybrydowe i elektryczne, z ogniwami paliwowymi), w tym wyżej wymienionymi jest
szansą na rozwój gospodarki niskoemisyjnej [57, 78, 80, 96, 103].
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Tab. 2.4. Zastosowanie głównych paliw alternatywnych w transporcie w zależności od odległości
przewozu [15]

morski daleki

Wodny
morski bliski

Lotniczy Kolejowy
śródlądowy

daleki

średni

Drogowo-towarowy

bliski

Paliwo

bliski

Zasięg

daleki

Drogowo-pasażerski
średni

Rodzaj
transportu

LPG
LNG
Gaz
ziemny CNG
Energia
elektryczna
Biopaliwa
(płynne)
Wodór

2.3. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez transport samochodowy
wykorzystujący paliwa alternatywne
Sprężony gaz ziemny
Sprężony gaz ziemny (CNG) jest ekologicznym i niskoemisyjnym paliwem silnikowym.
Gaz ziemny jest mieszaniną lekkich węglowodorów. Jego głównym składnikiem jest metan
(CH4), którego zawartość mieści się w przedziale 90–98% obj. Resztę stanowią: etan, propan,
butan i azot. Gaz ziemny stanowi alternatywę dla benzyny silnikowej i oleju napędowego.
Występuje w przyrodzie w stanie wolnym, dlatego jest dużo bardziej przyjazny dla środowiska niż konwencjonalne paliwa kopalne [70].
Przystosowanie gazu ziemnego do wykorzystywania w silnikach spalinowych jest związane z koniecznością jego sprężenia do ciśnienia ok. 20–25 MPa. Obecnie CNG wykorzystuje
się między innymi [70]:
‒ w pojazdach osobowych,
‒ przez samochody dostawcze i ciężkie w dystrybucji towarów,
‒ w autobusach komunikacji miejskiej,
‒ w pojazdach przedsiębiorstw komunalnych (śmieciarki, beczkowozy),
‒ jako paliwo do wózków widłowych i urządzeń specjalnych,
‒ do zasilania instalacji i urządzeń w awaryjnych w przypadkach np. uszkodzenia gazociągów dystrybucyjnych.
Warto również zaznaczyć, że właściwości fizykochemiczne CNG sprawiają, że jest to paliwo bezpieczniejsze od benzyny, oleju napędowego oraz LPG. Ponieważ sprężony gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, to w przypadku rozszczelnienia instalacji, ulatnia się do atmosfery. Zakres palności gazu ziemnego to przedział 5–15% obj. w mieszaninie z powietrzem. Paliwo CNG ma największą spośród paliw alternatywnych temperaturę samozapłonu [45,
46, 70].
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Sprężony gaz ziemny jest traktowany jako paliwo ekologiczne. W Brukseli, Madrycie oraz
Paryżu zrezygnowano z autobusów z silnikami ZS na rzecz m.in. autobusów z silnikami ZI
zasilanymi CNG. Również w Polsce zauważa się coraz większe floty tego typu autobusów
komunikacji miejskiej, jak też w bliskiej perspektywie zwiększającą się liczbę stacji tankowania tego paliwa. Obecnie w Polsce jest 20 ogólnodostępnych stacji tankowania CNG. Planuje się zwiększyć tę liczbę do ok. 50 stacji.
W ustawie o elektromobliności i paliwach alternatywnych zaproponowano, że Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad opracuje plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego wzdłuż
pozostających w jego zarządzie dróg bazowej transeuropejskiej sieci transportowej, na okres
nie krótszy niż 5 lat. Plan określa liczbę i miejsce położenia ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego, z uwzględnieniem punktów tankowania ciekłego gazu ziemnego, niezbędnych do pokrycia zapotrzebowania na paliwa alternatywne w pojazdach poruszających się po drogach transeuropejskiej sieci transportowej
TEN-T (The Trans-European Transport Networks in Europe) [81, 106].
W tej samej ustawie zostało określone, jaka liczba punktów tankowania CNG ma być dostępna w Polsce [106]:
‒ 6: w gminach o liczbie mieszkańców większej niż 1 mln, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych,
‒ 2: w gminach o liczbie mieszkańców większej niż 100 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców
przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.
Liczba punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania
i liczba punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego uwzględnia odpowiednio punkty
ładowania i tankowania sprężonego gazu ziemnego zlokalizowane wzdłuż sieci bazowej
TEN-T [106].
Silniki zasilane CNG charakteryzują się równomierną pracą, co przekłada się bezpośrednio
na zmniejszenie emisji hałasu, w stosunku do hałasu emitowanego przez silniki zasilane paliwami konwencjonalnymi [13]. Stosowanie CNG do zasilania silników pojazdów ma wiele
zalet w porównaniu do stosowania oleju napędowego (m.in. mniejsza emisji masy i liczby
cząstek stałych, często bez stosowania dodatkowych układów oczyszczania spalin).
Potwierdzeniem zalet i wad stosowania sprężonego gazu ziemnego są badania prowadzone
na hamowni podwoziowej samochodów ciężkich w West Virginia University. Obejmowały
one łącznie badania ośmiu autobusów Orion zasilanych zarówno olejem napędowym (dwa
autobusy), jak i gazem ziemnym (trzy autobusy z silnikami ZI zasilane CNG, pracujące na
mieszance ubogiej oraz trzy autobusy z silnikami ZI zasilane CNG, pracujące na mieszance
stechiometrycznej). W trakcie badań zrealizowano 16 cykli jezdnych [65, 66, 67]. Z wyjątkiem emisji drogowej sumy węglowodorów (THC – głównie metan, który jest nietoksyczny),
badane pojazdy charakteryzowały się zbliżoną emisją drogową NOx, podobnie jak też emisją
drogową cząstek stałych. Autobusy z silnikami ZI zasilanymi CNG i pracującymi na mieszance ubogiej charakteryzowały się mniejszą emisją cząstek stałych od tej emisji z autobusów z silnikami ZS i silnikami ZI zasilanymi CNG o podobnym poziomie emisji drogowej
PM, pracującymi na mieszance stechiometrycznej [67]. Autobusy z silnikami ZI zasilanymi
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sprężonym gazem ziemnym charakteryzowały się większą emisją drogową tlenku węgla.
Emisja drogowa dwutlenku węgla była natomiast dla autobusów wykorzystujących do zasilania silników CNG, mniejsza o ok. 20% w porównaniu z silnikami ZS [67].
Emisja drogowa metanu z układu wylotowego badanych autobusów napędzanych silnikami zasilanymi CNG wynosiła od 4 g/km do 47 g/km (średnio 12 g/km) [67]. Ponieważ emisję
węglowodorów z pojazdów napędzanych silnikami zasilanymi CNG stanowi głównie metan,
to emisja ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2ekw) wynosiła średnio 250 g/km i np. w przypadku autobusów CNG z silnikami ZI, należało ją dodać do otrzymanej emisji dwutlenku
węgla z tych silników przy ocenie GHG. Oznacza to, że autobusy z silnikami ZI zasilanymi
CNG emitowały więcej gazów cieplarnianych od autobusów z silnikami zasilanymi olejem
napędowym [67].
Przedstawione wyniki badań nie były jednak spójne z uzyskanymi w innych laboratoriach:
kanadyjskim Environment Canada czy fińskim VTT (Technical Research Centre of Finland),
z którymi wspólnie realizowano badania autobusów z silnikami zasilanymi sprężonym gazem
ziemnym [67]. Wybrane wyniki badań prowadzonych w laboratoriach VTT na hamowni
podwoziowej samochodów ciężkich w odniesieniu do emisji drogowej dwutlenku węgla,
tlenku węgla, tlenków azotu i sumy węglowodorów w różnych cyklach jezdnych, przy maksymalnym obciążeniu autobusów przedstawiono na rys. 2.4 [67].
a)

b)

c)

d)

Rys. 2.4. Emisja drogowa dwutlenku węgla (a), tlenku węgla (b), tlenków azotu (c) oraz węglowodorów (d) autobusów zasilanych CNG oraz ON, badanych w laboratorium VTT w różnych cyklach jezdnych przy pełnym obciążeniu autobusów [67]
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Z analizy rysunku 2.4 wynika, że emisja drogowa zanieczyszczeń różni się w zależności
od rodzaju cyklu jezdnego i technologii wykonania silnika pojazdu. Przykładowo, emisja
drogowa dwutlenku węgla z układu wylotowego przy pełnym obciążeniu silnika autobusu
napędzanego silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym jest mniejsza niż emisja drogowa autobusu napędzanego silnikiem ZS klasy emisyjnej Euro III.
Jako uzupełnienie analiz przytoczono też wyniki badań emisji drogowej substancji zanieczyszczających spaliny oraz wyniki emisji drogowej dwutlenku węgla i efektywności energetycznej (zużycia paliwa) autobusów miejskich poddanych badaniom na hamowni podwoziowej w cyklu Braunschweig [67]. Z przedstawionych danych wynika, że średnia emisja CO 2ekw
autobusów poziomu wymagań emisji Euro II, Euro III i EEV, napędzanych silnikami zasilanymi olejem napędowym jest mniejsza od średniej emisji CO2ekw autobusów napędzanych
silnikami zasianymi CNG, odpowiednio, o 2%, 4% i 13%. Natomiast efektywność energetyczna (zużycie paliwa – MJ/km) w przypadku tych ostatnich autobusów jest mniejsza, odpowiednio, o 20%, 32% i 47% niż efektywność autobusów napędzanych silnikami zasilanymi
olejem napędowym [67].
W podsumowaniu innych badań omawianych w pracy [83] stwierdza się, m.in. na podstawie testów prowadzonych z wykorzystaniem autobusów miejskich, że w przypadku zasilania
silników ZI sprężonym gazem ziemnym wyniki emisji drogowej dwutlenku węgla są zbliżone
do emisji tego składnika z silników ZS (choć może być większa).
Przeprowadzone w 2014 r., na terenie kraju, badania porównawcze autobusów komunikacji miejskiej w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego wskazują, że stosowanie sprężonego gazu ziemnego do zasilania silników autobusów komunikacji miejskiej jest celowe pod
względem emisyjnym [33]. Wykazano to na dwuwymiarowych wykresach natężenia emisji
NOx i HC we współrzędnych prędkość–przyspieszenie (rys. 2.5 i 2.6). Przedstawiają one natężenie emisji NOx i HC dla autobusu z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym
oraz dla autobusu z silnikiem zasilanym olejem napędowym.

Rys. 2.5. Dwuwymiarowe wykresy natężenia emisji NOx we współrzędnych prędkość–przyspieszenie:
█ – autobus z silnikiem ZI zasilanym CNG, █ – autobus z silnikiem ZS zasilanym ON [33]

Największe natężenie emisji tlenków azotu w przypadku autobusu z silnikiem zasilanym
sprężonym gazem ziemnym występuje w zakresie jego prędkości od 2 m/s do 12 m/s
i przyspieszeniach w przedziale od 1 m/s2 do 1,4 m/s2. Natomiast w przypadku autobusu
z silnikiem zasilanym olejem napędowym występuje ono w zakresie prędkości od 4 m/s
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do 8 m/s i przyspieszeniu 1,4 m/s2. Duże wartości natężenia NOx występują także w zakresie
prędkości od 14 m/s do 16 m/s przy przyspieszeniu w zakresie od –1 m/s2 do 1 m/s2.
Dla autobusu z silnikiem ZI zasilanym CNG największe wartości natężenia emisji węglowodorów występują w zakresie prędkości od 4 m/s do 16 m/s dla przyspieszenia w zakresie
od 0,6 m/s2 do 1 m/s2. Dla autobusu z silnikiem zasilanym olejem napędowym maksymalne
wartości występują w zakresie od 4 m/s do 14 m/s, a w zakresie przyspieszenia od 1 m/s2
do 1,4 m/s2.

Rys. 2.6. Dwuwymiarowe wykresy natężenia emisji HC przepływu we współrzędnych prędkość–przyspieszenie: █ – autobus z silnikiem ZI zasilanym CNG, █ – autobus z silnikiem ZS zasilanym ON [33]

Potwierdzeniem zalet stosowania sprężonego gazu ziemnego, jest również zestawienie
średniej emisji substancji szkodliwych spalin oraz zużycia paliwa z silnikami porównywanych autobusów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego (rys. 2.7).

Rys. 2.7. Porównanie emisji substancji zanieczyszczających spalin oraz zużycia paliwa: █ – autobus
z silnikiem ZI zasilanym CNG, – autobus z silnikiem ZS zasilany ON [33]

Innym przykładem badań autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym są badania
opublikowane w pracy [10], gdzie przedstawiono wyniki emisji zanieczyszczeń spalin dla
autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym (rys. 2.8). Zasilanie silnika
sprężonym gazem ziemnym umożliwia spełnienie wymagań norm europejskich Euro V i Euro
VI [10].
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CO, NMHC, CH4, NOx, PM [g/kWh]

Rys. 2.8. Porównanie emisji jednostkowej zanieczyszczeń dla autobusu MAN E 2866 DUH03 zasilanego CNG do norm europejskich Euro V i Euro VI [10]

Kolejnym atrybutem za stosowaniem CNG jako paliwa do autobusów komunikacji miejskiej jest fakt, że obowiązująca od 2013 r. akcyza m.in. na CNG (0,34 zł/m3) ma zostać zniesiona. Rząd zapowiedział nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada, że ma to
nastąpić w 2018 r. Dzięki temu zwiększy się konkurencyjność m.in. sprężonego gazu ziemnego na tle paliw konwencjonalnych [118, 119].
W pracy [23] prowadzone były badania emisji drogowej w cyklu istnienia (od źródła do
kół) dla różnego rodzaju napędów autobusów. Wśród nich uwzględniano autobusy zasilane
energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, jak też nieodnawialnych. Z zestawień tam zawartych wynika, że w przypadku autobusów elektrycznych emisja od źródła do
zbiornika przy wykorzystaniu energii elektrycznej pozyskiwanej konwencjonalnie jest znacząco większa (720 g/km CO2ekw) niż w przypadku wykorzystywanej energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych (20 g/km CO2ekw) [22, 23].
Największą korzyścią w obu przypadkach jest natomiast zerowa emisja drogowa od zbiornika do kół (tab. 2.5). Dzięki temu emisja od źródła do kół składa się jedynie z emisji od źródła do zbiornika. Porównując te dane do wyników uzyskanych w przypadku autobusów zasilanych olejem napędowym, średnie procentowe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dla
wykorzystywanej energii do ładowania akumulatorów autobusów elektrycznych, wynosi
41,1%. Jeżeli uwzględnimy wykorzystywanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, to
średnie procentowe zmniejszenie emisji drogowej w przypadku GHG wynosić będzie 98,4%.
Dla autobusów z silnikami zasilanymi sprężonym gazem ziemnym zmniejszenie tej emisji w
porównaniu do emisji z autobusów z silnikami zasilanymi olejem napędowym, według danych z omawianej publikacji, wynosi 4,2%.
Zarówno autobusy z silnikami ZI zasilanymi sprężonym gazem ziemnym, jak też autobusy
w pełni elektryczne, mają wiele zalet. Rozpatrując korzyści emisyjne, uwzględniając przy tym
jedynie ich eksploatację, to zgodnie z danymi w pracy [55] emisja może znacząco zostać
zmniejszona (tab. 2.6).
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Tab. 2.5. Emisja gazów cieplarnianych od źródła do kół [23, 55]

Napęd
autobusu

Źródło
energii

Autobusy
olej
z silnikami
napędowy
ZS
Autobusy
sprężony
z silnikami
gaz ziemny
ZI
Autobusy
z ogniwami
wodór
wodorowymi
Autobusy
energia
elektryczne
elektryczna
Autobusy
energia
elektryczne
elektryczna
– źródła
odnawialne

Emisja gazów
cieplarnianych
od źródła
do zbiornika
(wyrażona
jako CO2ekw)
[g/km]

Emisja gazów
cieplarnianych
od zbiornika
do kół
(wyrażona
jako CO2ekw)
[g/km]

Emisja gazów
cieplarnianych
od źródła do
kół
(wyrażona
jako CO2ekw)
[g/km]

Średnie zmniejszenie emisji
gazów
cieplarnianych
w porównaniu
do ON
[%]

218

1004

1222

–

157

1014

1171

4,2

320

0

320

73,8

720

0

720

41,1

20

0

20

98,4

Tab. 2.6. Porównanie cech użytkowych autobusów z silnikami zasilanymi paliwami alternatywnymi,
względem wykorzystujących ON (Euro V)** [81]
Parametr
Autobusy z silnikami zasilanymi CNG
Autobusy elektryczne
Zasięg
od –20% do –40%
od –60% do –80%
Emisja drogowa CO2
–15%
–100%*
Emisja drogowa NOX
–80%
–100%
Emisja drogowa PM10
–95%
–100%
Emisja hałasu silnika
od –2% do –4%
od –5% do –7%
* Autobusy elektryczne nie są bezpośrednio źródłem CO2, jednak w niektórych opracowaniach
eksperckich jest uwzględniona produkcja energii elektrycznej w elektrowniach i straty na przesyle.
** Opracowanie wykonano na podstawie danych m.in. CIVITAS, MPK Tarnów w oparciu o uśrednione wartości emisji spalin i hałasu dla autobusów miejskich eksploatowanych w Unii Europejskiej. Dane rzeczywiste mogą się różnic w zależności od przyjętego modelu oraz jego kompletacji.
W przypadku autobusów elektrycznych nie uwzględniono emisji generowanej przez olejowe
ogrzewanie ich wnętrza.

W przypadku autobusów komunikacji miejskiej trzeba wziąć też pod uwagę koszty związane zarówno z ich zakupem, jak też eksploatacją. Porównując ze sobą autobusy z silnikami
zasilanymi ON i CNG oraz w pełni elektryczne odmiany przy założeniu 15-letniej obsługi,
najbardziej opłacalnym jest wybór do ich zasilania silników sprężonego gazu ziemnego.
Ogólne koszty są mniejsze niż w przypadku autobusu z silnikiem zasilanym olejem napędowym oraz znacząco mniejsze w odniesieniu do autobusu elektrycznego (tab. 2.7).
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Tab. 2.7. Porównanie kosztów inwestycyjnych autobusów zasilanych alternatywnie w stosunku do
autobusu zasilanego olejem napędowym [81]
Autobus ON
Autobus CNG
Autobus elektryczny
Cena zakupu•
900 000 zł
1000 000 zł
2500 000 zł
••
Koszt wymiany baterii
0 zł
0 zł
500 000 zł
•••
Łączne koszty paliwa
1296 000 zł
1170 000 zł
675 000 zł
Koszty serwisowe
(w tym wymiana
221 000 zł
238 000 zł
190 500 zł
•••
falowników)
RAZEM (koszt zakupu
2417 000 zł
2408 000 zł
3965 500 zł
+ 15 lat obsługi)
•
Cena ostateczna pojazdu uzależniona jest od parametrów technicznych, wyposażenia, technologii
ładowania, przyznanych rabatów czy liczby pojazdów zamówionych przez odbiorcę.
••
Koszt przybliżony, zależny od rodzaju zastosowanej baterii i intensywności eksploatacji.
•••
Opracowanie kosztów eksploatacji zawarte w tabeli opiera się na założeniu zakupu autobusów
w kontrakcie na 10 pojazdów. Dane dotyczą przeliczenia na jeden autobus, którego planowany cykl
istnienia określono na 15 lat, a całkowity przebieg na poziomie 1 mln km. Przy szacowaniu kosztów
paliwa brano pod uwagę cenę hurtową oleju napędowego (3,60 zł netto) oraz cenę CNG (0,65–2,34
zł netto). Cena za energię elektryczną wynosiła 0,43 zł/kWh. Koszty serwisowe szacowano w oparciu o dane MPK Tarnów, które określiły koszt serwisowy w przypadku autobusów z silnikami zasilanymi olejem napędowym na poziomie 0,26 zł/km, CNG 0,28 zł/km oraz autobusu elektrycznego
0,13 zł/km. Szacunki obejmują koszty serwisu oraz części. Dodatkowo do ceny autobusu elektrycznego dodano koszt wymiany falowników dla pełnego cyklu istnienia pojazdu.

Wykorzystywanie autobusów z silnikami zasilanych paliwami alternatywnymi komunikacji miejskiej będzie coraz większe. Wymuszają to stosowne akty prawne. Ustawa o elektromobliności i paliwach alternatywnych narzuca obowiązek rozwoju elektro- i gazomobiloności
w przypadku około 80 gmin i powiatów, gdzie populacja przekracza 50 tys. mieszkańców.
Z zapisów ustawy wynika również, że do 2021 r. udział autobusów zeroemisyjnych we flotach ma wynieść minimum 5%, a do 2028 r. ma to już być minimum 30% [106].
Zgodnie z Raportem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych z 2017 r. szacuje
się, że do 2028 r. znaczący udział będą w nim miały autobusy zasilane CNG. Są one tańsze w
zakupie w stosunku do autobusów elektrycznych [81]. Największy rozwój pojazdów komunikacji miejskiej zasilanych sprężonym gazem ziemnym będzie występował w przypadku
mniejszych gmin oraz miejsc, gdzie są dłuższe trasy przejazdowe. Biorąc pod uwagę różne
formy dofinansowania szacuje się popyt na autobusy CNG będzie na poziomie ok. 800–1000
sztuk do 2023 r. W przypadku w pełni elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej zakłada się, że do 2023 r. w Polsce będzie ich eksploatowanych 1500 sztuk. Ma to odpowiadać
13% całego krajowego taboru, który wynosi około 11 500–12 000 autobusów [81].
Podział biopaliw
W aneksie nr 1 Komunikatu Komisji Europejskiej nr 34 z 2006 r. [14] podzielono biopaliwa na ciekłe, gazowe oraz inne (otrzymane ze źródeł definiowanych dyrektywą 2001/77/WE,
które mogą być zastosowane do napędu w środkach transportu), wprowadzając jednocześnie
pojęcia pierwszej i drugiej generacji biopaliw [2]. Do pierwszej generacji biopaliw zalicza się
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te biopaliwa, które są wytwarzane bezpośrednio lub pośrednio z surowców żywnościowych
za pomocą procesów fermentacyjnych lub transestryfikacyjnych, np.:
‒ etanol jako odwodniony, konwencjonalny etanol gorzelniany,
‒ bio-ETBE otrzymywany z przeróbki chemicznej etanolu gorzelnianego,
‒ biodiesel, stanowiący estry metylowe oleju rzepakowego (RME) lub estry metylowe
(FAME) i etylowe (FAEE),
‒ biogaz, stanowiący oczyszczony biogaz z zawilgoconego biogazu składowiskowego
bądź rolniczego (aktualnie biogaz oczyszczony do czystości gazu ziemnego, otrzymywany z wszelkich substancji odpadowych różnego pochodzenia klasyfikowany jest jako
biopaliwo drugiej generacji) [2, 5, 35].
Do biopaliw drugiej generacji zalicza się te, które są otrzymane z biomasy (upraw roślin
energetycznych i organicznych substancji odpadowych) lub niejadalnych nasion oleistych
[2, 4, 35]. Można tu wymienić chociażby bioetanol, który jest otrzymywany w wyniku zaawansowanych procesów hydrolizy i fermentacji lignocelulozy pochodzącej z biomasy.
Biopaliwa syntetyczne stanowią produkty przetwarzania biomasy przez zgazowanie i odpowiednią syntezę na ciekłe komponenty paliwowe (BtL) [2]. Do biopaliw tej generacji zalicza się również bioDMF (dimetylofuran) jako paliwo do silników ZI otrzymywane z procesów katalitycznego przetwarzania cukrów (np. celulozy, skrobi), czy jako paliwo do silników
ZS, pochodzące z przetwarzania lignocelulozy z biomasy w procesach Fischer-Tropscha. Zalicza się do tej grupy również biodiesel syntetyczny z kompozycji produktów lignocelulozowych czy pochodne metanolu i etanolu oraz mieszaniny wyższych alkoholi, dimetyloeter
(bio-DME) otrzymywane pośrednio lub bezpośrednio z biomasy jako paliwa gazowe do silników z ZS, a także biodiesel [2, 4]. Biodiesel jako biopaliwo lub komponent paliwowy do silników ZS, otrzymywany jest w wyniku rafinacji wodorem (hydrogenizacji) odpadowych olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. Uwzględnia się też biogaz jako syntetycznie otrzymywany gaz o właściwościach gazu ziemnego (SNG), pozyskiwany jest w wyniku procesów
zgazowania lignocelulozy i odpowiedniej syntezy (także z procesów WtG – Waste to Gas).
Nie można zaliczyć do biopaliw drugiej generacji, przetworzonych biopaliw pierwszej generacji [2].
Wyróżnia się również biopaliwa trzeciej generacji, dla których opracowanie technologii
powszechnego otrzymywania i wdrożenia ich do eksploatacji jest przewidywane od 2030 r.
Wytwarzane one mogą być podobnymi metodami, jak biopaliwa drugiej generacji, ale ze
zmodyfikowanego na etapie uprawy surowca (biomasy) za pomocą molekularnych technik
biologicznych [2, 34]. Konieczność zamknięcia bilansu dwutlenku węgla lub eliminacji jego
oddziaływania na środowisko wymusiły propozycję wydzielenia nowej czwartej generacji
biopaliw.
Z powyższego podziału biopaliw wynika, że obecnie wykorzystywane są biopaliwa drugiej
generacji. Interesującym i perspektywicznym paliwem w tej grupie jest uszlachetniony biogaz. Charakteryzuje się on parametrami zbliżonymi do parametrów gazu ziemnego i stanowi
substrat biometanu, który wykorzystano w badaniach własnych przedstawionych w niniejszej
rozprawie.
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Wytwarzanie biogazu
Biogaz powstaje w procesie biologicznym z masy organicznej przy braku obecności tlenu.
Ten szeroko rozpowszechniony w przyrodzie proces odbywa się na przykład na torfowiskach,
na dnie mórz czy w gnojowicy. Masa organiczna zamienia się prawie w całości w biogaz.
Z pozostałej części powstaje dodatkowo biomasa i (lub) ciepło [8, 69].
Utworzona mieszanina gazów w około 66% składa się z metanu i w około 33% z dwutlenku węgla. Oprócz tego w biogazie znajdują się jeszcze niewielkie ilości wodoru, siarkowodoru, amoniaku i innych składników śladowych. Proces powstawania biogazu, przedstawiono na
rys. 2.9 [8, 34].

Rys. 2.9. Schemat rozkładu beztlenowego otrzymania biogazu [8]

W pierwszym etapie – hydrolizie – dochodzi do rozkładu złożonych związków materiału
wyjściowego na proste związki organiczne (np. aminokwasy, cukier, kwasy tłuszczowe).
Uczestniczące w tym procesie bakterie uwalniają enzymy, które rozkładają materiał na drodze
reakcji biochemicznej. Następnie utworzone produkty pośrednie rozkładają się w fazie zakwaszania przy udziale bakterii kwasotwórczych na kwasy tłuszczowe (kwas octowy, propionowy i masłowy) oraz dwutlenek węgla i wodór. Oprócz tego powstają niewielkie ilości kwa-
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su mlekowego i alkoholu. W następnej fazie tworzenia się kwasu octowego, produkty przy
udziale bakterii zamieniają się w substancje poprzedzające powstanie biogazu. Ponieważ zbyt
wysoka zawartość wodoru szkodzi bakteriom octowym, muszą one współpracować z bakteriami metanowymi [7, 8].
Z punktu widzenia użytkownika instalacji biogazowej liczy się zawartość metanu, a więc
procentowy udział metanu w całej mieszaninie gazów, ponieważ metan jest nośnikiem energii. Skład biogazu może wpływać tylko w ograniczonym stopniu na zawartość metanu. Jego
wartość zależy od takich czynników, jak: zawartość wody w podłożu, temperatura fermentowania, czas aktywny, przygotowanie podłoża oraz stopień rozkładu podłoża. Uzysk metanu
będzie przy tym zależał w szczególności od składu podawanego podłoża, a więc zawartości
tłuszczów, białek i węglowodanów. Charakterystyczne uzyski metanu z tych grup substancji
zmniejszają się przy tym w wymienionej kolejności. W odniesieniu do masy, z tłuszczów
można otrzymać większy uzysk metanu niż z węglowodanów [7].
Istnieją trzy zasadnicze technologie pozyskiwania biogazu:
‒ fermentacja osadu czynnego w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków,
‒ fermentacja organicznych odpadów przemysłowych i konsumpcyjnych na składowiskach odpadów,
‒ fermentacja na bazie podłoży pochodzenia rolniczego, podłoży pochodzących z przemysłu rolniczego związanych z dalszą obróbką, surowców organicznych z obiektów
komunalnych i gospodarstw domowych, zieleni i traw.
Uszlachetnianie biogazu
Biogaz powstający w procesie fermentacji metanowej zawiera średnio 55–70% metanu [4].
Pozostałe składniki (dwutlenek węgla, siarkowodór, woda w postaci pary wodnej oraz niewielkie ilości azotu i tlenu) stanowią obciążenie, co zmniejsza wartość opałową biogazu.
Wartość opałowa biogazu surowego jest znacznie mniejsza, niż gazu ziemnego, czy też sprężonego gazu ziemnego stosowanego jako paliwo silnikowe [4].
Spalanie biogazu najczęściej wykorzystywane jest do przetwarzania na energię elektryczną
lub ciepło. Jego oczyszczanie dla tego typu zastosowań sprowadza się głównie do usunięcia
siarkowodoru oraz wody, negatywnie wpływających na funkcjonowanie i żywotność urządzeń energetycznych, powodując ich korozję. Do zastosowań motoryzacyjnych wymagane
jest usunięcia dwutlenku węgla.
Ze względu na efektywność procesów przetwarzania energii, korzystniejsze są procesy polegające na oczyszczaniu biogazu do parametrów gazu ziemnego i wykorzystywanie go bezpośrednio jako nośnika energii – paliwa do silników spalinowych. Znane są różne metody
oczyszczania biogazu do biometanu. Można do nich zaliczyć m.in. [4, 35]:
‒ adsorpcję zmiennociśnieniową, PSA (Pressure Swing Adsorption),
‒ płuczki wodne,
‒ płuczki organiczne,
‒ płuczki chemiczne,
‒ techniki membranowe,
‒ separację kriogeniczną.
Jako paliwo dla samochodów m.in. ciężarowych i autobusów wykorzystuje się oczyszczony biogaz już od dłuższego czasu, np. w Szwecji. Również w Niemczech i Norwegii stosuje
27

się tego typu działania. Jeśli biogaz ma być stosowany jako paliwo dla pojazdów, musi zostać
przetworzony tak, by osiągnąć akceptowalną jakość chemiczną. W związku z tym, że pojazdy
obecnie są przystosowane przede wszystkim do zasilania ich silników sprężonym gazem
ziemnym, zaleca się uzdatnianie biogazu do czystości gazu ziemnego (np. CNG) [116].
W tabeli 2.8 podano skład biogazu w porównaniu ze składem sprężonego gazu ziemnego [37].
Tab. 2.8. Przeciętny skład biogazu i gazu ziemnego [37]
Jednostka

Biogaz

Składowiska
odpadów

Gaz ziemny

Metan

[% obj.]

60–70

35–65

98

Inne węglowodory

[% obj.]

0

0

9,4

Wodór

[% obj.]

0

0–3

0

Dwutlenek węgla

[% obj.]

30–40

15–50

0,67

Azot

[% obj.]

~0,2

5–40

0,28

Tlen

[% obj.]

0

0–5

0

Siarkowodór

[ppm]

0–4000

0–100

2,9

Amoniak

[ppm]

~100

~5

0

6,5

4,4

11,0

Składniki

Dolna wartość opałowa

3

[kWh/Nm ]

W badaniach własnych wykorzystano biogaz składowiskowy, który został oczyszczony do
biometanu. Gaz ten po sprężeniu ma parametry zbliżone do oferowanego na rynku sprężonego gazu ziemnego. Paliwo zostało wyprodukowane w pierwszej doświadczalnej, przewoźnej
instalacji oczyszczania biogazu sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu w Polsce.
Jest ona usytułowana w Niepołomicach koło Krakowa, a jej właścicielem jest Instytut Transportu Samochodowego. Została ona zbudowana i uruchomiona pod koniec 2014 r. [115].
Doświadczalna stacja oczyszczania przeznaczona jest do oczyszczania gazu wysypiskowego ze składowisk odpadów, w tym w Niepołomicach do jakości biometanu i jego dystrybucji do pojazdów samochodowych. Jej główne węzły to:
‒ odsiarczanie gazu wysypiskowego,
‒ oczyszczanie biogazu z CO2 i siloksanów,
‒ osuszanie oczyszczonego biogazu (biometanu),
‒ sprężanie biometanu do ciśnienia 25 MPa,
‒ magazynowanie sprężonego biometanu w zestawie butli,
‒ dystrybucja sprężonego biometanu do pojazdów samochodowych.
Biometan
Zgodnie z definicją, termin biomasa oznacza ulegającą biodegeneracji część produktów,
odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, leśnictwa i związanych
działów przemysłu w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji część
odpadów przemysłowych i miejskich [2]. Na rysunku 2.10 przedstawiono technologie konwersji biomasy i innych substratów wykorzystywanych do produkcji paliw transportowych
[5, 35].
28

Rys. 2.10. Technologie konwersji substratów do produkcji paliw wykorzystywanych w transporcie [35]

Na przedstawionym diagramie widoczna jest również konwersja biogazu do biometanu,
który może być wykorzystywany także do zasilania silników pojazdów (nie tylko do produkcji energii elektrycznej i ciepła) [54]. Jest to cenne paliwo, niewykorzystywane w kraju do
zasilania pojazdów. W tabeli 2.9 przedstawiono szwedzkie wymagania dla biogazu jako paliwa stosowanego do zasilania silników bez regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej
sondą lambda, spalających mieszanki ubogie, stosowane np. w ciężkich pojazdach (biogaz typ
A) oraz paliwo stosowane do zasilania silników z regulacją składu mieszanki paliwowopowietrznej sondą lambda stosowane np. w lekkich pojazdach (biogaz typ B) [69, 84].
Tab. 2.9. Szwedzkie wymagania dla biogazu jako paliwa do pojazdów [69, 84]
Parametr

Jednostka

Biogaz typ A

Biogaz typ B

Liczba Wobbego

[MJ/m3]

44,7–46,4

43,9–47,3

Zawartość metanu

[% obj.]

97 ±1

97 ±2

Maksymalna zawartość wody

[mg/m3

32

32

Maksymalna zawartość CO2 + O2 + N2
Maksymalna zawartość tlenu

[% obj.]
[% obj.]

4,0
1,0

5,0
1,0

Maksymalna całkowita zawartość siarki

[mg/m3]

23

23

Całkowita maksymalna zawartość związków
azotu (wykluczając N2) odniesiona do NH3

[mg/m3]

20

20

[μm]

1

1

Maksymalny rozmiar cząstek
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Zastosowanie biometanu
Jedną z możliwości zmniejszenia użytkowania w miastach pojazdów o napędzie konwencjonalnym, a nawet całkowite ich wyeliminowanie, jest m.in. wykorzystanie biometanu [115].
Biogaz można wykorzystać do różnych celów, tj. produkcja energii elektrycznej i ciepła, ale
także po oczyszczeniu, jako paliwa – sprężonego bioemtanu do zasilania silników pojazdów
[11, 38]. Tak jak w przypadku gazu ziemnego, biometan obok postaci skompresowanej CBG
(Compressed Biomethane Gas) może występować w postaci ciekłej LBG (Liquid Biomethane
Gas), aby efektywniej go przechowywać i transportować.
Na koniec 2014 r. w Europie było ponad 17 000 instalacji do produkcji biogazu (zwiększenie o 18% w stosunku do 2013 r.) oraz 367 instalacji do przetwarzania biogazu na biometan (rys. 2.11 i 2.12). W Polsce funkcjonuje 257 elektrowni biogazowych o łącznej mocy zainstalowanej 190,5 MW [3, 6, 69, 117].

Rys. 2.11. Liczba biogazowni w Europie w 2014 r. (moc całkowita 8293 MWel) [6]

Rys. 2.12. Liczba instalacji biometanowych w Europie w 2014 r. [6]
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Stosowanie na potrzeby motoryzacyjne biometanu w Szwecji, umożliwia istotny potencjał
produkcji biogazu [36, 38]. W tabeli 2.10 przestawiono porównanie potencjału możliwości
produkcji biogazu w kilku krajach Regionu Morza Bałtyckiego [3]. Także w Polsce występuje znaczący potencjał produkcji biogazu. Można zatem w części ten potencjał wykorzystać na
potrzeby zasilania silników autobusów miejskich.
Tab. 2.10. Porównanie potencjału i produkcji biogazu w kilku krajach Regionu Morza Bałtyckiego [3]
Kraj

Całkowita produkcja (2009) Całkowity potencjał (2010/2011)
[PJ]

[PJ]

Niemcy

176,4

414–432

Polska

4,1

52,3–115 (410,4)

Szwecja

4,6

50,4–61,2 (214,8)

Wykorzystanie
potencjału
[%]
40,8–42,6
(wartość średnia 41,7)
3,6–7,8
(wartość średnia 4,1)
7,5–9,1
(wartość średnia 6,2)

Zgodnie z raportem z 2016 r. firmy Ricardo analizującym wpływ wykorzystania sprężonego gazu ziemnego i sprężonego biometanu jako paliwa w transporcie, jedynie autobusy miejskie z silnikami zasilanymi sprężonym biometanem są bardziej ekologiczne w porównaniu
z autobusami z silnikami zasilanymi sprężonym gazem ziemnym (lub LNG) czy olejem napędowym [83]. Od etapu wytwarzania paliwa, przez jego produkcję i transport, aż do wykorzystania w pojeździe (emisja od źródła do kół), emisja drogowa CO2 z autobusów z silnikami
zasilanymi sprężonym gazem ziemnym, w zależności od scenariusza emisji gazów cieplarnianych od źródła do zbiornika, jest od 68% do 82% mniejsza w porównaniu do tej emisji z
pojazdów zasilanych olejem napędowym, jak też CNG/LNG (tab. 2.11) [83].
Główną zaletą wykorzystania paliwa gazowego (CNG/LNG lub sprężonego biometanu)
w autobusach jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W przypadku emisji tlenków azotu
wyrażonej w gramach na pojazd na rok (tab. 2.12), według tych danych, nie ma różnicy w
tym zakresie w porównaniu z olejem napędowym (oprócz samochodów osobowych i lekkich
samochodów ciężarowych). Inaczej jest w odniesieniu do emisji drogowej tlenków siarki,
która jest znacznie mniejsza. Przedstawione w publikacji dane na temat emisji cząstek stałych
zdecydowanie stawiają autobusy z silnikami zasilanymi olejem napędowym w gorszej pozycji
– autobus z silnikiem zasilanym gazem emituje rocznie 1 kg mniej cząstek stałych (tab. 2.12)
[6, 83].
Koszty środowiskowe (w tym wpływ na zdrowie ludzi, uprawę roślin, ekosystemy i działalność gospodarczą) są mniejsze w przypadku autobusów napędzanych sprężonym biometanem w porównaniu zarówno do autobusów zasilanych olejem napędowym, jak i CNG/LNG
[115]. Biometan wytwarzany m.in. z składowisk odpadów lub oczyszczalni ściegów jest
znacznie bardziej przyjaznym dla środowiska paliwem niż olej napędowy. Szczególnie jeżeli
chodzi o emisję zanieczyszczeń, spalanie metanu w silnikach autobusów może znacznie poprawić jakość powietrza, a także zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w sektorze transportu.
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Tab. 2.11. Roczna emisja GHG od źródła do kół (WTW) dla wybranych typów pojazdów drogowych
(scenariusz małej emisji gazów cieplarnianych od źródła do zbiornika – WTT) [83]
Roczna emisja CO2ekw
od źródła do kół
[Mg/rok]
benzyna/
gaz
biometan
olej napędowy ziemny

Typ pojazdu

Pojazdy osobowe
ZI
Pojazdy osobowe
ZS
Pojazdy osobowe
(dmc do 3,5 Mg)
Mały pojazd
ciężarowy
Duży pojazd
ciężarowy
(dmc do 26 Mg)
Duży pojazd
ciężarowy
(dmc ponad 32 Mg)

Zmiana w emisji CO2ekw
od źródła do kół
[%]
gaz ziemny
biometan
w odniesieniu
w odniesieniu
do benzyny/
do benzyny/
oleju napędowego oleju napędowego

1,70

1,39

0,20

–18%

–88%

1,31

1,39

0,20

+6%

–85%

3,98

4,28

0,82

+8%

–79%

18,07

20,43

4,91

+13%

–73%

48,21

55,94

10,61

+16%

–78%

135,38

136,23

82,00

+1%

–39%

Autobusy

57,53

60,96

10,10

+6%

–82%

Autokary

46,14

53,12

9,60

+15%

–79%

Uwagi: w przypadku samochodów osobowych bazowy pojazd porównawczy zasilany jest benzyną;
w przypadku wszystkich innych pojazdów, pojazdy bazowe napędzane są silnikiem ZS.
Tab. 2.12. Zmiana rocznej emisji zanieczyszczeń związana z zastąpieniem pojazdów z silnikami zasilanymi benzyną/olejem napędowym przez pojazdy z silnikami zasilanymi paliwem metanowym [83]

Typ pojazdu

Zmiana rocznych emisji zanieczyszczeń powietrza
[g/pojazd/rok]
średni przebieg roczny [km]

NOx

PM

Pojazd osobowy ZI
Pojazd osobowy ZS

13 000
13 000

0
–1963

–15
–16

Pojazdy lekkie (zasilanie CNG)

16 000

–2546

–12

Małe pojazdy ciężkie (dedykowane CNG)
Duże pojazdy ciężkie (dedykowane LNG)
Duże pojazdy ciężkie dwu- lub więcej członowe (zasilane dualne diesel-LNG/LBM)

35 000
60 000

0
0

–225
–574

13 000

0

–697

Autobusy (dedykowane CNG)

50 000

0

–924

Autobusy (dedykowane LNG)

52 000

0

–736
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Zalety stosowania biometanu jako paliwa przedstawiono w artykule [54]. W Szwecji ok.
44% ogólnej produkcji biogazu przeznaczona jest na cele transportowe. Biogazownia
w Linköping dostarcza go do 12 stacji tankowania, zużywa 45 000 ton odpadów organicznych, z których wytwarzanych jest 4,7 mln m3 biometanu (97% obj. CH4). Tym sposobem od
2002 r. tylko dzięki miejskim autobusom z silnikiem zasilanym sprężonym biometanem emisja CO2 została zmniejszona o ponad 9 ton w ciągu roku. Wykorzystanie sprężonego biometanu jako paliwa zasilającego silniki np. autobusów komunikacji miejskiej, może mieć pozytywny wpływ nie tylko na emisję zanieczyszczeń spalin i dywersyfikację paliw, ale również
na uniezależnienie regionu od dostaw paliw ropopochodnych.
Przestawione badania stanowią potwierdzenie zasadności stosowania alternatywnych napędów i paliw w przypadku autobusów komunikacji miejskiej. Według zaprezentowanych
analiz w najbliższych latach największy rozwój oraz popularność będą miały autobusy z silnikami ZI zasilanymi sprężonym gazem ziemnym lub sprężonym biometanem oraz autobusy
elektryczne. W późniejszym czasie będą również w istotnym stopniu eksploatowane autobusy
wyposażone w ogniwa paliwowe, jednak rozwinięta musi zostać infrastruktura ich tankowania [18].
Wyznaczenie emisji drogowej lub jednostkowej składników spalin z określonego pojazdu
z silnikiem spalinowym możliwe jest na podstawie badań na:
 hamowni podwoziowej,
 badań w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego (RDE).
W rozprawie przyjęto, że badaniami drogowymi objęte będą autobusy miejskie z silnikami
spalinowymi zasilanymi sprężonym gazem ziemnym, sprężonym biometanem, a także dla
porównania autobusy miejskie z silnikami ZS zasilanymi olejem napędowym. W badaniach
wykorzystano mobilne (przenośne) przyrządy do pomiaru emisji zanieczyszczeń spalin
PEMS (ang. Portable Emission Measurement System), umożliwiające pomiar założonych
w metodyce parametrów pracy silnika i pojazdu [58, 62, 71, 95].
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3. Cel i zakres pracy
Istotnym czynnikiem wpływającym na środowisko naturalne, życie i zdrowie człowieka
jest emisja spalin pochodząca z pojazdów. Problem ten dotyczy przede wszystkim aglomeracji miejskich, gdzie występuje duża liczba pojazdów oraz ludzi. Dowodem negatywnego
wpływu na życie ludzkie są coraz większe problemy z jakością powietrza w aglomeracjach
miejskich, gdzie notowane są nawet kilkukrotne przekroczenia dopuszczalnego stężenia
PM2,5, PM10 lub NOx. Już w raporcie WHO [113] z 2012 r., odnoszącym się do wyników badań z wielu ośrodków naukowych, stwierdza się, że emisja spalin z silników ZS stanowi poważną przyczynę chorób nowotworowych.
Znaczący rozwój wiedzy w zakresie ekologii, jak też wielokrotne prace badawcze związane z tematem wpływu spalin na życie ludzkie, wpłynęły na wprowadzanie ograniczeń ruchu
pojazdów z silnikami konwencjonalnymi w centrach miast. Dotyczą one konieczności spełniania przez te pojazdy odpowiednich norm czystości spalin lub całkowicie zakazują
im poruszania się w wyznaczonych strefach. Również w Polsce w najbliższych latach, planuje
się wprowadzenie tego typu ograniczeń. To przekłada się na położenie znacznie większego
nacisku na zagadnienie emisji zanieczyszczeń spalin przez silniki autobusów komunikacji
miejskiej oraz zwiększenie promocji ekologicznych środków transportu publicznego.
Autobusy miejskie są jednymi z najważniejszych w transporcie miejskim. Zaliczane są do
pojazdów ciężkich, jednak ich konstrukcja oraz warunki eksploatacji są odmienne od innych
pojazdów tej kategorii. Zwiększająca się populacja tego rodzaju pojazdów spowodowała konieczność poznania wpływu stosowanych w nich alternatywnych napędów, w tym wykorzystywanych paliw alternatywnych.
W ostatnich latach w kraju podjęto próby oceny ekologiczności autobusów miejskich
w rzeczywistych warunkach drogowych oraz analizę warunków pracy ich silników w tych
warunkach [20, 60, 95]. Autor rozprawy uczestniczył w pracach obejmujących tę tematykę.
Efektem jest wiele publikacji dotyczących omawianego zagadnienia badań emisji zanieczyszczeń spalin z pojazdów w tym autobusów miejskich w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego [33, 38, 39, 59, 60].
Prace w omawianym zakresie cały czas trwają, a metoda badań jest dopracowywana ze
względu na coraz bardziej zaawansowane działania legislacyjne oraz występujące doskonalenie konstrukcji sprzętu badawczego. Główną problematykę niniejszej rozprawy stanowi emisja zanieczyszczeń spalin z autobusów komunikacji miejskiej w rzeczywistych warunkach
ruchu drogowego. Na tej podstawie sformułowano cel rozprawy.
Celem rozprawy jest określenie wpływu stosowania różnych paliw do zasilania silników autobusów miejskich na emisję związków szkodliwych spalin i zużycie paliwa
w rzeczywistych warunkach ich eksploatacji z uwzględnieniem efektów ekonomiczno-środowiskowych.
Główne problemy badawcze obejmują swoim zakresem zagadnienia dotyczące:
 wpływu rzeczywistej eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej wyposażonych
w różne silniki na emisję zanieczyszczeń,
 zasadność wykorzystywania paliw alternatywnych do zasilania autobusów komunikacji
miejskiej.
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Uwzględniając tendencję wprowadzania na rynek nowych paliw alternatywnych, do badań
wybrano autobusy miejskie jednoczłonowe oraz dwuczłonowe 12- i 18-metrowe, które przeznaczone są do eksploatacji na rzeczywistych trasach przejazdowych. Autobusy obciążono
masą 4000 kg (autobusy jednoczłonowe) i masą 5000 kg (autobusy dwuczłonowe) odzwierciedlającą średnią masę pasażerów na trasach przejazdowych, gdzie są eksploatowane. Badania zostały wykonane w rzeczywistych warunkach drogowych, dzięki czemu możliwe było
określenie emisji drogowej z badanych autobusów przy zasilaniu ich silników paliwami alternatywnymi.
Rozważania przedstawione w rozprawie dotyczą autobusów miejskich zasilanych olejem
napędowym, sprężonym gazem ziemnym oraz sprężonym biometanem (rys. 3.1). Do badań
wybrano ww. paliwa alternatywne, ponieważ sprężony gaz ziemny, w świetle prawa ma być
w większym stopniu wykorzystywany w kraju i w UE. Biometan z kolei jest w pełni odnawialnym paliwem, które może być pozyskiwane z różnych źródeł. Do tej pory nie wykorzystywano tego paliwa na terenie kraju. Z tego też względu postanowiono sprawdzić zasadność
wykorzystywania sprężonego biometanu do zasilania silników autobusów komunikacji miejskiej w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. W Polsce tego tematu nie podejmowano.
W literaturze zagranicznej rozpoznano ten problem w ograniczonym zakresie.

Rys. 3.1. Struktura pracy
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Do badań wykorzystano nowoczesną, przenośną aparaturę pomiarową typu PEMS (Portable Emission Measurement System), służącą do pomiarów stężenia i natężenia emisji szkodliwych składników gazów wylotowych. Dzięki jej wykorzystaniu możliwe było wykonanie
prac w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, a także akwizycję niezbędnych danych z
pokładowych systemów diagnostycznych. Zakres badań obejmował realizację pomiarów na
dwóch trasach przejazdowych, na których autobusy wykorzystywane są przez jednego z miejskich przewoźników.
W analizie wyników badań przedstawiono wyniki emisji związków szkodliwych spalin dla
poszczególnych autobusów z silnikami zasilanymi różnymi paliwami, a także wykonano porównania dotyczące wartości emisji drogowej i jednostkowej tych związków szkodliwych.
Analizy obejmują m.in. charakterystyki udziałów czasu pracy, charakterystyki natężenia oraz
stężenia emisji poszczególnych składników szkodliwych, jak też zużycie paliwa. Zużycie
paliwa wyznaczano metodą bilansu węgla, natomiast analizę emisji zanieczyszczeń prowadzono metodą, z wykorzystaniem tzw. „okien pomiarowych”. Określono efekty ekonomiczno-środowiskowe eksploatacji badanych autobusów.
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4. Metodyka badań
4.1. Procedury badawcze emisji zanieczyszczeń spalin z pojazdów ciężkich
w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego
Przepisy homologacyjne dla pojazdów ciężkich w zakresie emisji zanieczyszczeń spalin
przez ostatnie lata znacząco ewoluowały. Zgodnie m.in. z art. 5 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) 595/2009 [93] Komisja Europejska odniosła się w rozporządzeniu 582/2011 [90] do pomiarów zanieczyszczeń spalin z pojazdów ciężkich w rzeczywistych
warunkach eksploatacji, w procesie homologacji typu z wykorzystaniem mobilnych systemów PEMS do pomiaru tej emisji.
W rozporządzeniu 582/2011 [90] określono m.in. procedurę w zakresie zgodności eksploatacji, wyboru pojazdu, warunków badania i sposobu oceny zgodności w eksploatacji. W kolejnych przepisach, tj. rozporządzeniach 64/2012 [92], 133/2014 [88], 136/2014 [89],
627/2014 [91], 2016/1718 [86] oraz 2017/1347 [87] uzupełniano informacje w odniesieniu do
dostępu do informacji z systemu diagnostycznego OBD (On Board Diagnostics) oraz napraw
i obsługi technicznej omawianych pojazdów. Dostosowano też zawarty w rozporządzeniu
582/2011 zakres określanych paliw wzorcowych w wyniku stosowania biopaliw (rozporządzenie 136/2014 [89]). W rozporządzeniu 2016/1718 [86] doprecyzowano zakres obciążenia
użytkowego badanego pojazdu oraz czas trwania badania w rzeczywistych warunkach ruchu
drogowego (praca silnika w teście RDE powinna wnosić 4–7 razy więcej niż praca wykonana
przez silnik w cyklu WHTC). Wprowadzono też zmiany w dyrektywie 2007/46 [21].
Trzeba podkreślić, że zawarte w rozporządzeniach wymagania stosuje się w badaniach
homologacyjnych typu, natomiast badania przedstawione w rozprawie dotyczą badań autobusów komunikacji miejskiej na konkretnych trasach przejazdowych, na których są one eksploatowane. Badania miały odzwierciedlać w największym stopniu warunki użytkowania autobusów. Tym niemniej wiele wymagań zawartych w ww. rozporządzeniach uwzględniono tj. np.
w zakresie obciążenia użytkowego autobusów oraz przejazdów w obszarze miejskim i pozamiejskim.
Trasy przejazdowe umożliwiały przeprowadzenie badań bez przerw, rejestracja danych była ciągła oraz można było osiągnąć minimalny czas trwania badania. Przyrządy pomiarowe
PEMS były zasilane z zewnętrznego źródła zasilania. Nie wykorzystywano energii bezpośrednio lub pośrednio z jednostki napędowej badanego autobusu. Instalację systemu PEMS
rozprowadzano tak, aby w jak najmniejszy sposób wpływała na emisję spalin z silnika autobusu. Stosowano się też do zalecanej w ww. rozporządzeniach procedury badania emisji zanieczyszczeń spalin przy wykorzystaniu przenośnych przyrządów pomiarowych do oceny
emisji zanieczyszczeń.
W prowadzonych badaniach porównawczych autobusów z silnikami ZS zasilanymi olejem
napędowym oraz z silnikami ZI zasilanymi sprężonym gazem ziemnym i sprężonym biometanem, wykorzystano podstawowe zasady określania emisji zanieczyszczeń spalin podane
w cytowanych rozporządzeniach (przede wszystkim w rozporządzeniu 582/2011 [90]
i 2016/1718 [86]).
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Budowa dwuwymiarowych histogramów
Możliwość porównania wyników emisji drogowej spalin jest słuszna jedynie w przypadku,
gdy wykonywane próby drogowe są do siebie podobne. Największym problemem jest fakt, że
testy drogowe charakteryzują się często dużą niepewnością warunków panujących na drodze
[71, 95]. Testy wykonywane na tej samej trasie pomiarowej charakteryzują się różnymi warunkami pracy pojazdu (autobusu), jak też jego silnika [62, 71, 95]. Do określenia natężenia
emisji zanieczyszczeń w poszczególnych zakresach pracy pojazdu (autobusu) można wykorzystać dwuwymiarową charakterystykę udziału czasu pracy u = f(V, a) i wyznaczone parametry emisyjne w danym teście drogowym, np. natężenie emisji tlenku węgla – ECO = f(V, a).
Charakterystyka taka zastępuje cały cykl drogowy punktami pomiarowymi na charakterystyce
pracy pojazdu (autobusu) i umożliwia wyznaczenie natężenia emisji związków szkodliwych
[62, 71, 95].
W metodzie porównania dwuwymiarowych charakterystyk należy numerować poszczególne zakresy prędkości pojazdu i przyspieszenia (rys. 4.1) [71].

Rys. 4.1. Numeracja poszczególnych zakresów prędkości i przyspieszenia na porównywanych charakterystykach dwuwymiarowych [71]

Ponumerowane zakresy prędkości pojazdu i jego przyspieszenia dla przejazdu, porównuje
z tymi samymi przedziałami (numery pól) z przejazdu porównywanego. Dzięki temu uzyskuje się dwie kolumny danych, które służą do wyznaczenia równania regresji (y= ax + b).
Współczynnik determinacji (R2) jest wartością, dzięki której można porównać rejestrowane
dane. Przejazdy można uznać za podobne do siebie w przypadku, gdy współczynnik kierunkowy prostej (a) jest bliski wartości 1 oraz wyraz wolny (b) jest bliski 0. Tego typu porównania stosowano w niniejszej pracy.
Metoda wyznaczania okien uśredniania z wykorzystaniem pracy odniesienia
Wartości chwilowe emisji zanieczyszczeń muszą być wyznaczane z zastosowaniem metody ruchomego zakresu uśredniania, opartej na pracy odniesienia (rys. 4.2). Zasada tego obli38

czenia jest następująca: emisji jednostkowej nie oblicza się dla kompletnego zbioru danych,
lecz dla podzbiorów, przy czym długość takich podzbiorów ustala się w taki sposób, aby odpowiadały pracy odniesienia podczas testu referencyjnego (WHTC). Obliczenia średniej kroczącej przeprowadza się przy przyroście czasowym równym częstotliwości próbkowania danych (najczęściej 1 Hz). Podzbiory te, służące do uśredniania danych dotyczących emisji,
nazywane są „zakresami uśredniania”. Obliczenia mogą być wykonywane od ostatniego
punktu (wstecz) lub od punktu pierwszego (do przodu) [71, 90]. Czas trwania i-tego okna
uśredniania (t2,i – t1,i) określa się według wzoru (oznaczenia z rys. 4.2) [71, 90]:
W(t2,i) – W(t1,i) ≥ Wref
gdzie: W(tj,i)
Wref
t2,i

(4.1)

– praca silnika zmierzona między uruchomieniem a czasem tj,i, kWh,
– praca silnika w cyklu WHTC, kWh,
– wybiera się w taki sposób, aby:
W(t2,i – Δt) – W(tl,i) < Wref ≤ W(t2,i) – W(t1,i)

(4.2)

gdzie Δt jest okresem pobierania próbek danych (1 s lub mniej).
emisja

m(t2,i)

m
W(t2,i) – W(t1,i) ≥ Wref
m(t1,i)
W(t2,i – t) – W(t1,i) < Wref
W(t2,i – t) W(t2,i)

W(t1,i)

W(t)

Rys. 4.2. Wyznaczanie okna pomiarowego opartego na pomiarze pracy odniesienia [71, 90]

Emisję jednostkową ej określoną w miligramach na kilowatogodzinę oblicza się dla każdego okna i każdego zanieczyszczenia j w następujący sposób [71, 90]:
ej 

m
W( t 2,i )  W( t1,i )

(4.3)

gdzie: m – masowe natężenie emisji składnika w oknie uśredniania, mg,
W(t2,i) – W(t1,i) – praca silnika w i-tym oknie uśredniania, kWh.
Ważne okna uśredniania to takie, których średnia moc przekracza wartość równą 20%
maksymalnej mocy silnika. Udział ważnych okien musi wynosić co najmniej 50% w całym
teście pomiarowym. Jeśli udział ten wynosi mniej niż 50%, ocenę danych powtarza się
z zastosowaniem mniejszych progów mocy. Próg mocy zmniejsza się etapami (z krokiem
1%) do czasu, gdy udział ważnych okien osiągnie co najmniej wartość 50% (najmniejsza war-
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tość progu mocy to 15% maksymalnej mocy silnika; jeżeli przy progu mocy wynoszącym
15% udział ważnych okien jest mniejszy niż 50%, badanie jest nieważne) [71, 90].
Metoda wyznaczania okien uśredniania z wykorzystaniem masy odniesienia dwutlenku
węgla
Czas trwania i-tego okna uśredniania (t2,i – t1,i) określa się według wzoru (rys. 4.3) [71]:
mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i) ≥ mCO2 ref

(4.4)

gdzie: mCO2(tj,i) – masa CO2 zmierzona między rozpoczęciem badania a czasem tj,i, kg,
mCO2 ref – masa CO2 określona w cyklu WHTC, kg,
t2,i

– wybiera się w taki sposób, aby:
mCO2(t2,i – Δt) – mCO2(tl,i) < mCO2 ref ≤ mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i)

(4.5)

gdzie Δt jest okresem pobierania próbek danych (1 s lub mniej).
emisja

m(t2,i)

m
mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i) ≥ mCO2ref
m(t1,i)
mCO2(t2,i – t) – mCO2(t1,i) < mCO2ref
mCO2(t2,i – t)

mCO2(t1,i)

mCO2(t2,i) mCO2(t)

Rys. 4.3. Wyznaczanie okna pomiarowego opartego na pomiarze emisji dwutlenku węgla [71, 90]

Ważne okna uśredniania to takie, których czas trwania nie przekracza maksymalnego czasu trwania obliczonego według wzoru [90]:
D max  3600

Wref
0,2  N e max

(4.6)

gdzie: Dmax – maksymalny czas trwania okna, s,
Nemax – maksymalna moc silnika, kW.
Pojazd uznaje się za zgodny z wymaganiami, jeśli 90% wartości CF (Conformity Factor) dla
poszczególnych fragmentów cyklu jazdy nie przekracza 1,5 [71, 90]. Wskaźnik emisji CF
oznaczający krotność zwiększenia (lub zmniejszenia) emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych
warunkach ruchu RDE w stosunku do testu homologacyjnego zdefiniowany jest następująco:

CFj 

b RDE, j
b test, j

(4.7)
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gdzie: j
– związek szkodliwy, dla którego określono wskaźnik emisji,
bRDE,j – emisja drogowa (lub jednostkowa) związku szkodliwego uzyskana w warunkach rzeczywistych, g/km (lub g/kWh),
btest,j – emisja drogowa związku szkodliwego uzyskana w teście homologacyjnym,
g/km (lub g/kWh).
W przepisach [90] metoda badań w ramach kontroli zgodności w eksploatacji pojazdów
ciężkich różni się od stosowanej w homologacji typu. Stanowi to istotną różnicę w stosunku
do zasady obowiązującej wcześniej zarówno dla pojazdów lekkich, jak i ciężkich, zgodnie
z którą metody stosowane w kontroli zgodności w eksploatacji i homologacji typu powinny
być identyczne [90]. W niniejszej rozprawie do oceny emisji zanieczyszczeń wykorzystano
metodę wyznaczania okien uśredniania z wykorzystaniem pracy odniesienia.

4.2. Obiekty badań
Do badań wykorzystano sześć autobusów miejskich: 3 o długości 12 m (jednoczłonowe)
i 3 o długości 18 m (dwuczłonowe). Charakteryzowały się one podobnymi parametrami technicznymi, takimi jak moc maksymalna silnika oraz masa własna pojazdów. Badane autobusy
są najczęściej wykorzystywanymi na silnie i średnio obciążonych pasażersko
i drogowo liniach komunikacyjnych w mieście.
Obiekty badawcze zasilano różnymi paliwami; dwa autobusy wyposażone w konwencjonalne silniki ZS zasilano olejem napędowym, a autobusy z silnikami ZI zasilano sprężonym
gazem ziemnym oraz sprężonym biomentanem. Zastosowanie biometanu było możliwe, ponieważ wykorzystano pozyskany ze składowiska odpadów komunalnych biogaz, który następnie oczyszczono do biomentanu (o zawartości metanu ok. 95% obj.).
W tabelach 4.1 i 4.2 przedstawiono wybrane parametry techniczne badanych autobusów,
natomiast na rys. 4.4 i 4.5 przedstawiono odpowiednio autobusy jednoczłonowe z silnikami
zasilanymi: olejem napędowym, sprężonym gazem ziemnym, sprężonym biometanem oraz
autobusy dwuczłonowe z silnikami zasilanymi tymi samymi paliwami.
Tab. 4.1. Zestawienie wybranych parametrów technicznych badanych autobusów jednoczłonowych
Parametr
Rodzaj zapłonu
Zasada pracy
Objętość skokowa
Moc maksymalna/przy
prędkości obrotowej
Maksymalny moment
obrotowy/przy prędkości
obrotowej
Masa maksymalna
autobusu
Obciążenie autobusu
Norma emisji spalin

Autobus A:
olej napędowy
ZS
4-suwowy
6,8 dm3
213 kW/
2300 obr/min

Autobus B:
gaz ziemny
ZI
4-suwowy
12,8 dm3
200 kW/
2000 obr/min

Autobus C:
biometan
ZI
4-suwowy
12,8 dm3
200 kW/
2000 obr/min

1100 Nm/
1200–1750 obr/min

1050 Nm/
1100–1700 obr/min

1050 Nm/
1100–1700 obr/min

16 000 kg

16 000 kg

16 000 kg

4000 kg
Euro VI

4000 kg
Euro VI

4000 kg
Euro VI
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Tab. 4.2. Zestawienie wybranych parametrów technicznych autobusów dwuczłonowych
Parametr
Rodzaj zapłonu
Zasada pracy
Objętość skokowa
Moc maksymalna/przy
prędkości obrotowej
Maksymalny moment
obrotowy/przy prędkości
obrotowej
Masa maksymalna
autobusu
Obciążenie autobusu
Norma emisji spalin

Autobus A:
olej napędowy
ZS
4-suwowy
10,5 dm3
235 kW/
1900 obr/min

Autobus B:
gaz ziemny
ZI
4-suwowy
12,8 dm3
228 kW/
2000 obr/min

Autobus C:
biometan
ZI
4-suwowy
12,8 dm3
228 kW/
2000 obr/min

1250 Nm/
1000–1700 obr/min

1250 Nm/
1000–1700 obr/min

28 000 kg

28 000 kg

28 000 kg

5000 kg
Euro VI

5000 kg
Euro VI

5000 kg
Euro VI

1600 Nm/
1000–1400 obr/min

a)

b)

c)

Rys. 4.4. Badane autobusy jednoczłonowe z zamontowaną przenośną aparaturą pomiarową typu PEMS:
autobus z silnikiem ZS zasilany olejem napędowym (a), autobus z silnikiem ZI zasilany CNG (b),
autobus z silnikiem ZI zasilany sprężonym biometanem (c)
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a)

b)

Rys. 4.5. Badane autobusy dwuczłonowe z zamontowaną przenośną aparaturą pomiarową typu PEMS:
autobus z silnikiem ZS zasilany olejem napędowym i autobus z silnikiem ZI zasilany CNG (a), autobus z silnikiem ZI zasilany sprężonym biometanem (b)

Badane autobusy były homologowane, kompletne oraz sprawne technicznie. Posiadały
jednoczłonowe i dwuczłonowe konstrukcje nadwozi, a każdy z nich był wyposażony w trzy
lub cztery pary drzwi. Pojazdy przystosowano do badań przez wykorzystanie ładunku zastępczego, który odzwierciedla średnią masę pasażerów podczas codziennej eksploatacji.
W autobusach zastosowano obciążenie o masie 4000 kg (jednoczłonowe) oraz 5000 kg (dwuczłonowe), które odzwierciedlało 40% załadowania autobusu.
Autobusy z konwencjonalnymi silnikami spalinowymi ZS charakteryzowały się największą mocą maksymalną oraz momentem obrotowym. Natomiast autobusy z silnikami ZI charakteryzowały się większą objętością skokową silnika. Wspólną cechą badanych autobusów
była przede wszystkim zbliżona moc maksymalna.
W celu poznania właściwości ekologicznych badanych autobusów komunikacji miejskiej
konieczne było określenie pracy tych silników w cyklu WHTC. W tym celu potrzebny był
przebieg momentu obrotowego oraz mocy jako funkcja prędkości obrotowej ich silników. Na
rys. 4.6 przedstawiono takie charakterystyki w przypadku silnika ZS zasilanego olejem napędowym autobusu jednoczłonowego.
Dla autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanego sprężonym gazem ziemnym podano charakterystykę znamionowego momentu obrotowego oraz mocy jako funkcję prędkości
obrotowej (rys. 4.7). W autobusach jednoczłonowych z silnikami ZI zasilanymi sprężonym
gazem ziemnym oraz sprężonym biometanem wykorzystana była taka sama jednostka napędowa. W związku z tym dla badanego autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem ww. przebiegi są takie same jak dla autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym.
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Dla autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym na rys. 4.8
przedstawiono przebieg znamionowych momentu obrotowego oraz mocy jako funkcję prędkości obrotowej jego silnika.
Omawiane charakterystyki w przypadku autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym, jak też sprężonym biometanem przedstawiono na rys. 4.9.
Podobnie jak dla autobusów jednoczłonowych z silnikami ZI, tak i w przypadku dwuczłonowych do napędu tych autobusów wykorzystano taką samą jednostkę napędową.

Rys. 4.6. Przebieg momentu obrotowego oraz mocy silnika ZS zasilanego olejem napędowym badanego autobusu jednoczłonowego

Rys. 4.7. Przebieg momentu obrotowego oraz mocy silnika ZI zasilanego sprężonym gazem ziemnym
(sprężonym biometanem) badanych autobusów jednoczłonowych

Rys. 4.8. Przebieg momentu obrotowego oraz mocy silnika ZS zasilanego olejem napędowym badanego autobusu dwuczłonowego

44

Rys. 4.9. Przebieg momentu obrotowego oraz mocy silnika ZI zasilanego sprężonym gazem ziemnym
(sprężonym biometanem) badanych autobusów dwuczłonowych

Paliwa stosowane w obiektach badawczych
W przeprowadzanych badaniach porównawczych testowano autobusy komunikacji miejskiej z silnikami ZS zasilanymi handlowym olejem napędowym. W tabeli 4.3 przedstawiono
podstawowe właściwości fizykochemiczne oleju napędowego według normy EN 590:
2013+A1:2017 [74]. Parametry wykorzystywanego w badaniach oleju napędowego spełniały
te wymagania.
Tab. 4.3. Właściwości fizykochemiczne oleju napędowego [48, 74]
Właściwości
Liczba cetanowa

Jednostka
–
3

Zakres
minimum

maksimum

51

–

Gęstość w temperaturze 15C

[kg/m ]

820

845

Zawartość siarki

[mg/kg]

–

10

[C]

> 55

–

Zawartość wody

[% mas.]

0,02

–

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych

[% obj.]

–

7

[mm /s]

2,0

4,5

[% obj.]
[% obj.]
[C]

85
–
–

< 65
–
360

Temperatura zapłonu

Lepkość w temperaturze 40C
Skład frakcyjny
do temp. 250C destyluje %obj.
do temp. 350C destyluje %obj.
95%obj. destyluje do temperatury

2

Perspektywiczność stosowania paliw alternatywnych w transporcie miejskim (m.in. sprężonego gazu ziemnego [81, 106]) spowodowała, że w badaniach autobusów komunikacji
miejskiej z silnikami ZI zasilanymi paliwem alternatywnym, wykorzystano paliwo alternatywne, jakim jest sprężony gaz ziemny. W tabeli 4.4 przedstawiono podstawowe właściwości
fizykochemiczne sprężonego gazu ziemnego według [49, 53, 69, 72, 73, 75, 76]. Parametry
wykorzystywanego w badaniach sprężonego gazu ziemnego spełniały te wymagania.
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Tab. 4.4. Właściwości fizykochemiczne sprężonego gazu ziemnego
Właściwości
Zawartość siarki

Jednostka

Zakres

3

120

3

5

3

[mg/m ]

15

[ppm]

70–200

[mg/m3]

0,03

[C]

–183 dla metanu

Początkowa temperatura wrzenia

[C]

–161 dla metanu

Temperatura zapłonu

[C]

–188 dla metanu

Palność (ciała stałego, gazu)

[–]

[mg/m ]

Zawartość siarkowodoru
Zawartość merkaptanów
Zawartość oleju
Zawartość wody (w gazie sprężonym
do 25 MPa i w temp. nie mniejszej niż –13C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia

[mg/m ]

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna
granica wybuchowości

[% obj.]

Gęstość par

[kg/m3]

skrajnie łatwo palny gaz
dolna granica 4,4–5,3 dla metanu
górna granica 14,8 dla metanu
(typ E – 4,5–18, podtyp lW – 5–22,
lS – 6–24, ln – 7–29, lm – 8–32)
0,727–1,082 (warunki normalne)

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

[–]

1,09 dla metanu

Temperatura samozapłonu

[C]

Właściwości wybuchowe

[–]

od około 480 do około 630
produkt nie jest wybuchowy –
natomiast wybuchowe mogą być
jego mieszaniny z powietrzem
0,25 dla metanu

Minimalna energia zapłonu

[MJ]

Trzecim wykorzystywanym do badań paliwem był sprężony biometan. Wybrane właściwości fizykochemiczne użytego w badaniach sprężonego biometanu przedstawiono w tabeli
4.5. Jest to biopaliwo drugiej generacji, które może być produkowane m.in. z biomasy o różnych źródłach pochodzenia. W przypadku niniejszych badań biometan pozyskano po oczyszczeniu biogazu składowiskowego przy wykorzystaniu przewoźnej stacji oczyszczania biogazu, sprężenia, magazynowania i dystrybucji biometanu. Składa się ona z dwóch modułów
Kontenera Technologicznego (KT) i kontenera Sprężenia, Magazynowania i Dystrybucji (SMD).
Tab. 4.5. Skład biometanu wykorzystanego w badaniach własnych
Właściwości
Gęstość (15 C)
Liczba oktanowa motorowa
Wartość opałowa
Zawartość metanu
Zawartość dwutlenku węgla
Zawartość azotu
Zawartość tlenu
Całkowita zawartość siarki
Zawartość wody
o

Jednostka
[kg/m3]
[–]
[MJ/m3]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[mg/Nm3]
[mg/Nm3]

Zakres
0,720
> 130
36
95–96
<2
<2
<1
< 23
< 32
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Opis instalacji kontenera KT
Biogaz jest doprowadzany do odsiarczalnika i następnie do dmuchawy (K-101) z pierścieniem wodnym (rys. 4.10). Dmuchawa wymusza przepływ biogazu przez odsiarczalnik i zapewnia dostarczenie go pod ciśnieniem około 0,3–0,5 MPa do ciśnieniowej płuczki wodnej
MX-101, w której biogaz jest mieszany z wodą. Przepływ wody w całym obiegu wymusza
pompa wodna P-101. Mieszanka wody i biogazu przepływa przez płuczkę ciśnieniową
MX-101 z umieszczonymi w niej pierścieniami Białeckiego (zapewniają większą skuteczność
mieszania biogazu z wodą i wchłanianie dwutlenku węgla do wody). Z płuczki MX-101 mieszanina biogazu z wodą jest doprowadzana do zbiornika V-103, w którym następuje desorpcja biometanu (biogaz oczyszczony z dwutlenku węgla – do 95–96% obj. metanu). Następnie
biometan jest dostarczany do kontenera SMD (Sprężanie, Magazynowanie, Dystrybucja)
z technologią osuszania, sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu do zbiorników
pojazdów. Woda z dwutlenkiem węgla jest doprowadzana do separatora V-104, w którym
w wyniku redukcji ciśnienia do ciśnienia atmosferycznego następuje uwolnienie dwutlenku
węgla z wody. Resztkowe ilości dwutlenku węgla są uwalniane w separatorze V-105, w którym panuje niewielkie podciśnienie wytworzone dmuchawą z pierścieniem wodnym P-102.
Część wody z resztkową ilością dwutlenku węgla jest ponownie dostarczona do separatora
V-104 i następnie wprowadzona do obiegu. Woda oczyszczona z biogazu i dwutlenku węgla
jest dostarczona do dmuchawy K-101 i również ponownie wprowadzona do obiegu.

Rys. 4.10. Instalacja oczyszczania biogazu do parametrów gazu ziemnego (biometanu) – instalacja jest
zabudowana w pierwszym kontenerze KT

Opis instalacji kontenera SMD
Biometan dostarczony z kontenera KT jest doprowadzony do układu osuszania (sorbent
stanowią sita molekularne) i następnie pod ciśnieniem około 0,135 MPa jest doprowadzany
do zasilania sprężarki. Sprężarka spręża biometan do ciśnienia 25 MPa i tłoczy go do maga47

zynu gazu o objętości 1400 dm3 (około 400 Nm3 biometanu). Ze zbiornika biometan jest doprowadzany do dystrybutora. W celu zapewnienia zasilania instalacji w energię elektryczną
należy zapewnić źródło mocy 95 kW.
W skład instalacji kontenera KT, wchodzi:
 układ odsiarczania biogazu,
 układ zasysania i sprężania biogazu do ciśnienia 0,5 MPa (dmuchawa z pierścieniem
wodnym),
 wężownica z wymuszonym pompą (ciśnienie – 0,5 MPa) obiegiem wodnym,
 zbiornik ciśnieniowy do separacji metanu,
 zbiornik do separacji dwutlenku węgla,
 zbiornik buforowy do gromadzenia i ponownego wprowadzania do obiegu resztkowych
ilości mieszaniny wody i dwutlenku węgla,
 armatura (rury, złączki, zawory, przepływomierze itp.),
 wentylatory nadmuchowe i wydmuchowe powietrza,
 wyposażenie kontrolno-pomiarowe (pomiar temperatur, ciśnień, przepływu),
 układ zasilania i sterowania (pompami, wentylatorami, zaworami itp.).
W drugim kontenerze SMD umieszczono układ sprężania, magazynowania i dystrybucji
biometanu. W skład instalacji SMD wchodzi:
 układ osuszania biometanu,
 wysokociśnieniowa sprężarka Ingersoll-Rand 20H40NG o wydajności 50 Nm3/h wraz
ze sterowaniem,
 magazyn zbudowany z 10 sztuk butli o objętości wodnej 140 dm3 każda (400 Nm3 przy
ciśnieniu 25 MPa), z układem priorytetów (system podziału magazynu na kilka sektorów o różnych ciśnieniach, przyspieszający czas tankowania),
 dystrybutor do wydawania biometanu współpracujący z ww. układem.
Widok prototypowej stacji oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania oraz dystrybucji biometanu przedstawiono na rys. 4.11.

Rys. 4.11. Prototypowa stacja oczyszczania biogazu, sprężania i magazynowania oraz dystrybucji
biometanu do zbiorników pojazdów w Niepołomicach, wykonana w ramach projektu europejskiego
More Baltic Biogas Bus (MBBB)

48

4.3. Aparatura pomiarowa
Do oceny emisji zanieczyszczeń spalin wykorzystuje się przenośne przyrządy typu PEMS.
Tego typu przyrządy mogą być wykorzystywane zarówno w badaniach pojazdów (lub samych silników) oraz maszyn pozadrogowych, z silnikami zasilanymi różnego rodzaju paliwami (olejem napędowym, benzyną, CNG lub LPG). Do tego celu potrzebny jest niekiedy
dodatkowy zestaw filtrów lub urządzeń rozcieńczających gazy wylotowe. Opisywane przyrządy charakteryzują się z reguły częstotliwością próbkowania 1 Hz.
Wymagania związane z przyrządami pomiarowymi PEMS do analizy spalin zawarto
w rozporządzeniach [86–92]. Muszą one umożliwiać:
 pomiar stężenia: tlenku węgla i dwutlenku węgla (metodą niedyspersyjną na podczerwień), węglowodorów, w tym metanu i związków niemetanowych (metodą płomieniowo-jonizacyjną), tlenków azotu (metodą chemiluminescencyjną lub niedyspersyjną na
ultrafiolet), tlenu (metodą elektrochemiczną) oraz pomiar liczby cząstek stałych,
 pomiar masowego natężenia spalin m.in. metodą z wykorzystaniem rurki Pitota, przepływomierza ultradźwiękowego lub wirowego; dopuszcza się obliczanie masowego natężenia spalin na podstawie pomiarów przepływu powietrza i przepływu paliwa,
 pomiar prędkości pojazdu; dopuszcza się stosowanie metod z wykorzystaniem systemu
GPS (pomiar prędkości pojazdu i wysokości n.p.m.) lub systemu diagnostycznego pojazdu (pomiar prędkości pojazdu) skorygowanego z mapą sieci drogowej lub mapą topograficzną w celu ustalenia wysokości n.p.m.,
 odczyt informacji z sieci diagnostycznej pojazdu z częstotliwością co najmniej 1 Hz
(m.in. prędkość pojazdu, parametry pracy silnika itp.),
 pomiar parametrów otoczenia, m.in. temperatury zewnętrznej, ciśnienia otoczenia oraz
wilgotności względnej.
Producenci pojazdów ze względu na zmieniające się coraz bardziej restrykcyjne normy
emisji zanieczyszczeń spalin, bardziej udoskonalają silniki spalinowe, tak aby charakteryzowały się one zmniejszoną emisją jednostkową. W związku z tym konieczne było również dostosowanie zakresów pomiarowych przyrządów typu PEMS, które charakteryzują się coraz
większą doskonałością pomiarową.
Przyrządy PEMS przez użycie odpowiednich czujników i wykorzystanie algorytmów obliczeniowych umożliwiają precyzyjne pomiary stężenia i natężenia emisji zanieczyszczeń spalin i wyznaczenie emisji drogowej i jednostkowej tych zanieczyszczeń.
W badaniach własnych w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, do pełnej analizy
ekologicznej wskaźników pracy autobusów wykorzystano przyrządy SEMTECH DS firmy
Sensors Inc. [97–99]. Wykorzystany w badaniach przyrząd był lokowany w autobusie, a do
układu wylotowego był przyłączany przepływomierz do pomiaru natężenia przepływu spalin
(dobierany w zależności od objętości skokowej silnika autobusu) wraz z podgrzewaną do
temp. 191C sondą pomiarową. Utrzymanie temperatury w sondzie zapobiegało wykraplaniu
się węglowodorów przed dokonaniem pomiaru ich stężenia. Pobrana próbka spalin była filtrowana w celu usunięcia cząstek stałych. W tabeli 4.6 przedstawiono parametry techniczne
przyrządu (SEMTECH DS).
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Tab. 4.6. Dane techniczne przyrządu pomiarowego SEMTECH DS [98, 99]
Metoda pomiarowa

Zakres pomiarowy

Dokładność

CO
THC
NOx (NO + NO2)

NDIR
FID
NDUV

CO2
O2
Częstotliwość
Przepływ spalin
Czas odpowiedzi
Obsługiwane samochodowe sieci
informatyczne

NDIR
analizator elektrochemiczny

0–10%
0–10 000 ppm
NO: 0–2500 ppm
NO2: 0–500 ppm
0–20%
0–21%
1–4 Hz
Tmax< 700C
T90 < 1s

3%
2,5%
3%
3%
3%
1%

–

–

Parametry

masowe natężenie przepływu
–
SAE J1850/SAE J1979
SAE J1708/SAE J1587
CAN SAE J1939/J2284

2,5%
–

Przyrząd umożliwia pomiar stężenia węglowodorów (THC) w analizatorze płomieniowo-jonizacyjnym FID (Flame Ionization Detector). W następnej kolejności próbka jest schładzana i określana jest stężenie NOx (NO i NO2) przy wykorzystaniu analizatora ultrafioletowego NDUV (Non-Dispersive Ultra Violet). Następnie realizowany jest pomiar stężenia CO
i CO2. Wykorzystywany jest do tego niedyspersyjny analizator promieniowania podczerwonego NDIR (Non-Dispersive Ifra Red). W dalszym etapie wyznaczane jest stężenie tlenu.
Służy do tego czujnik elektrochemiczny. Dodatkowy analizator THC umożliwia pomiar stężenia CH4.
Przyrząd SEMTECH DS poza rejestracją stężenia zanieczyszczeń spalin pozwala również
na rejestrację danych z pokładowego systemu diagnostycznego pojazdu, układu pozycjonowania GPS (Global Positioning System) oraz aktualnych parametrów warunków atmosferycznych (ciśnienie atmosferyczne, temperatura otoczenia, wilgotność).
Pomiar natężenia przepływu spalin odbywa się z wykorzystaniem sond pomiarowych
o średnicach: 2”, 2,5”, 3”, 4” oraz 5” (tab. 4.7) [99]. Dobiera się je zależnie od objętości skokowej silnika. Istotną kwestią jest też stan cieplny układów pomiarowych przepływomierza,
dla zapewnienia stabilnych wskazań czas jego nagrzewania wynosi od 10 min do 20 min. Na
rys. 4.12 przedstawiono nominalne wartości natężenia przepływu dla poszczególnych typów
przepływomierzy [99].
W obliczeniach efektów ekonomiczno-środowiskowych stosowania sprężonego biometanu
w badanych autobusach miejskich korzystano z literatury [40, 68, 77, 94, 107, 110]. Obliczeń
zużycia paliwa obiektów badawczych dokonywano przy wykorzystaniu wzorów obliczeniowych zgodnie z metodą bilansu węgla uwzględniającą wyniki emisji drogowej składników
szkodliwych spalin [97]. Jest ona oparta na całkowitej emisji drogowej związków zawierających węgiel w spalinach, tj. dwutlenku węgla, tlenku węgla i węglowodorach. Wynik przedstawia się jako przebiegowe zużycie paliwa wyrażone w dm3/100 km (np. olej napędowy) lub
w m3/100 km (np. gaz ziemny).
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Tab. 4.7. Charakterystyka przepływomierzy spalin przeznaczonych do przyrządu Semtech DS [99]
Parametr

2”
51 mm

Jednostka

Pojazdy z silnikami ZI – zakres
[dm3]
objętości skokowej silnika
Pojazdy z silnikami ZS – zakres
[dm3]
objętości skokowej silnika
Natężenie przepływu przy przeciwciśnieniu:
– 24,91 mbar
[m3/min]
– 37,36 mbar
[m3/min]
Temperatura spalin
[C]
Dokładność pomiaru
[% zakresu]
Czas nagrzewania
[min]
Długość przepływomierza
[mm]
Masa przepływomierza
[kg]

Średnica przepływomierza
2,5”
3”
4”
64 mm 76 mm 102 mm

5”
127 mm

<2

2–5

>5

–

–

< 1,5

1,5–4

4–6

6–12

12–18

4,96
6,09
do 700
1,5
15
457
1,5

12,0
15,6
do 700
1,5
15
572
2,0

17,0
22,0
do 700
1,5
15
686
2,7

31,2
38,2
do 700
1,5
15
711
3,2

48,1
59,5
do 700
1,5
15
889
5,5

Rys. 4.12. Nominalne natężenia przepływu dla kilku typów przepływomierzy [98, 99]

Przebiegowe zużycie paliwa oblicza się na podstawie następujących zależności:
– dla silników zasilanych olejem napędowym

Q





(4.8)



(4.9)



0,1155
0,273  b CO 2  0,429  b CO   0,866  b HC 
pal

– dla silników zasilanych gazem ziemnym i biometanem
Q





0,1336
0,273  b CO 2  0,429  bCO   0,749  b HC 
pal

gdzie: Q – przebiegowe zużycie paliwa, dm3/100 km lub m3/100 km,
bCO2 – emisja drogowa dwutlenku węgla, g/km,
bCO – emisja drogowa tlenku węgla, g/km,
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bHC – emisja drogowa węglowodorów, g/km,

– gęstość paliwa w 15 oC, g/cm3.
Połączenie z komputerem sterującym jest zrealizowane z użyciem połączenia bezprzewodowego lub przy wykorzystaniu sieci przewodowej LAN (Local Area Network). Na rysunku
4.13 i 4.14 przedstawiono schemat działania układu pomiarowego wykorzystywanego w badaniach przyrządu pomiarowego SEMTECH DS [95, 97, 98]. Na rysunku 4.15 przedstawiono
widok przyrządów typu PEMS podczas badań drogowych autobusów.

T, H

PRZEPŁYWOMIERZ

SPALINY

GPS

OBD

SEMTECH DS

POMIAR: CO, CO2, THC, NOX

Rys. 4.13. Schemat układu pomiarowego

Rys. 4.14. Schemat działania przenośnego przyrządu pomiarowego SEMTECH DS

Rys. 4.15. Widok aparatury pomiarowej typu PEMS, lokowanej w autobusach podczas realizowanych
w pracy badań drogowych

4.4. Trasy badawcze
Badania emisji drogowej i jednostkowej zanieczyszczeń spalin oraz parametrów pracy silników pojazdów wykonano w warunkach rzeczywistej ich eksploatacji. Operatorami autobusów byli kierowcy z wieloletnim doświadczeniem. Zachowywana była powtarzalność przejazdów i styl jazdy. Badania obejmujące rzeczywiste warunki ruchu drogowego wykonano
w robocze dni tygodnia, w godzinach od 10.00 do 20.00.
Trasy badawcze wybrano tak, aby były typowymi pod względem długości oraz obciążenia
pasażerskiego i natężenia ruchu drogowego wśród tras komunikacyjnych w mieście, obsługi-
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wanych przez lokalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (PKM) w Tychach. Pierwsza
z tras przejazdowych autobusów linii 268 była trasą typowo miejską, z odcinkiem drogi pozamiejskiej (rys. 4.16). Miała ona długość 21 km w jednym kierunku. Na trasie tej badano
autobusy jednoczłonowe. Druga trasa (autobusów linii 1) miała charakter miejskopozamiejski (rys. 4.17) i wykonano na niej badania autobusów dwuczłonowych. Trasa miała
długość 26 km w jednym kierunku.

Rys. 4.16. Trasa przejazdowa linii autobusowej
268, na której wykonano badania autobusów
jednoczłonowych w rzeczywistych warunkach
ruchu drogowego

Rys. 4.17. Trasa przejazdowa linii autobusowej 1,
na której wykonano badania autobusów dwuczłonowych w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego

Pomiary wykonano przy natężeniu ruchu drogowego występującego na danej trasie przejazdowej. Prowadzono badania porównawcze autobusów. Charakterystykę tras badawczych
przedstawiono w tab. 4.8.
Tab. 4.8. Charakterystyka tras badawczych
Parametr
Długość trasy przejazdowej
Czas przejazdu
Średnie nachylenie drogi
Zmniejszenie/zwiększenie
wysokości (od wartości
początkowej)

Autobusy jednoczłonowe
42 km
3200 s
od –1,5% do 1,8%

Autobusy dwuczłonowe
52 km
3700 s
od –1,6% do 1,3%

230 m/270 m

193 m/191 m
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5. Wyniki i analiza badań emisji spalin z autobusów jedno- i dwuczłonowych
5.1. Emisja spalin z autobusów jednoczłonowych z silnikami zasilanymi paliwami
konwencjonalnymi i alternatywnymi
5.1.1. Analiza emisji spalin z autobusu z konwencjonalnym silnikiem zasilanym olejem
napędowym
W badaniach wykorzystano trzy autobusy jednoczłonowe zasilane olejem napędowym,
sprężonym gazem ziemnym oraz sprężonym biometanem. W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki badań dla autobusu napędzanego silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym. Na rysunku 5.1 przedstawiono przebieg prędkości jako funkcję drogi dla autobusu zasilanego olejem napędowym, na trasie przejazdowej opisanej w rozdziale 4 (por. rys. 4.16).
Można zauważyć, że praktycznie nie występują prędkości typowe w zatorach ulicznych. Odnotowano natomiast zatrzymania pojazdu na przystankach i przed sygnalizatorami sterowania
ruchem drogowym. Na rysunku 5.2 zaprezentowano charakterystykę chwilowego oraz średniego zużycia paliwa. Wynika z niego, że średnie zużycie paliwa autobusu z silnikiem zasilanym olejem napędowym wyniosło ok. 35 dm3/100 km.

Rys. 5.1. Charakterystyka przejazdu trasy badawczej autobusu jednoczłonowego z silnikiem
ZS zasilanym olejem napędowym (udziały poszczególnych faz testu)

Rys. 5.2. Chwilowe i średnie zużycie paliwa autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZS zasilanym
olejem napędowym

W dalszej części zaprezentowano m.in. charakterystyki stężenia i natężenia emisji dwutlenku węgla, tlenku węgla, węglowodorów niemetanowych oraz tlenku azotu, jako funkcję
przebytej drogi przez badany autobus (rys. 5.3–5.6). Można zauważyć, że na trasie badawczej
stężenie dwutlenku węgla i węglowodorów niemetanowych utrzymywało się na relatywnie
ustalonym poziomie. Przy większych prędkościach jazdy zauważalne jest zwiększenie stężenia tlenku węgla (nawet 4-krotne). Natężenie emisji tlenków azotu jest początkowo duże
(100 mg/s) pomimo działania układu SCR, później jednak stabilizuje się podczas większości
przejazdu na poziomie poniżej 25 mg/s, podobnie jak stężenie, które jest ustabilizowane podczas większości przejazdu (poniżej 20 ppm).

54

Uzyskane wyniki umożliwiają również stwierdzenie, że natężenia emisji dwutlenku węgla
oraz węglowodorów niemetanowych są względnie równomierne na całej badanej trasie przejazdowej. Stężenie tlenku węgla w pierwszej części testu było na małym poziomie nieprzekraczającym 0,03% obj. Dopiero przy większych prędkościach jazdy występuje chwilowe
duże zwiększenia stężenia przekraczające nawet 0,09% obj.

Rys. 5.3. Stężenie i natężenie emisji dwutlenku
węgla autobusu jednoczłonowego z silnikiem
ZS zasilanym olejem napędowym

Rys. 5.4. Stężenie i natężenie emisji tlenku węgla
autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym

Rys. 5.5. Stężenie i natężenie emisji węglowodorów niemetanowych autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym

Rys. 5.6. Stężenie i natężenie emisji tlenków
azotu autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZS
zasilanym olejem napędowym

Przeprowadzone badania umożliwiły określenie największego udziału czasu pracy autobusu jednoczłonowego z silnikiem zasilanym olejem napędowym. Przypada on na obszar średnich prędkości jazdy w zakresie 8–16 m/s i przyspieszeń 0,2 m/s2. Duży jest też udział czasu
pracy silnika na biegu jałowym (rys. 5.7).
Zwiększone zużycie paliwa (dm3/100 km) pojazdu zasilanego olejem napędowym występuje w zakresie prędkości 2–6 m/s przy przyspieszeniu z zakresu 0,6–1,8 m/s2. Zauważalny
jest trend, że wraz z większymi ustabilizowanymi prędkościami jazdy chwilowe zużycie paliwa jest mniejsze. Największe jego wartości (do 250 dm3/100 km) występują podczas gwałtownego przyspieszania przy małych wartościach prędkości jazdy (rys. 5.8).
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Rys. 5.7. Dwuwymiarowy histogram udziału
czasu pracy autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym we
współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Rys. 5.8. Dwuwymiarowy histogram zużycia
paliwa autobusu jednoczłonowego z silnikiem
ZS zasilanym olejem napędowym we współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Uzyskane wyniki badań umożliwiły określenie zależności wpływu dynamicznych właściwości pojazdu na stężenia i natężenia emisji związków szkodliwych. Na rysunku 5.9 podano
natężenie emisji dwutlenku węgla we współrzędnych prędkość–przyspieszenie badanego autobusu jednoczłonowego z silnikiem zasilanym olejem napędowym. Największe wartości
tego natężenia (16 000–20 000 mg/s) występują w zakresie prędkości 2–8 m/s dla przyspieszenia od 0,6 m/s2 do 1,8 m/s2.
W przypadku natężenia emisji tlenku węgla (rys. 5.10), największe jego wartości (10–15
mg/s) występują dla większych prędkości jazdy (8–12 m/s) oraz w zakresie przyspieszenia
o wartości ok. 1,2 m/s2.

Rys. 5.9. Dwuwymiarowy histogram natężenia
Rys. 5.10. Dwuwymiarowy histogram natężenia
emisji dwutlenku węgla autobusu jednoczłonowe- emisji tlenku węgla autobusu jednoczłonowego
go z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym
z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym
we współrzędnych prędkość–przyspieszenie
we współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Największe wartości natężenia emisji węglowodorów niemetanowych (4–5 mg/s) występują w średnim zakresie prędkości (4–10 m/s) oraz dla przyspieszenia od 1,0 m/s2 do 1,8 m/s2
(rys. 5.11). Warto jednak zaznaczyć, że w zakresie przyspieszenia 0,2–0,4 m/s2 natężenie
emisji tych węglowodorów utrzymuje się na zbliżonym poziomie (2–3 mg/s) niezależnie od
prędkości jazdy autobusu. Natężenie emisji tlenków azotu jest największe (40 mg/s) dla małych wartość prędkości (2 m/s) przy dużych wartościach przyspieszenia (1,8 m/s 2). Duże war-
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tości (35 mg/s) występują też przy dużych prędkościach jazdy 16 m/s i przyspieszeniu 1 m/s 2,
a więc także przy dużych obciążeniach silnika (rys. 5.12).

Rys. 5.11. Dwuwymiarowy histogram natężenia Rys. 5.12. Dwuwymiarowy histogram natężenia
emisji węglowodorów niemetanowych autobusu emisji tlenków azotu autobusu jednoczłonowego
jednoczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym
napędowym we współrzędnych prędkość–przywe współrzędnych prędkość–przyspieszenie
spieszenie

Przeprowadzone badania autobusu z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym, w zróżnicowanych warunkach ruchu drogowego pozwoliły na określenie średnich wartości zużycia
paliwa oraz emisji drogowej związków zanieczyszczających spalin. Z uzyskanych danych
wynika, że średnie zużycie paliwa wyniosło w przypadku tego autobusu 35,2 dm3/100 km.
Natomiast emisja drogowa tlenku węgla wynosi 1,37 g/km, węglowodorów niemetanowych –
0,31 g/km, tlenków azotu – 1,09 g/km, a dwutlenku węgla – 913 g/km (rys. 5.13).

Rys. 5.13. Zużycie paliwa i emisja drogowa zanieczyszczeń spalin uzyskane podczas badań autobusu
jednoczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym

5.1.2. Analiza emisji spalin z autobusu z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym
Równocześnie z badaniami autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem
napędowym przeprowadzono badania autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym
sprężonym gazem ziemnym, spełniającego normę emisji spalin Euro VI. Obecnie występują
dwie możliwości zastosowania algorytmów sterowania składem mieszanki palnej w silnikach
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ZI zasilanych paliwem gazowym. Pierwsza z nich to algorytm sterowania składem mieszanki
stechiometrycznej. Druga to sterowanie składem mieszanki ubogiej w obszarach pracy silnika
przy obciążeniach częściowych. Zwraca się też uwagę na sterowanie składem mieszanki gazowej lean-mix. Polega ona na tym, że silnik pracuje na mieszance stechiometrycznej lub na
mieszance ubogiej. Zależy to od obciążenia jednostki napędowej. W silnikach zasilanych gazem, służących do napędu autobusów, w tym komunikacji miejskiej, najczęściej wykorzystuje się mieszankę gazową o składzie stechiometrycznym. Tego typu rozwiązanie było zastosowane w obiekcie badawczym.
Badania autobusu prowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego na tej samej
trasie przejazdowej, jak w przypadku badań autobusu z silnikiem ZS (por. rys. 4.16). Badania
realizowano z wykorzystaniem autobusu miejskiego wchodzącego w skład dużej floty autobusów miejskich o różnym poziomie emisji spalin. Flota tych autobusów w zdecydowanej większości składa się obecnie z autobusów z silnikami ZI zasilanymi sprężonym gazem ziemnym.
Podobnie jak przy przejeździe autobusu z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym,
również tutaj charakterystyka przejazdu jako funkcja drogi wskazuje na brak zatrzymań pojazdu z powodu kongestii drogowych. Jedynie występują liczne zatrzymania na przystankach
i przy sygnalizacjach świetlnych (rys. 5.14). Prędkość jazdy podczas cyklu badawczego nie
przekraczała 75 km/h. Na rysunku 5.15 przedstawiono charakterystykę chwilowego i średniego przebiegowego zużycia paliwa. Średnie zużycie paliwa wyniosło 53,6 m3/100 km.

Rys. 5.14. Charakterystyka przejazdu autobusu
jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym (udziały poszczególnych
faz testu)

Rys. 5.15. Chwilowe i średnie zużycie paliwa
autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Uzyskane wyniki badań umożliwiły opracowanie zależności wpływu dynamicznych warunków ruchu na emisję związków szkodliwych. Obrazują to rysunki 5.16–5.19, na których
zaprezentowano m.in. charakterystyki stężenia i natężenia emisji dwutlenku węgla, tlenku
węgla, węglowodorów niemetanowych oraz tlenków azotu jako funkcję drogi.
Z przedstawionych zależności wynika, że analizowane wartości natężenia emisji wszystkich składników utrzymują się na niezmiennym poziomie; jedynie przy dohamowaniach oraz
postoju – zmniejszają się. W przypadku natężenia emisji tlenku węgla, węglowodorów niemetanowych oraz tlenków azotu można zauważyć chwilowe zwiększenie ich wartości do
180 mg/s (CO), 1,5 mg/s (NMHC) oraz 150 mg/s (NOx), co jest spowodowane przyspieszaniem pojazdu.
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W rozpatrywanym przypadku maksymalne, chwilowe natężenie emisji tlenku węgla wystąpiły przy przebiegu w zakresie od 7 tys. m do 8 tys. m i przy ok. 17 tys. m i 18 tys. m,
ok. 28 tys. m oraz ok. 33 tys. m i związane były ze zwiększonymi prędkością i przyspieszeniem autobusu. W odniesieniu do natężenia emisji węglowodorów niemetanowych było podobnie. Natomiast w przypadku natężenia emisji tlenków azotu było ono największe przy
przyspieszeniach autobusu w całym rozpatrywanym zakresie przebiegu autobusu.

Rys. 5.16. Stężenie i natężenie emisji dwutlenku
węgla autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Rys. 5.17. Stężenie i natężenie emisji tlenku węgla
autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Rys. 5.18. Stężenie i natężenie emisji węglowodorów niemetanowych autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Rys. 5.19. Stężenie i natężenie emisji tlenków
azotu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym
sprężonym gazem ziemnym

Podobnie jak dla autobusu z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym, wyznaczono
udziały czasu pracy silnika rozpatrywanego obiektu badawczego. Są one nieco inne niż
w przypadku badań autobusu z silnikiem ZS, ponieważ największy udział czasu pracy przypada na obszar średnich prędkości jazdy od 8 m/s do 14 m/s. Natomiast wartości przyspieszenia są zbliżone do poprzednich badań i wynoszą 0,2 m/s2. Wystąpił także duży udział czasu
pracy silnika (25%) na biegu jałowym (rys. 5.20).
Największe wartości chwilowego zużycia paliwa (ok. 250 m3/100 km) pojazdu z silnikiem
ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym wystąpiły w zakresie prędkości 2–8 m/s i przyspieszeniu 0,2–1,8 m/s2 (rys. 5.21). Uzyskany trend jest zbliżony do występującego w przypadku
autobusu z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym. Wraz z większymi ustabilizowanymi

59

prędkościami jazdy zużycie paliwa jest mniejsze. Największe wartości występują podczas
gwałtownego przyspieszania dla małego zakresu prędkości.

Rys. 5.20. Dwuwymiarowy histogram udziału
czasu pracy autobusu jednoczłonowego z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym we
współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Rys. 5.21. Dwuwymiarowy histogram przebiegowego zużycia paliwa autobusu jednoczłonowego
z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym we współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Na rysunku 5.22, przedstawiono natężenie emisji dwutlenku węgla we współrzędnych
prędkość–przyspieszenie badanego autobusu. Wyniki badań wskazują, że natężenie emisji
dwutlenku węgla jest największe (20 000 mg/s) w zakresie prędkości 2–8 m/s i przyspieszenia od 1,4 do 1,8 m/s2. Jednakże przy małych przyspieszeniach np. przy 0,6 m/s2 wraz ze
zwiększaniem się prędkości (14–20 m/s) natężenie emisji CO2 charakteryzuje się poziomem
od ok. 8000 mg/s do 12 000 mg/s.
Na rysunku 5.23 pokazano dwuwymiarowy histogram natężenia emisji tlenku węgla, którego wartości w całym zakresie pracy silnika nie przekraczają 30 mg/s. Zwiększenie do 30 mg/s
można zauważyć podczas hamowania (przyspieszenie od –1,4 m/s2 do –1,8 m/s2) oraz do
20 mg/s podczas gwałtownego przyspieszania (od 1,0 m/s2 do 1,8 m/s2) przy małej prędkości
jazdy (2–8 m/s).

Rys. 5.22. Dwuwymiarowy histogram natężenia
emisji dwutlenku węgla autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem
ziemnym we współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Rys. 5.23. Dwuwymiarowy histogram natężenia
emisji tlenku węgla autobusu jednoczłonowego
z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem
ziemnym we współrzędnych prędkość–przyspieszenie
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Zwiększone wartości natężenia emisji węglowodorów niemetanowych (do 0,2 mg/s) występują przy dużym zakresie prędkości (8–20 m/s) oraz dla przyspieszenia od 0,2 m/s2 do
1,0 m/s2 (rys. 5.24). Natężenie emisji tlenków azotu (rys. 5.25) natomiast jest zwiększone
(10–15 mg/s) dla małych wartości prędkości (2–8 m/s) oraz dużych wartości przyspieszenia
(1,0–1,4 m/s2), jak też dla wartości prędkości 14–20 m/s i przyspieszenia do 0,6 m/s2.

Rys. 5.24. Dwuwymiarowy histogram natężenia
emisji węglowodorów niemetanowych podczas
badań autobusu jednoczłonowego z silnikiem
zasilanym sprężonym gazem ziemnym we
współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Rys. 5.25. Dwuwymiarowy histogram natężenia
emisji tlenków azotu podczas badań autobusu
jednoczłonowego z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym we współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Analiza wyników badań autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym
gazem ziemnym, w zróżnicowanych warunkach ruchu drogowego, pozwoliła na określenie
średnich wartości zużycia paliwa oraz emisji drogowej związków szkodliwych. Z uzyskanych
danych wynika (przebiegowe zużycie paliwa oraz emisję drogową wyznaczono dla wszystkich danych pomiarowych), że średnie przebiegowe zużycie paliwa wyniosło 53,6 m3/100
km. W przypadku: tlenku węgla emisja drogowa wyniosła 2,08 g/km, węglowodorów niemetanowych – 0,02 g/km, tlenków azotu – 1,04 g/km, a dla dwutlenku węgla wyniosła 995 g/km
(rys. 5.26).

Rys. 5.26. Zużycie paliwa i emisja drogowa zanieczyszczeń uzyskane podczas badań autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym
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5.1.3. Ocena wpływu zasilania silników autobusów jednoczłonowych z silnikami
zasilanymi sprężonym biometanem
Trzeci badany autobus jednoczłonowy komunikacji miejskiej z silnikiem ZI (Euro VI), zasilany był sprężonym biometanem. Pomiary wykonano w rzeczywistych warunkach ruchu
drogowego na tej samej trasie badawczej, co badania poprzednich autobusów jednoczłonowych. Podobnie, jak dla poprzednich przejazdów, również tutaj charakterystyka przejazdu
wskazuje na brak kongestii drogowych. Występują liczne zatrzymania na przystankach i przy
sygnalizacjach świetlnych (rys. 5.27). Prędkość maksymalna przejazdu nie przekraczała 70
km/h, a przez większość trasy była mniejsza niż 50 km/h i była zbliżona do charakterystyk
przejazdów pozostałych obiektów badawczych. Na rysunku 5.28 przedstawiono natomiast
charakterystykę chwilowego oraz średniego zużycia paliwa; średnie przebiegowe zużycie
paliwa wynosiło 52,6 m3/100 km.

Rys. 5.27. Charakterystyka przejazdu trasy badawczej – prędkość autobusu jednoczłonowego
z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem
(udziały poszczególnych faz testu)

Rys. 5.28. Chwilowe i średnie zużycie paliwa
autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem

Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły opracowanie zależności wpływu dynamicznych właściwości ruchu autobusu na emisję związków szkodliwych. Są one przedstawione na
rys. 5.29–5.32, gdzie zaprezentowano m.in. charakterystyki stężenia i natężenia emisji dwutlenku węgla, tlenku węgla, węglowodorów niemetanowych oraz tlenków azotu jako funkcję
drogi.
Stężenie tlenku węgla (rys. 5.29) oraz węglowodorów niemetanowych (rys. 5.30) utrzymywało się na stałym poziomie podczas realizacji badań (odpowiednio, 0,02% obj. oraz
0,5 ppm). Natomiast w przypadku dwutlenku węgla zauważalne było zwiększenie natężenia
emisji w zakresie zwiększonych prędkości jazdy. Z kolei natężenie emisji tlenków azotu jest
małe (0–10 mg/s), ale podczas badania na trasie przejazdowej występowały wartości chwilowe dochodzące do 100 mg/s.
Można też zauważyć, że stężenie dwutlenku węgla charakteryzuje się małą zmiennością.
W przypadku natężenia emisji węglowodorów niemetanowych (rys. 5.31) zauważyć można
znacząco większe wartości przy nienagrzanym silniku (ok. 6 ppm). Natomiast duże stężenie
tlenków azotu (rys. 5.32) charakteryzuje się wartościami chwilowymi ok. 500 ppm.
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Rys. 5.29. Stężenie i natężenie emisji dwutlenku
węgla autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym biometanem

Rys. 5.30. Stężenie i natężenie emisji tlenku węgla
autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem

Rys. 5.31. Stężenie i natężenie emisji węglowodorów niemetanowych autobusu jednoczłonowego
z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem

Rys. 5.32. Stężenie i natężenie emisji tlenków
azotu autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym biometanem

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczanie udziału czasów pracy autobusu zasilanego sprężonym biometanem (rys. 5.33). Największy udział czasu pracy (15%) przypada na
obszar średnich prędkości jazdy (6–14 m/s). Jednak największy udział czasu pracy w odniesieniu do pracy silnika występuje na biegu jałowym (podobnie jak w przypadku silnika zasilanego sprężonym gazem ziemnym).
Największe chwilowe zużycie paliwa (ok. 230 m3/100 km) pojazdu zasilanego sprężonym
biometanem występuje w zakresie prędkości 2–8 m/s i przyspieszeniu 0,2–1,8 m/s2. Jest to
podobny trend do tego, jaki występował w przypadku badań autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym. Największe chwilowe wartości zużycia paliwa występują
podczas gwałtownego przyspieszania przy małych wartościach prędkości jazdy. Zauważalne
jest też duże chwilowe zużycie paliwa (250 m3/100 km) przy ujemnych wartościach przyspieszenia i przy małej prędkości jazdy (rys. 5.34).
Dla autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem, natężenie emisji dwutlenku
węgla jest największe (ok. 20 000 mg/s) w zakresie prędkości jazdy 2–6 m/s i przyspieszenia
od 0,2 m/s2 do 1,8 m/s2 (rys. 5.35). Istotne jest też zwiększenie natężenia emisji dwutlenku
węgla przy małych przyspieszeniach (0,2–0,6 m/s2) i dużych prędkościach jazdy autobusu
(12–16 m/s). Największe wartości natężenia emisji tlenku węgla występują w przypadku jazdy pojazdu z prędkością 4–6 m/s oraz przyspieszeniem z przedziału 1–1,8 m/s2 (rys. 5.36).
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Zwiększone wartości występują podczas hamowania w zakresie przyspieszenia ujemnego od
–1 m/s2 do –1,8 m/s2.

Rys. 5.33. Dwuwymiarowy histogram udziału
czasu pracy autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem podczas badań we współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Rys. 5.34. Dwuwymiarowy histogram zużycia
paliwa autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym biometanem we współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Rys. 5.35. Dwuwymiarowy histogram natężenia
emisji dwutlenku węgla podczas badań autobusu
jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym biometanem we współrzędnych prędkość–
przyspieszenie

Rys. 5.36. Dwuwymiarowy histogram natężenia
emisji tlenku węgla podczas badań autobusu
jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym biometanem we współrzędnych prędkość–
przyspieszenie

W aspekcie natężenia emisji węglowodorów niemetanowych (rys. 5.37), zwiększone ich
wartości (0,3 mg/s) występują w zakresie prędkości jazdy 4–8 m/s oraz przyspieszenia z zakresu od 0,2 m/s2 do 1,8 m/s2. Natężenie emisji tlenków azotu (rys. 5.38) jest największe (20 mg/s)
dla małych prędkości jazdy (2–8 m/s) oraz dużych wartości przyspieszenia (1–1,4 m/s2).
Badanie autobusu miejskiego z silnikiem ZI zasilanego sprężonym biometanem w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, pozwoliło na określenie średnich wartości zużycia paliwa oraz emisji drogowej związków szkodliwych. Przeprowadzone badania pozwoliły również na wyznaczenie przebiegowego zużycia paliwa, wynoszącego 52,6 m3/100 km. Określone zostały też średnie wartości emisji drogowej substancji szkodliwych spalin takich jak: tlenek węgla – 1,61 g/km, węglowodory niemetanowe – 0,02 g/km, tlenki azotu – 1,03 g/km,
dwutlenek węgla – 976 g/km (rys. 5.39).
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Rys. 5.37. Dwuwymiarowy histogram natężenia
emisji węglowodorów niemetanowych w przypadku autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym biometanem we współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Rys. 5.38. Dwuwymiarowy histogram natężenia
emisji tlenków azotu w przypadku autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym
biometanem we współrzędnych prędkość–przyspieszenie

Rys. 5.39. Zużycie paliwa i emisja drogowa zanieczyszczeń uzyskane podczas badań autobusu jednoczłonowego z silnikiem ZI zasilanego sprężonym biometanem

5.2. Emisja spalin z autobusów dwuczłonowych z silnikami zasilanymi
różnymi paliwami
5.2.1. Analiza emisji spalin z autobusu dwuczłonowego z konwencjonalnym silnikiem
zasilanym olejem napędowym
W badaniach własnych wykorzystano trzy autobusy dwuczłonowe, których silniki zasilane
były olejem napędowym, sprężonym gazem ziemnym oraz sprężonym biometanem. W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki badań dla autobusu miejskiego dwuczłonowego,
którego silnik był zasilany olejem napędowym.
Na rysunku 5.40 przedstawiono charakterystykę przejazdu trasy badawczej jako funkcję
drogi badanego obiektu (trasę pokazano na rys. 4.17). Przejazd był wykonywany bez zakłóceń,
bez gwałtowanych zmian prędkości jazdy (jazdy w kongestiach). Zauważa się jedynie liczne
zatrzymania związane z koniecznością obsługi pasażerów i przed sygnalizacją świetlną.
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Z charakterystyki chwilowego i średniego zużycia paliwa badanego autobusu, wynika, że
średnie zużycie paliwa podczas badań przekroczyło nieznacznie 40 dm3/100 km i wynosiło
ostatecznie 41,7 dm3/100 km (rys. 5.41). Wartości chwilowe zużycia paliwa są zwiększone
przy przyspieszeniach i niewielkie przy zatrzymaniach autobusu.

Rys. 5.40. Charakterystyka przejazdu trasy badawczej autobusu dwuczłonowego z silnikiem
ZS zasilanym olejem napędowym (udziały poszczególnych faz testu)

Rys. 5.41. Chwilowe i średnie zużycie paliwa
autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym

Uzyskane wyniki badań pozwoliły określić zależność wpływu dynamicznych parametrów
pracy autobusu na emisję związków szkodliwych. Wykorzystana aparatura pomiarowa typu
PEMS umożliwiała badanie stężenia analizowanych składników spalin oraz określenie ich
natężeń przepływu. Na tej podstawie możliwe było przedstawienie charakterystyk stężenia
i natężenia przepływu emisji dwutlenku węgla, tlenku węgla, węglowodorów niemetanowych
oraz tlenku azotu jako funkcję przebytej drogi przez badany autobus zasilany olejem napędowym (rys. 5.42–5.45). Zauważa się, że na trasie przejazdowej stężenie dwutlenku węgla oraz
tlenku węgla, także węglowodorów niemetanowych, było zmienne w zakresie, odpowiednio,
0–11% obj., 0–0,04% obj. oraz 0–15 ppm. Natomiast stężenie tlenków azotu miało nieustalony charakter – chwilowe wartości nie przekraczały 750 ppm.

Rys. 5.42. Stężenie i natężenie emisji dwutlenku
węgla autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS
zasilanym olejem napędowym

Rys. 5.43. Stężenie i natężenie emisji tlenku
węgla autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS
zasilanym olejem napędowym
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Rys. 5.44. Stężenie i natężenie emisji węglowodorów niemetanowych autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym

Rys. 5.45. Stężenie i natężenie emisji tlenków
azotu autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS
zasilanym olejem napędowym

Badania w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego pozwoliły również określić udział
czasu pracy autobusu dwuczłonowego, w przedziale prędkości i przyspieszenia (rys. 5.46).
Największy udział czasu pracy (łącznie około 30%) przypadł na obszar średnich prędkości
jazdy, w zakresie od 10–14 m/s oraz przyspieszenia 0,2 m/s2. Duży wpływ ma też udział pracy silnika na biegu jałowym (25%).
Dla badanego autobusu określono przebieg chwilowego zużycia paliwa (rys. 5.47). Zwiększone zużycie paliwa (200–250 dm3/100 km) przypada na małe prędkości jazdy 2–6 m/s przy
przyspieszeniu z zakresu 0,6–1,8 m/s2. Wraz ze zwiększeniem i ustabilizowaniem się prędkości jazdy zużycie paliwa jest mniejsze. Istotny wpływ na rozpatrywany parametr mają gwałtowne przyspieszenia (ponad 0,2 m/s2).

Rys. 5.46. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie udziału czasu
pracy autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS
zasilanym olejem napędowym

Rys. 5.47. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie zużycia paliwa autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS
zasilanym olejem napędowym

Dla natężenia emisji dwutlenku węgla (rys. 5.48), zauważalne są znaczące jego wartości
dla przyspieszenia od 0,6 m/s2 do 1,8 m/s2. Natomiast dla tlenku węgla (rys. 5.49) wartości
natężenia emisji tego składnika spalin mają ustabilizowane wartości. Jedynie ich niewielkie
zwiększenie występuje w zakresie prędkości 4–10 m/s oraz przy przyspieszeniach od 0,2 m/s2
do 1,4 m/s2.
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Rys. 5.48. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia
emisji dwutlenku węgla podczas badań autobusu
dwuczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym

Rys. 5.49. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia emisji tlenku węgla podczas badań autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem
napędowym

Badania autobusu miejskiego dwuczłonowego z silnikiem zasilanym olejem napędowym,
wykazały znaczne natężenie emisji węglowodorów niemetanowych (rys. 5.50). Przy przyspieszeniu od 0,2 m/s2 do 1,8 m/s2 zauważalne są ich zwiększone wartości (do 4–6 mg/s),
niezależnie od wartości prędkości jazdy. Natężenie emisji tlenków azotu (rys. 5.51) jest największe dla dużych wartości przyspieszenia (0,6–1,8 m/s2) w zakresie prędkości jazdy od
6 m/s do 16 m/s. W tym przypadku im większe są przyspieszenia tym większe jest natężenie
emisji tlenków azotu. Wynika to przede wszystkim z charakterystyki i konstrukcji silnika ZS.

Rys. 5.50. Dwuwymiarowy histogram we
współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia emisji węglowodorów niemetanowych
w przypadku autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym

Rys. 5.51. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia emisji
tlenków azotu w przypadku autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym

Badania dwuczłonowego autobusu miejskiego z silnikiem zasilanym olejem napędowym,
w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, pozwoliły na określenie przebiegowego zużycia paliwa oraz emisji drogowej zanieczyszczeń. Z analizy danych wynika, że średnie zużycie
paliwa dla badanego autobusu dwuczłonowego wyniosło 41,7 dm3/100 km. Emisja drogowa
poszczególnych zanieczyszczeń to: tlenku węgla – 0,94 g/km, tlenków azotu – 1,07 g/km,
dwutlenku węgla – 1082 g/km, a węglowodorów niemetanowych – 0,34 g/km (rys. 5.52).
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Rys. 5.52. Zużycie paliwa i emisja drogowa zanieczyszczeń podczas badań autobusu dwuczłonowego
z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym

5.2.2. Analiza emisji spalin z autobusu dwuczłonowego z silnikiem zasilanym sprężonym
gazem ziemnym
W związku z obowiązywaniem w kraju ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, autobusy zasilane sprężonym gazem ziemnym będą miały coraz większy udział w parku autobusów miejskich na terenie Polski. Paliwo gazowe, jakim jest sprężony gaz ziemny,
może stanowić dobrą alternatywę w aspekcie emisji spalin dla autobusów, których silniki
zasilane są konwencjonalnym paliwem. Wraz z badaniami autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym, przeprowadzane były, na tej samej trasie przejazdowej, badania dwuczłonowego autobusu miejskiego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym. Podobnie, jak podczas badań autobusu miejskiego z silnikiem ZS, również
w analizowanym przypadku charakterystyki przejazdu – prędkość jako funkcja drogi – wskazuje, że nie odnotowano kongestii drogowych. Występują liczne zatrzymania na przystankach
i przed sygnalizatorami świetlnymi, a maksymalna prędkość jazdy nie przekraczała 75 km/h
(rys. 5.53). Średnie przebiegowe zużycie paliwa wynosiło 63,2 m3/100 km (rys. 5.54).

Rys. 5.53. Charakterystyka przejazdu trasy badawczej autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym gazem ziemnym (udziały
poszczególnych faz testu)

Rys. 5.54. Chwilowe i średnie zużycie paliwa
autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym
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Wyniki badań umożliwiły opracowanie zależności wpływu dynamicznych właściwości
eksploatacji pojazdu na emisję związków szkodliwych. Zostało to zobrazowane na rys. 5.55–
5.58, gdzie przedstawiono charakterystyki stężenia i natężenia emisji dwutlenku węgla, tlenku
węgla, węglowodorów niemetanowych oraz tlenków azotu jako funkcję drogi. Przedstawione
wartości stężenia i natężenia poszczególnych składników spalin wskazują, że zarówno dla
dwutlenku węgla (12% obj.) oraz tlenku węgla (mniej niż 0,03% obj.) przebieg stężenia jest
równomierny. Jedynie przy gwałtownych przyspieszeniach występuje zwiększenie stężenia
tlenku węgla (do 0,2% obj.). W przypadku stężenia węglowodorów niemetanowych (wartość
ustalona to 0,5 ppm, a wartości maksymalne to 1–2 ppm) oraz tlenków azotu (wartości stałe
bliskie zeru, a maksymalne z przedziału 100–800 ppm), charakteryzują się większą nierównomiernością.

Rys. 5.55. Stężenie i natężenie emisji dwutlenku
węgla autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Rys. 5.56. Stężenie i natężenie emisji tlenku
węgla autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Rys. 5.57. Stężenie i natężenie emisji węglowodorów niemetanowych autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem
ziemnym

Rys. 5.58. Stężenie i natężenie emisji tlenków
azotu autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Dwuwymiarowy histogram udziału czasu pracy dla autobusu z silnikiem ZI zasilanym
sprężonym gazem ziemnym (rys. 5.59) daje podstawy do stwierdzenia, że największe udziały
czasu pracy (łącznie około 40%) występują dla średnich wartości prędkości (10–16 m/s) oraz
wartości przyspieszeń 0,2 m/s2. Duży jest także udział czasu pracy silnika na biegu jałowym,
wynoszący 25%.

70

W przypadku wartości chwilowych zużycia paliwa autobusu dwuczłonowego z silnikiem
ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym, osiągnięte największe wartości (250 dm3/100 km)
występują dla zakresu prędkości 2–8 m/s i przyspieszeniu 0,6–1,8 m/s2. Przy większych prędkościach jazdy zużycie paliwa jest mniejsze. Największe wartości występują podczas gwałtownego przyspieszania przy małym zakresie prędkości (rys. 5.60).

Rys. 5.59. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie udziału czasu
pracy autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Rys. 5.60. Dwuwymiarowy histogram we
współrzędnych prędkość–przyspieszenie zużycia paliwa autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Z charakterystyki natężenia emisji dwutlenku węgla można wywnioskować, że emisja
dwutlenku węgla jest największa (12 000–16 000 mg/s) w zakresie prędkości 2–12 m/s i dla
zakresu przyspieszenia od 0,6 m/s2 do 1,8 m/s2. Najmniejsze wartości natężenia emisji występują jednak podczas hamownia silnikiem (rys. 5.61).
W przypadku natężenia emisji tlenku węgla wartości te wynoszą 10–15 mg/s w zakresie
prędkości od 6 m/s do 12 m/s dla wartości przyspieszenia w przedziale 0,6–1,0 m/s2
(rys. 5.62). Zauważalne jest też zwiększone natężenie przy większych prędkościach jazdy
(ponad 16 m/s).

Rys. 5.61. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia
emisji dwutlenku węgla podczas badań autobusu
dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Rys. 5.62. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia emisji tlenku węgla podczas badań autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym
gazem ziemnym

71

Z dwuwymiarowego histogramu natężenia emisji węglowodorów niemetanowych badanego dwuczłonowego autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym, można
ocenić, że największe natężenie emisji (ok. 0,3 mg/s) występuje dla większych prędkości jazdy (ok. 22 m/s) oraz wartości przyspieszenia ok. 0,2 m/s2 (rys. 5.63). Natomiast z histogramu
natężenia emisji tlenków azotu, można ocenić, że największe chwilowe natężenie emisji jest
praktycznie stałe (w zakresie 5–12 mg/s) dla całego zakresu prędkości oraz przyspieszenia
0,2–0,6 m/s2 (rys. 5.64).

Rys. 5.63. Dwuwymiarowy histogram we
współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia emisji węglowodorów niemetanowych
w przypadku autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Rys. 5.64. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia emisji
tlenków azotu w przypadku autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem
ziemnym

Podobnie jak w poprzednich przypadkach, również dla rozpatrywanego autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanego sprężonym gazem ziemnym określono średnią emisję
drogową oraz średnie przebiegowe zużycie paliwa. Przebiegowe zużycie paliwa wyniosło
ostatecznie 63,2 m3/100 km. Natomiast w przypadku emisji drogowej spalin uzyskano następujące wyniki: tlenku węgla – 1,06 g/km, tlenków azotu – 0,99 g/km, dwutlenku węgla –
1176 g/km, a węglowodorów niemetanowych – 0,02 g/km (rys. 5.65).

Rys. 5.65. Zużycie paliwa i emisja drogowa zanieczyszczeń uzyskane podczas badań autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym
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5.2.3. Analiza emisji spalin autobusów dwuczłonowych z silnikami zasilanymi
sprężonym biometanem
Trzecim badanym autobusem dwuczłonowym był autobus z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem. Właściwości fizykochemiczne wykorzystanego biometanu były zbliżone
do tych właściwości sprężonego gazu ziemnego. Zostały one przedstawione w rozdziale 4
niniejszej rozprawy (zawartość metanu w biometanie wynosiła 95% obj.).
Pomiary zużycia paliwa i emisji spalin autobusu wykonano w rzeczywistych warunkach
ruchu drogowego na tej samej trasie badawczej (por. rys. 4.17), na której dokonano pomiarów
dla poprzednich pojazdów dwuczłonowych. Z charakterystyki przejazdu (rys. 5.66) wynika,
że podczas przejazdu występowały liczne zatrzymania autobusu na przystankach i przed sygnalizacjami świetlnymi. Prędkość maksymalna nie przekraczała 75 km/h. Charakterystyka
przejazdu autobusu była zbliżona do charakterystyk przejazdu autobusu z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym oraz silnika ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym. Z charakterystyki chwilowego zużycia paliwa wyznaczono przebiegowe zużycia paliwa, które wynosiło
61,9 m3/100 km (rys. 5.67). Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie zależności
wpływu dynamicznych właściwości ruchu autobusu na emisję związków szkodliwych. Zostały podane charakterystyki stężenia i natężenia dwutlenku węgla, tlenku węgla, węglowodorów niemetanowych oraz tlenków azotu jako funkcję przebytej drogi (rys. 5.68–5.71).

Rys. 5.66. Charakterystyka przejazdu trasy badawczej autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym biometanem (udziały poszczególnych faz testu)

Rys. 5.67. Chwilowe i średnie zużycie paliwa
autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem

Rys. 5.68. Stężenie i natężenie emisji dwutlenku
węgla autobusu dwuczłonowego z silnikiem zasilanym sprężonym biometanem

Rys. 5.69. Stężenie i natężenie emisji tlenku
węgla autobusu dwuczłonowego z silnikiem
zasilanym sprężonym biometanem
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Rys. 5.70. Stężenie i natężenie emisji węglowodorów niemetanowych autobusu dwuczłonowego
z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem

Rys. 5.71. Stężenie i natężenie emisji tlenków
azotu autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym biometanem

W przypadku dwutlenku węgla wartość stężenia tego związku utrzymuje się na poziomie
12% obj. (rys. 5.68), natomiast stężenie tlenku węgla (rys. 5.69) jest bardzo małe (mniejsze
od 0,05% obj.). Stężenie węglowodorów niemetanowych nie przekraczało wartości 1 ppm,
jedynie większe wartości występują w szczególności w ostatniej fazie testu (rys. 5.70). Podobny charakter miał też przebieg stężenia tlenków azotu, w którym bardzo małe wartości z
fazy początkowej były kilkukrotnie większe (do 500 ppm) w fazie końcowej testu (rys. 5.71).
Na podstawie dwuwymiarowego histogramu udziału czasu pracy autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem (rys. 5.72), stwierdzono, że największy
(30–35%) był on dla średnich prędkości jazdy (6–14 m/s) przy przyspieszeniu wynoszącym
0,2 m/s2. Duży jest też udział czasu pracy badanego autobusu na biegu jałowym (25%).
Zużycie paliwa było największe (250 m3/100 km i więcej) dla małych prędkości jazdy
(2–8 m/s) w zakresie przyspieszenia od 0,4 m/s2 do 1,8 m/s2 (rys. 5.73). Jest to podobny trend
do tego, jaki występował w przypadku badań autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym
gazem ziemnym oraz autobusu z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym. Największe
wartości chwilowe występują podczas gwałtownego przyspieszania przy małym zakresie
prędkości jazdy. Zauważalne jest stosunkowo duże zużycie paliwa przy ujemnych wartościach przyspieszenia i przy małych prędkościach jazdy.

Rys. 5.72. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie udziału czasu
pracy autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym biometanem

Rys. 5.73. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie zużycia paliwa
autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem
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Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły określenie dwuwymiarowych histogramów
natężenia emisji dwutlenku węgla (rys. 5.74) oraz emisji tlenku węgla (rys. 5.75) we współrzędnych prędkość–przyspieszenie. Największe natężenia emisji dla dwutlenku węgla występuje przy małych prędkościach jazdy (4 m/s–10 m/s) oraz przy dużych przyspieszeniach
z zakresu 1,0–1,8 m/s2. W oparciu o dwuwymiarowy histogram natężenia emisji tlenku węgla
zauważyć można, że największe jego zwiększenie (do ok. 10 mg/s) występuje dla przyspieszenia z zakresu 0,2–0,6 m/s2 oraz dla prędkości jazdy z przedziału 4–12 m/s (rys. 5.75).

Rys. 5.74. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia
emisji dwutlenku węgla autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym
biometanem

Rys. 5.75. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia
emisji tlenku węgla autobusu dwuczłonowego
z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem

Dwuwymiarowy histogram natężenia emisji węglowodorów niemetanowych (rys. 5.76)
pozwala na stwierdzenie, że zwiększone natężenia emisji tego zanieczyszczenia (0,1–0,2
mg/s) występuje w przedziale prędkości 4–12 m/s oraz przyspieszenia od 0,6 m/s2 do 1,4
m/s2. Natomiast w przypadku natężenia emisji tlenków azotu (rys. 5.77) największe wartości
natężenia (10–15 mg/s) występują przy małych prędkościach jazdy 2 m/s–4 m/s oraz dla dużych wartości przyspieszenia (1,0–1,8 m/s2).

Rys. 5.76. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia
emisji węglowodorów niemetanowych w przypadku autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym biometanem

Rys. 5.77. Dwuwymiarowy histogram we współrzędnych prędkość–przyspieszenie natężenia
emisji tlenków azotu w przypadku autobusu dwuczłonowego z silnikiem zasilanym sprężonym
biometanem
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Przeprowadzone badania autobusu dwuczłonowego z silnikiem zasilanym sprężonym
biometanem, w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, pozwoliły na określenie średniego zużycia paliwa oraz średnich emisji poszczególnych związków szkodliwych. Przebiegowe
zużycie paliwa autobusu zasilanego biometanem wyniosło 61,9 m3/100 km. Natomiast średnie wyniki emisji drogowej to odpowiednio: tlenku węgla – 1,01 g/km, tlenków azotu –
0,97 g/km, dwutlenku węgla – 1151 g/km oraz węglowodorów niemetanowych – 0,02 g/km
(rys. 5.78).

Rys. 5.78. Zużycie paliwa i emisja drogowa zanieczyszczeń uzyskane podczas badań autobusu dwuczłonowego z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem

5.3. Porównanie emisji drogowej spalin badanych autobusów
Badania autobusów miały miejsce na dwóch rzeczywistych trasach komunikacji miejskiej
o długości 42 km (autobusy jednoczłonowe) i o długości 52 km (autobusy dwuczłonowe).
Wyniki badań umożliwiły porównanie stylu jazdy w celu oceny ich prawidłowości i podobieństwa. Zestawiono przebiegi prędkości jazdy jako funkcje drogi, średnie zużycie paliwa
oraz natężenie emisji poszczególnych składników spalin badanych autobusów. W celu rozróżnienia i zwiększenia czytelności przedstawionych porównań dla różnych rodzajów paliwa
użyto różnych kolorów (olej napędowy – czerwony, gaz ziemny – jasnoniebieski, biometan –
zielony).
Do analizy wyników przeprowadzonych badań konieczne było sprawdzenie czy przebiegi
prędkości jazdy były podobne do siebie. Porównanie przebiegów prędkości jazdy autobusów
jednoczłonowych wskazuje, że wszystkie trzy badane autobusy poruszały się ze zbliżonymi
prędkościami jazdy, przy podobnej charakterystyce prędkości (rys. 5.79). Nie zauważono
znaczących różnic w ich charakterze, podobny był czas przejazdu oraz prędkości maksymalne. Pozwala to na stwierdzenie, że wpływ oddziaływania stylu jazdy przy prowadzonych badaniach drogowych można pominąć, ze względu na zbliżone do siebie charakterystyki przejazdu.
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Rys. 5.79. Przebiegi prędkości dla badanych autobusów jednoczłonowych z silnikami zasilanymi
olejem napędowym, sprężonym gazem ziemnym
oraz sprężonym biometanem

Na rysunku 5.80 zaprezentowano udziały poszczególnych faz jazdy. Wynika z tego, że
każdy z autobusów jednoczłonowych miał podobne udziały poszczególnych cykli jezdnych.
Przykładowo: udział przyspieszenia pojazdu wyniósł 38% dla autobusu z silnikiem ZS i taki
sam był dla autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym, a dla autobusu
z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem wyniósł 40%. Udział jazdy ze stałą prędkością to odpowiednio: 14%, 16% i 12%, natomiast w przypadku hamowania były to wartości,
odpowiednio, 32%, 33% oraz 35%. Analogicznie udział postoju wynosił, odpowiednio, 16%,
13% i 13%.

Rys. 5.80. Udziały przyspieszenia, hamowania, prędkości stałej oraz zatrzymania badanych autobusów jednoczłonowych na trasie przejazdowej

Podobne analizy ruchu wykonano dla autobusów dwuczłonowych. W przypadku prędkości
jazdy również nie stwierdzono znaczących różnic (rys. 5.81). Występuje wiele zatrzymań na
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przystankach i przed sygnalizacjami świetlnymi. Nie zauważa się zatorów drogowych, które
mogłyby rzutować na możliwości porównawcze przeprowadzonych badań w rzeczywistych
warunkach ruchu drogowego.

Rys. 5.81. Przebiegi prędkości dla badanych autobusów dwuczłonowych z silnikami zasilanymi
olejem napędowym, sprężonym gazem ziemnym
oraz sprężonym biometanem

Na rysunku 5.82 przedstawiono udziały poszczególnych faz jazdy. Wynika z niego, że
każdy z autobusów dwuczłonowy miał podobne udziały poszczególnych cykli jezdnych.
Udział czasu przyspieszenia wyniósł 38% dla autobusu z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym, 35% dla autobusu z silnikiem ZI zasilanego sprężonym gazem ziemnym oraz 39%
dla autobusu z silnikiem ZI zasilanego sprężonym biometanem. Udział prędkości stałej wynosił, odpowiednio, 20%, 22% i 15%, udział hamowania wynosił 26%, 28% i 29%, a postój:
16%, 16% i 17%.

Rys. 5.82. Udziały przyspieszenia, hamowania, prędkości stałej oraz zatrzymania badanych autobusów dwuczłonowych na trasie przejazdowej
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Testy drogowe charakteryzują się pewną niepowtarzalnością w odniesieniu do badań laboratoryjnych. Jak wykazano wcześniej, wpływ stylu jazdy na wyniki badań jest akceptowalny.
Charakterystyki prędkości jazdy porównywanych autobusów były zbliżone. Również warunki
atmosferyczne, w poszczególnych dniach badań były zbliżone (temperatura 18 ±2oC oraz
wilgotność wynosząca 72 ±5%). W celu dokładniejszego sprawdzenia podobieństwa jazdy
autobusów przeprowadzono szczegółowe porównania wzajemne odpowiednich obiektów
badawczych. Realizowano to w następujący sposób (według metodyki przedstawionej w rozdziale 4.1 i rys. 4.1): ponumerowano poszczególne zakresy prędkości i przyspieszenia podobnych autobusów, ale zasilanych różnymi paliwami (na tej samej trasie przejazdu). Tak uzyskano dwie pary danych, które posłużyły do wyznaczenia równania regresji oraz współczynników determinacji. Jeżeli wartość współczynnika determinacji jest bliska jedności, oznacza
że występuje dopasowanie między zmiennymi. Jeżeli natomiast jest on bliski zeru, to powiązanie to nie występuje.
Po określeniu podobieństwa przejazdów zarówno dla autobusów jednoczłonowych i dwuczłonowych było możliwe wykonanie szczegółowego porównania (rys. 5.83). Na wykresach
zgodności udziałów czasu pracy jednoczłonowych autobusów miejskich, współczynniki determinacji dla autobusów jednoczłonowych między sobą wynoszą więcej niż 0,9. Świadczy to
o dużej zgodności udziałów czasu pracy badanych autobusów na trasie przejazdowej w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego.

Rys. 5.83. Porównanie udziałów czasu pracy badanych autobusów jednoczłonowych (zasilanych
różnymi paliwami) na tej samej trasie badawczej

Również dla autobusów dwuczłonowych wykonano porównanie udziałów czasu pracy
(rys. 5.84). Współczynniki determinacji dla porównań między autobusami dwuczłonowymi
zasilanymi różnymi paliwami, na tej samej trasie badawczej, również wynosi powyżej 0,9.
Potwierdza to dużą zgodność udziałów czasu pracy badanych autobusów w rzeczywistych
warunkach ruchu drogowego.
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Rys. 5.84. Porównanie udziałów czasu pracy badanych autobusów dwuczłonowych (zasilanych różnymi paliwami) na tej samej trasie badawczej

Analizując wyniki zużycia paliwa i emisji drogowej zanieczyszczeń uzyskane podczas badań autobusów jednoczłonowych można stwierdzić, że autobus z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym charakteryzuje się najmniejszymi wartościami zarówno w odniesieniu do
zużycia paliwa, jak też emisji drogowej dwutlenku węgla oraz tlenku węgla (rys. 5.85). Największe wartości zużycia paliwa występują dla autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym
gazem ziemnym. Emisja drogowa dwutlenku węgla była większa o 9,0% dla autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym w porównaniu do autobusu z silnikiem ZS
zasilanym olejem napędowym. Opcją pośrednią jest badany autobus z silnikiem ZI zasilanym
sprężonym biometanem (zwiększenie tej emisji o 6,9%). Nie występują więc w tym przypadku jednak zalety pod względem zużycia paliwa, emisji dwutlenku węgla oraz tlenku węgla
w odniesieniu do autobusu z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym. Lepsze wskaźniki

Rys. 5.85. Zużycie paliwa i emisja drogowa zanieczyszczeń uzyskane podczas badań autobusów jednoczłonowych
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dla autobusu z silnikiem zasilanym sprężonym biometanem występują w przypadku mniejszej
emisji drogowej węglowodorów niemetanowych (o ok. 94%) oraz tlenków azotu (o 5,5%).
Pod tym względem zasilanie silnika sprężonym biometanem ma wpływ na zmniejszenie emisji drogowej tych składników szkodliwych. Trzeba też wziąć pod uwagę, że autobusy z silnikami zasilanymi sprężonym gazem ziemnym i sprężonym biometanem charakteryzowały się
większą objętością skokową silnika niż autobus zasilany olejem napędowym, chociaż moce
maksymalne silników były porównywalne. Ponadto biometan jest paliwem odnawialnym, a
emisja dwutlenku węgla w cyklu istnienia tego paliwa jest niemal zerowa.
Podobną analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań zużycia
paliwa i emisji drogowej zanieczyszczeń, uzyskanych podczas badań autobusów dwuczłonowych (rys. 5.86). W odniesieniu do zużycia paliwa, jak też emisji drogowej dwutlenku węgla
oraz tlenku węgla autobus zasilany olejem napędowym charakteryzuje się najmniejszymi
wartościami (odpowiednio: 1470 MJ/100 km, 1082 g/km oraz 0,94 g/km). Największe wartości w tym zakresie występują dla autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym (odpowiednio: 2275 MJ/100 km, 1176 g/km oraz 1,06 g/km). Autobus z silnikiem ZI
zasilanym sprężonym biometanem charakteryzował się mniejszymi wartościami emisji tlenku
węgla (o 5%) oraz dwutlenku węgla (o 2%), jak też miał mniejsze zużycie paliwa (o 2%)
w porównaniu do wyposażonego w silnik z ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym.
W przypadku emisji drogowej węglowodorów niemetanowych autobus z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem charakteryzuje się mniejszą emisją (o 94%) oraz mniejszą emisją drogową tlenków azotu (o 9,3%) w porównaniu do autobusu z silnikiem ZS zasilanym
olejem napędowym.

Rys. 5.86. Zużycie paliwa i emisja drogowa zanieczyszczeń uzyskane podczas badań autobusów dwuczłonowych

5.4. Porównanie wskaźników ekologicznych silników badanych autobusów
Do oceny emisji jednostkowej zanieczyszczeń z silników badanych autobusów konieczna
jest znajomość pracy silnika spalinowego badanego autobusu w cyklu WHTC. Wiedząc, że
cykl ten jest sparametryzowany wyznaczenie pracy jest możliwe na podstawie znajomości
przebiegu momentu obrotowego oraz przebiegu mocy (rys. 5.87).
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Rys. 5.87. Przebieg momentu obrotowego i prędkości obrotowej silnika oraz sumaryczna praca silnika
ZS badanego autobusu jednoczłonowego w cyklu WHTC (przykład)

Na podstawie wyznaczonej pracy w cyklu WHTC ocenia się poprawność wykonania badań w rzeczywistych warunkach ruchu, gdyż silnik pojazdu musi wykonać pracę w zakresie
od czterech do siedmiu razy większą niż podczas cyklu WHTC. W tabeli 5.1 przedstawiono
zestawienie pracy silnika badanych autobusów w cyklu WHTC w odniesieniu do pracy wykonanej w teście w warunkach rzeczywistych. Warunek wykonania pracy we wszystkich analizowanych przypadkach został spełniony.
Tab. 5.1. Praca w cyklu WHTC silnika w odniesieniu do pracy wykonanej w teście dla badanych autobusów jednoczłonowych oraz dwuczłonowych

Praca w cyklu WHTC
Praca w cyklu badawczym
Krotność
Praca w cyklu WHTC
Praca w cyklu badawczym
Krotność

biometan

Autobusy jednoczłonowe
gaz ziemny

olej napędowy

20,9
97,2
4,65

20,9
113,1
5,41

19,8
102,2
5,15

19,3
119,8
6,21

Autobusy dwuczłonowe
19,3
125,9
6,52

26,5
110,0
4,16

Przedstawione parametry (krotność wykonania pracy) są niezbędne do oceny emisji jednostkowej w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Ocena wymaga, aby 90% uzyskanych wartości emisji jednostkowej danego zanieczyszczenia (wyznaczonej na podstawie
okien pomiarowych) było w obszarze dopuszczalnym, zdefiniowanym jako CF = 1,5 wartości
limitu emisji danego składnika szkodliwego.
Z rysunku 5.88 wynika, że emisja jednostkowa tlenku węgla autobusu jednoczłonowego
z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym spełnia wymagania, gdyż 100% wszystkich
wyników mieści się w obszarze dopuszczalnym. Natomiast w przypadku węglowodorów
niemetanowych wymaganie nie zostało spełnione, gdyż tylko 57,4% wszystkich wyników
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mieści się w obszarze dopuszczalnym. Również w przypadku emisji jednostkowej tlenków
azotu wymaganie zostało spełnione, gdyż 93,8% wszystkich wyników mieści się w obszarze
dopuszczalnym.

Rys. 5.88. Wskaźnik emisji jednostkowej składników spalin na tle obszaru dopuszczalnego dla
składników CO, NMHC oraz NOx, dla jednoczłonowego autobusu z silnikiem ZS zasilanym
olejem napędowym

Dla jednoczłonowego autobusu z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym określono emisję jednostkową: tlenku węgla, węglowodorów niemetanowych oraz tlenków azotu.
We wszystkich wymienionych przypadkach ostateczna ocena emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu pozwala na stwierdzenie spełnienia wymagania pozostawania
90% uzyskanych wartości wskaźnika emisji jednostkowej danego zanieczyszczenia w obszarze dopuszczalnym (rys. 5.89).
Trzecim badanym obiektem był jednoczłonowy autobus z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem. Przebieg momentu obrotowego, sumarycznej pracy silnika badanego autobusu oraz przebieg mocy jest taki sam jak dla autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym
gazem ziemnym. To powoduje, że sumaryczna praca silnika spalinowego badanego autobusu
jest taka sama, jak przedstawiona dla autobusu zasilanego sprężonym gazem ziemnym. Ostateczna ocena emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu dla jednoczłonowego
autobusu zasilanego sprężonym biometanem jest pozytywna. Wymóg pozostawania 90% uzyskanych wartości wskaźnika emisji jednostkowej zanieczyszczenia w obszarze dopuszczalnym został spełniony dla wszystkich ocenianych składników spalin (rys. 5.90).
Podobne analizy wykonano również dla badanych autobusów dwuczłonowych z silnikami
zasilanymi różnymi paliwami. Na podstawie uzyskanych danych określona została ocena
emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, dla dwuczłonowego
autobusu z silnikiem zasilanym olejem napędowym. Wymóg pozostawania 90% uzyskanych
wartości wskaźnika emisji jednostkowej zanieczyszczenia w obszarze dopuszczalnym został
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spełniony dla tlenku węgla. W przypadku tlenków azotu, wymóg ten nie został spełniony.
W dopuszczalnym zakresie znalazło się 83,2% wszystkich wyników, co nie spełnia wymagania co najmniej 90% wyników mieszczących się w obszarze dopuszczalnym (rys. 5.91).

Rys. 5.89. Wskaźnik emisji jednostkowej składników spalin na tle obszaru dopuszczalnego dla
składników CO, NMHC oraz NOx, dla jednoczłonowego autobusu z silnikiem ZI zasilanym
sprężonym gazem ziemnym

Rys. 5.90. Wskaźnik emisji jednostkowej składników spalin na tle obszaru dopuszczalnego dla
składników CO, NMHC oraz NOx dla jednoczłonowego autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem
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Rys. 5.91. Wskaźnik emisji jednostkowej składników spalin na tle obszaru dopuszczalnego dla
składników CO, NMHC oraz NOx, w przypadku
dwuczłonowego autobusu z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym

Przeprowadzona analiza emisji jednostkowej zanieczyszczeń dla dwuczłonowego autobusu
z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym pozwoliła na stwierdzenie, że wartość
wskaźnika emisji zanieczyszczeń spalin nie przekracza wartości dopuszczalnej (90% wyników mieści się w obszarze dopuszczalnym). Dotyczy to zarówno emisji jednostkowej tlenku
węgla, węglowodorów niemetanowych, jak i tlenków azotu (rys. 5.92).

Rys. 5.92. Wskaźnik emisji jednostkowej składników spalin na tle obszaru dopuszczalnego dla
składników CO, NMHC oraz NOx, dla dwuczłonowego autobusu z silnikiem ZI zasilanym sprężonym gazem ziemnym

85

Trzecim autobusem był autobus dwuczłonowy z silnikiem ZI zasilanym sprężonym biometanem z takim samym silnikiem jak poprzedni badany autobus. Na podstawie wyznaczonej
pracy zostały określone wskaźniki emisji zanieczyszczeń spalin. W autobusie z silnikiem zasilanym sprężonym biometanem dla wszystkich analizowanych składników spalin został
spełniony warunek 90% wyników mieszczących się w dopuszczalnym obszarze (rys. 5.93).

Rys. 5.93. Wskaźnik emisji jednostkowej składników spalin na tle obszaru dopuszczalnego dla
składników CO, NMHC oraz NOX, dla dwuczłonowego autobusu z silnikiem zasilanym sprężonym biometanem

Przeprowadzone badania w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego wykazały, że dla
autobusu z silnikiem ZS zasilanym olejem napędowym zostały przekroczone limity emisji
węglowodorów niemetanowych (autobus jednoczłonowy), limity węglowodorów niemetanowych oraz tlenków azotu (autobus dwuczłonowy z silnikiem ZS). Natomiast emisja jednostkowa analizowanych składników spalin autobusów z silnikami ZI zasilanymi paliwami gazowymi (sprężony gaz ziemny, sprężony biometan) spełniała założone limity. Świadczy o ich
przewadze ekologicznej w odniesieniu do powszechnie stosowanych konstrukcji autobusów
miejskich z silnikami ZS.
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6. Efekty ekonomiczno-środowiskowe eksploatacji badanych autobusów
6.1. Pozyskiwanie biogazu i produkcja sprężonego biometanu
W celu zmniejszenia kosztów eksploatacji środków miejskiej komunikacji publicznej nieustannie trwają działania dotyczące unowocześniania taboru zakładów obsługujących transport
miejski. Koszty transportu definiowane są jako te ponoszone przez przedsiębiorstwo na transport osób lub ładunków. Znaczny udział stanowią koszty eksploatacyjne. Jednak zdecydowanie istotniejszym z punktu widzenia ochrony środowiska jest zmniejszenie zużycia paliwa
oraz emisji substancji szkodliwych spalin.
Do oceny wskaźników ekonomiczno-środowiskowych autobusów miejskich można wykorzystać wyniki badań emisji spalin w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. W oparciu
o otrzymane wyniki wyznaczona została rzeczywista ilość zużytego paliwa, obliczona metodą
bilansu węgla. Nie jest to jednak wystarczająca ocena. Pozwala ona na przedstawienie rzeczywistego zużycia paliwa przez autobusy podczas lokalnej eksploatacji. Jeżeli bierze się pod
uwagę kwestie poprawy jakości powietrza, trzeba uwzględnić również ocenę emisji spalin
w całym cyklu istnienia. Pozwala ona na identyfikację najważniejszych aspektów środowiskowych oraz ocenę ich wpływu na środowisko w całym cyklu istnienia danego paliwa, określanym też jako od źródła do kół (WTW – Well To Wheels). W tego typu ocenie bierze się
pod uwagę cykl istnienia paliwa od pozyskania, przez proces produkcji i użytkowania w pojazdach (autobusach). W przypadku dyskutowanego tu zagadnienia efektów ekonomiczno-środowiskowych eksploatacji badanych autobusów, uwzględniano tego typu ocenę.
Składowisko odpadów, przy którym lokowana jest wykorzystywana w badaniach przewoźna stacja oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu, zajmuje powierzchnię 4,31 ha. Masa odpadów komunalnych na składowisku jest szacowana na
500 Gg, a średnia objętość biogazu możliwa do pozyskania z tego składowiska odpadów wynosi 50–100 Nm3/h. Zasoby biogazu stanowią około 47 mln Nm3, a zawartość metanu w biogazie wynosi około 65% obj. W celu wykorzystania biogazu do zasilania autobusów miejskich, konieczne było oczyszczenie biogazu m.in. z zawartości dwutlenku węgla, aby zawartość metanu wynosiła minimum 95% obj. Średnia godzinowa wydajność produkcji jest zależna od wydajności sprężarki stacji (wynosi ona 50 Nm3/h). Maksymalny czas pracy sprężarki
wynosi 20 h/dobę.
Stacja uzdatniania biogazu jest przewoźna i posadowienie jej w innej lokalizacji np. niedaleko tras przejazdu badanych autobusów była możliwa. Składowisko to ma powierzchnię
3,5 ha i może wyprodukować biogaz w ilości ok. 2 mln Nm3/rok.
W niniejszym rozdziale dokonano analizy efektów ekonomiczno-środowiskowych autobusów komunikacji miejskiej zasilanych biometanem w odniesieniu do zasilania olejem napędowym i gazem ziemnym. Porównanie przeprowadzono dla tras, na których badano jednoi dwuczłonowe autobusy miejskie.
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6.2. Wykorzystanie sprężonego biometanu z przewoźnej stacji oczyszczania biogazu
Trasa przejazdowa autobusów jednoczłonowych (linia 268)
Badane autobusy były testowane w warunkach ruchu drogowego, na rzeczywistych trasach
przejazdowych. Autobusy jednoczłonowe były badane na linii 268 o długości łącznej 42 km.
Według rozkładu jazdy z marca 2018 r., na trasie wykonywanych jest 17 kursów w dni powszednie oraz 17 kursów w niedzielę i święta. Przyjęto, że autobusy z silnikami ZI zasilanymi biometanem będą kursować na ww. trasie tylko w te dni. W tabeli 6.1 przedstawiono obliczenia dla dziennych oraz rocznych przebiegów na omawianej trasie przejazdowej.
Tab. 6.1. Dzienne oraz roczne przebiegi autobusów jednoczłonowych na linii 268
Dzienny przebieg w dni robocze
Dzienny przebieg w niedzielę i święta
Roczny przebieg w dni robocze (251 dni)
Roczny przebieg w niedzielę i święta (114 dni)
Łączny przebieg roczny autobusów jednoczłonowych

714 km
714 km
179 214 km
81 396 km
260 610 km

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że na linii 268, autobusy miejskie jednoczłonowe
pokonują w dni powszednie, w niedzielę i święta po 714 km. W okresie rocznym, gdy dni
roboczych jest 251, ich przebieg wynosi 179 214 km, a w niedzielę i święta, w okresie rocznym jest to 81 396 km. Wynika z tego, że w ciągu 365 dni autobusy przypisane do tej linii,
przejeżdżają łącznie 260 610 km.
Znając roczny przebieg autobusów oraz średnie zużycie paliwa, określone w badaniach
własnych, można wyliczyć roczne zapotrzebowanie na paliwo biometanowe (tab. 6.2). Przy
analizie niezbędna jest zamiana jednostki m3/100 km na Nm3/100 km. W przypadku niniejszych obliczeń przyjęto, że są one takie same. Wynika to z faktu, że przyrząd, którym wykonywano pomiary, odnosi otrzymane wyniki automatycznie do warunków normalnych.
Tab. 6.2. Roczne zapotrzebowanie na sprężony biometan autobusów jednoczłonowych na linii 268
Średnie przebiegowe zużycie paliwa (biometan) – skorygowane
Roczne zapotrzebowanie sprężonego biometanu do zasilania autobusów
jednoczłonowych

52,6 Nm3/100 km
137 081 Nm3

Znając roczne zapotrzebowanie sprężonego biometanu do zasilania autobusów obsługujących linię 268, możliwe jest określenie średniego dobowego oraz rocznego czasu pracy sprężarki biometanu w stacji tankowania (tab. 6.3). Zastosowana sprężarka ma wydajność ok.
50 Nm3/h i może pracować do 20 h/dobę. Biorąc pod uwagę możliwość pracy sprężarki do
20 h/dobę, jest możliwe zasilenie autobusów kursujących na linii 268 z jej wykorzystaniem.
Tab. 6.3. Czas pracy sprężarki biometanu w ciągu roku i doby (linia 268)
Wydajność sprężarki
Roczne zapotrzebowanie sprężonego biometanu do zasilania autobusów
Roczny czas pracy sprężarki stacji tankowania biometanu
Średni dobowy czas pracy sprężarki

50 Nm3/h
137 081 Nm3
2742 h/rok
7,51 h/dobę
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Trasa przejazdowa autobusów dwuczłonowych (linia 1)
Autobusy dwuczłonowe były badane na linii 1. Według obowiązującego od marca 2018 r.
rozkładu jady, na linii 1 o długości 52 km, wykonywanych jest 31 kursów w dni robocze oraz
28 kursów w niedzielę i święta. Przyjęto, że autobusy z silnikami ZI zasilanymi sprężonym
biometanem będą kursować w te dni. W tabeli 6.4 przedstawiono dzienne oraz roczne przebiegi autobusów dwuczłonowych na linii 1.
Tab. 6.4. Dzienne oraz roczne przebiegi autobusów dwuczłonowych na linii 1
Dzienny przebieg w dni robocze
Dzienny przebieg w niedzielę i święta
Roczny przebieg w dni robocze (251 dni)
Roczny przebieg w niedzielę i święta (114 dni)
Łączny przebieg roczny autobusów dwuczłonowych

1612 km
1456 km
404 612 km
165 984 km
570 596 km

Na trasie badawczej autobusy dwuczłonowe pokonują rocznie w dni robocze 404 612 km,
a w niedzielę i święta 165 984 km, łącznie jest to 570 596 km. Z przeprowadzonych badań
wynika, że średnie zużycie sprężonego biometanu autobusów dwuczłonowych wynosi 61,9
Nm3/100 km. Roczne zapotrzebowanie na to paliwo do zasilania silników autobusów dwuczłonowych komunikacji miejskiej, obsługujących linię 1, przedstawiono w tabeli 6.5.
Tab. 6.5. Roczne zapotrzebowanie na sprężony biometan autobusów dwuczłonowych na linii 1
Średnie przebiegowe zużycie paliwa – skorygowane
Roczne zapotrzebowanie sprężonego biometanu

61,9 Nm3/100 km
353 199 Nm3

Wydajność sprężarki biometanu przewoźnej stacji oczyszczalni biogazu, sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu wynosi 50 Nm3/h. Warunek dobowej pracy sprężarki do
20 h/dobę jest spełniony (tab. 6.6). Obliczenia z podrozdziału 6.2, umożliwiają określenie
kilku wariantów wykorzystania sprężonego biometanu.
Tab. 6.6. Czas pracy sprężarki stacji tankowania biometanu (linia 1)
Wydajność sprężarki
Roczne zapotrzebowanie sprężonego biometanu do zasilania autobusów
dwuczłonowych na linii 1
Roczny czas pracy sprężarki stacji tankowania biometanu
Dobowy czas pracy sprężarki stacji tankowania biometanu

50 Nm3/h
353 199 Nm3
7064 h
19,35 h

6.3. Warianty wykorzystania sprężonego biometanu w autobusach komunikacji
miejskiej
W pracy rozpatrzono trzy warianty wykorzystania biometanu w autobusach komunikacji
miejskiej:
– wariant I: obsługa linii 268 przez autobusy jednoczłonowe zasilane sprężonym biometanem,
– wariant II: obsługa linii 1 przez autobusy dwuczłonowe zasilanie sprężonym biometanem,
– wariant III: obsługa linii 268 w 50% przez autobusy jednoczłonowe oraz linii 1 w 40,6%
przez autobusy dwuczłonowe zasilane sprężonym biometanem.
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W wariancie pierwszym założono zasilanie sprężonym biometanem silników ZI wszystkich autobusów jednoczłonowych obsługujących linię autobusową 268. Znając wydajność
sprężarki oraz szacowany roczny czas pracy sprężarki można wyznaczyć roczną produkcję
i dystrybucję sprężonego biometanu w przypadku niniejszego wariantu (tab. 6.7 – wariant I).
Z wyliczeń wynika, że w wariancie I, produkcja oraz dystrybucja sprężonego biometanu służącego do zasilania autobusów jednoczłonowych linii 268 wynosi 137 240 Nm3/rok i zapewnia
roczne zapotrzebowanie sprężonego biometanu do zasilania autobusów jednoczłonowych.
W drugim wariancie założono, że linia 1 będzie obsługiwana przez autobusy dwuczłonowe z
silnikami zasilanymi sprężonym biometanem. W takim przypadku sprężarka biometanu będzie
pracowała 19,35 h/dobę (tab. 6.7 – wariant II). Z przedstawionych obliczeń wynika, że w wariancie II, produkcja oraz dystrybucja sprężonego biometanu służącego do zasilania silników ZI
autobusów dwuczłonowych obsługujących linię 1, wynosi 353 320 Nm3/rok i zapewnia roczne
zapotrzebowanie na sprężony biometan do zasilania silników ZI autobusów dwuczłonowych.
W trzecim wariancie przyjęto zasilanie silników ZI części autobusów sprężonym biometanem, kursujących na liniach 268 oraz 1. Ze względu na ograniczenia związane z wydajnością
sprężarki biometanu, nie jest możliwe zasilenie sprężonym biometanem wszystkich autobusów koniecznych do obsługi obu linii. Stwierdzono, że zasilanie sprężonym biometanem 50%
autobusów obsługujących linię 268 oraz ok. 40% autobusów linii 1 spowoduje, że w takim
przypadku sprężarka biometanu będzie pracowała 20 h/dobę, co stanowi maksimum jej możliwości. Produkcja oraz dystrybucja sprężonym biometanu będzie wynosić zatem 365 000
Nm3/rok (tab. 6.7 – wariant III). Przeprowadzone rozważania potwierdziły zasadność przyjęcia zaproponowanych wariantów wykorzystywania autobusów, do obliczeń kosztów jednostkowych produkcji sprężonego biometanu oraz rocznych kosztów jego zużycia.
Tab. 6.7. Roczna produkcja i dystrybucja sprężonego biometanu w poszczególnych wariantach
Parametr
Jednostka
Wydajność sprężarki
[Nm3/h]
Średni dobowy czas pracy sprężarki stacji
[h]
Produkcja i dystrybucja sprężonego biometa[Nm3]
nu na dobę
Roczna produkcja i dystrybucja sprężonego
[Nm3]
biometanu

Wariant I
50
7,51

Wariant II
50
19,35

Wariant III
50
20

376

968

1000

137 240

353 320

365 000

6.4. Koszty eksploatacji przewoźnej stacji produkcji i dystrybucji sprężonego
biometanu
Przy tego typu obliczeniach konieczne jest również uwzględnienie kosztów stałych. Wlicza się w to m.in. koszty stacji, produkcji i dystrybucji sprężonego biometanu, tj. koszty
amortyzacji, montażu stacji na terenie składowiska, koszty związane z uzyskaniem certyfikatów, zezwoleń oraz nadzoru, koszty obsługi osobowej oraz ubezpieczenia i ochrony stacji.
W przypadku opisywanej stacji produkcji i dystrybucji sprężonego biometanu koszty stałe
określono na 350 tys. zł1.
1

Amortyzacja 172 200 zł, koszty zezwoleń 3000 zł, koszty obsługi rocznie 168 000 zł (4 pracowników), ubezpieczenie 2500 zł, ochrona 1200 zł, inne 3100 zł.

90

Przy obliczaniu kosztów emisji dwutlenku węgla konieczne jest również oszacowanie kosztów zmiennych wykorzystywanej stacji produkcji i dystrybucji sprężonego biometanu. Zależą
one przede wszystkim od czasu pracy sprężarki, a więc objętości dystrybuowanego paliwa.
W pierwszym wariancie założono, że biometan wytwarzany w stacji, wykorzystywany będzie do zasilania silników autobusów obsługujących linię 268. Średni dobowy czas pracy
sprężarki stacji tankowania biometanu wynosi 7,51 h. W ujęciu rocznym będzie to 2742 h
(por. tab. 6.3). W czasie eksploatacji instalacji konieczne jest dokonanie przeglądu technicznego co 2000 h, w którego skład wchodzi wymiana m.in. haloizytu przy zasiarczeniu ponad
2000 ppm, zaworów roboczych, wymiana filtrów i olejów, sit molekularnych oraz czyszczenie instalacji. Biorąc pod uwagę roczny czas pracy stacji w wariancie I, będzie konieczne
przeprowadzenie jednego takiego przeglądu (tab. 6.8).
Tab. 6.8. Roczne zmienne koszty eksploatacji stacji sprężonego biometanu – wariant I
Przegląd techniczny oraz materiały a)
17 150 zł
b), c)
Koszt oczyszczenia biogazu
12 339 zł
b), d)
Koszt energii elektrycznej na potrzeby sprężarki stacji
14 396 zł
RAZEM
43 885 zł
a)
Przegląd techniczny: Haloizyt 750 zł, zawory, olej, filtry-sorbent, sita molekularne (do osuszania)
– 15 tys. zł, węgiel aktywny – 400 zł, koszt wykonania przeglądu – 1000 zł.
b)
Energia elektryczna – taryfa G11 (jedna stawka za energię elektryczną o każdej porze dnia i nocy
wynosząca 0,3 zł/kWh – cena brutto, na luty 2018).
c)
0,3 kWh/Nm3 (pobór energii elektrycznej) × 50 m3/h (wydajność sprężarki) × 2742 h/rok ×
× 0,3 zł/kWh (cena brutto energii elektrycznej).
d)
0,35 kWh/Nm3 (pobór energii elektrycznej przez sprężarkę) × 50 m3/h (wydajność sprężarki) ×
× 2742 h/rok (czas pracy sprężarki) × 0,3 zł/kWh (cena brutto energii elektrycznej).

W drugim wariancie założono, że biometan wyprodukowany w stacji biometanu, będzie
wykorzystany do zasilania silników autobusów dwuczłonowych wykorzystywanych na linii 1.
Według obliczeń, aby zasilić wszystkie silniki ZI autobusów sprężonym biometanem na tej
linii, konieczna jest praca sprężarki biometanu 19,35 h/dobę, co daje 7064 h/rok (por. tab.6.6).
Z uwzględnienia konieczności przeprowadzenia przeglądu instalacji biometanu co 2000 h
wynika, że w ciągu roku konieczne będą trzy przeglądy. Podczas przeglądów niezbędna będzie wymiana m.in. zaworów, oczyszczenie instalacji, itp. (tab. 6.9).
Tab. 6.9. Roczne zmienne koszty eksploatacji mobilnej stacji sprężonego biometanu – wariant II
Przegląd techniczny oraz materiały a)
67 600 zł
Koszt oczyszczenia biogazu b), c)
31 788 zł
b), d)
Koszt energii elektrycznej na potrzeby sprężarki stacji
37 086 zł
RAZEM
136 474 zł
a)
Trzy przeglądy techniczne: Haloizyt 3000 zł, zawory, olej, filtry-sorbent, sita molekularne (do
osuszania) – 60 tys. zł, węgiel aktywny – 1600 zł, koszt wykonania przeglądu – 3000 zł.
b)
Energia elektryczna – taryfa G11 (jedna stawka za energię elektryczną o każdej porze dnia i nocy
wynosząca 0,3 zł/kWh – cena brutto, na luty 2018).
c)
0,3 kWh/Nm3 (pobór energii elektrycznej) × 50 m3/h (wydajność sprężarki) × 7064 h/rok ×
× 0,3 zł/kWh (cena brutto energii elektrycznej).
d)
0,35 kWh/Nm3 (pobór energii elektrycznej przez sprężarkę) × 50 m3/h (wydajność sprężarki) ×
× 7064 h/rok (czas pracy sprężarki) × 0,3 zł/kWh (cena brutto energii elektrycznej).
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W trzecim wariancie przyjęto zasilanie silników ZI sprężonym biometanem 50% autobusów linii 268 oraz ok. 40% autobusów na linii 1. W tym wariancie założono dopuszczalne
dobowe wykorzystanie sprężarki biometanu wynoszące 20 h/dobę. W skali roku wykorzystanie sprężarki biometanu będzie wynosić 7300 h/rok. Przy uwzględnieniu konieczności wykonywania przeglądów co 2000 h, przyjęto, że konieczne jest wykonanie przynajmniej trzech
przeglądów. Uwzględniając przy tym koszty energii elektrycznej koniecznej do wykonania
oczyszczania biogazu oraz zasilania sprężarki, otrzymano roczne zmienne koszty eksploatacji, produkcji i dystrybucji sprężonego biometanu (tab. 6.10).
Tab. 6.10. Roczne zmienne koszty eksploatacji mobilnej stacji sprężonego biometanu – wariant III
Przegląd techniczny oraz materiały a)
67 600 zł
Koszt oczyszczenia biogazu b), c)
32 850 zł
b), d)
Koszt energii elektrycznej na potrzeby sprężarki stacji
38 325 zł
RAZEM
138 775 zł
a)
Trzy przeglądy techniczne: Haloizyt 3000 zł, zawory, olej, filtry-sorbent, sita molekularne (do
osuszania) – 60 tys. zł, węgiel aktywny – 1600 zł, koszt wykonania przeglądu – 3000 zł.
b)
Energia elektryczna – taryfa G11 (jedna stawka za energię elektryczną o każdej porze dnia i nocy
wynosząca 0,3 zł /kWh– cena brutto, na luty 2018).
c)
0,3 kWh/Nm3 (pobór energii elektrycznej) × 50 m3/h (wydajność sprężarki) × 7300 h/rok ×
× 0,3 zł/kWh (cena brutto energii elektrycznej).
d)
0,35 kWh/Nm3 (pobór energii elektrycznej przez sprężarkę) × 50 m3/h (wydajność sprężarki) ×
× 7300 h/rok (czas pracy sprężarki) × 0,3 zł/kWh (cena brutto energii elektrycznej).

6.5. Średnie koszty jednostkowe sprężonego biometanu
Przy wyliczaniu średnich kosztów jednostkowych biometanu, należy wziąć pod uwagę
również koszty stałe i zmienne związane bezpośrednio i pośrednio z produkcją oraz dystrybucją paliwa. Biorąc pod uwagę, że określono trzy warianty wykorzystania autobusów z silnikami ZI zasilanymi sprężonym biometanem w komunikacji miejskiej, konieczne jest odniesienie się do tych wariantów.
W wariancie pierwszym założono wykorzystanie sprężonego biometanu do zasilania silników autobusów obsługujących linię 268. Uwzględniając parametry w postaci kosztów stałych
i zmiennych, otrzymuje się średni koszt 1 Nm3 biometanu, przy uwzględnieniu jego rocznej
produkcji i dystrybucji. Uwzględniono tu również potencjalną cenę sprzedaży biogazu do
produkcji biometanu2, która wynosi 0,11 zł/Nm3. Tę cenę dolicza się do ceny średniego kosztu biometanu (tab. 6.11 – wariant I).
Drugi wariant zakłada wykorzystanie sprężonego biometanu do zasilania silników ZI autobusów obsługujących linię 1. Podobnie jak w wariancie I, przy znanych kosztach zmien2

Wariant I (linia 268) 118 990 Nm3 (roczna produkcja i dystrybucja biometanu) × 9,5 kWh/Nm3 (wartość energetyczna biometanu) × 0,4 (sprawność jednego agregatu prądotwórczego) = 452 MWh. Średni zysk ze sprzedaży energii elektrycznej przez osoby fizyczne z własnych mini-instalacji odnawialnych źródeł energii to ok.
30 zł/MWh. Utracony zysk (biogaz dla przewoźnej instalacji zamiast na produkcję energii elektrycznej)
452 MWh × 30 zł/MWh = 13 560 zł, więc 13 560 zł/118 990 Nm3 = 0,11 zł/Nm3. Analogiczny wynik będzie
w przypadku wariantów II i III.
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nych (trzy przeglądy instalacji) oraz stałych, wydajności sprężarki i rocznej produkcji oraz
dystrybucji sprężonego biometanu, możliwe jest określenie średnich kosztów 1 Nm3 tego
biometanu. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że średni koszt 1 Nm3, dla wariantu II wynosi 1,38 zł. Do tej ceny dolicza się 0,11 zł/Nm3 za zakup biogazu (tab. 6.11 – wariant II).
Trzeci wariant zakłada maksymalne wykorzystanie wydajności sprężarki biometanu, która
może pracować 20 h/dobę. W tym przypadku na linii 268, 50% silników ZI autobusów będzie
zasilanych sprężonym biometanem, a na linii 1 – ok. 40%. Wykorzystując dostępne dane było
możliwe wyznaczenie średniego kosztu 1 Nm3 sprężonego biometanu. Wynosi on 1,34
zł/Nm3, co stanowi najmniejszą stawkę w przypadku trzech rozpatrywanych wariantów. Przy
doliczeniu kosztu biogazu, cena ta zwiększy się do 1,45 zł/Nm3, co nadal stanowi najmniejszą
stawkę w przypadku rozważanych wariantów (tab. 6.11 – wariant III).
Tab. 6.11. Średni koszt 1 Nm3 sprężonego biometanu dla rozpatrywanych wariantów
Parametr
Roczne koszty zmienne
Roczne koszty stałe
Roczna wydajność sprężarki
Roczna produkcja i dystrybucja sprężonego
biometanu
Średni koszt 1 Nm3 sprężonego biometanu
Średni koszt 1 Nm3 sprężonego biometanu
po opłatach za zakup biogazu

Jednostka
[zł]
[zł]
[h]

Wariant I
43 885
350 000
2742

Wariant II
136 474
350 000
7064

Wariant III
138 775
350 000
7300

[Nm3]

137 240

353 320

365 000

[zł]

2,87

1,38

1,34

[zł]

2,98

1,49

1,45

6.6. Porównanie kosztów wykorzystania sprężonego biometanu, oleju napędowego
oraz sprężonego gazu ziemnego do zasilania silników autobusów komunikacji
miejskiej
Przy porównaniu kosztów niezbędne jest uwzględnienie rocznych przebiegów autobusów
zasilanych różnymi paliwami oraz średnie zużycie przez nie paliwa (wyznaczone w badaniach drogowych). Podobnie jak w poprzednich rozważaniach wyodrębniono poszczególne
warianty i porównano roczny przebieg autobusów komunikacji miejskiej oraz wyznaczono
roczne przebiegowe zużycie paliwa.
W wariancie I roczne zużycie: sprężonego biometanu wynosi 137 081 Nm3, sprężonego
gazu ziemnego – 139 687 Nm3, a oleju napędowego 91 735 dm3 (tab. 6.12 – wariant I).
W drugim wariancie występuje większy przebieg roczny autobusów. Jest on ponad dwukrotnie większy niż przebieg autobusów w wariancie I. W związku z tym, większe jest też
roczne zużycie poszczególnych paliw: biometanu – 353 199 Nm3, gazu zimnego – 360 617
Nm3, a oleju napędowego – 237 939 dm3 (tab. 6.12 – wariant II).
W trzecim wariancie założono największe wykorzystanie możliwości sprężarki biometanu,
a więc jej maksymalnie możliwą pracę tj. 20 h/dobę. Według przyjętych założeń i obliczeń
łączny przebieg roczny autobusów w wariancie III wynosi 361 967 km. Tak więc roczne zużycie biometanu to 211 939 Nm3, gazu ziemnego – 216 253 Nm3, a oleju napędowego –
142 470 dm3 (tab. 6.12 – wariant III). Dla tego wariantu podano w nawiasach podano wartości zużycia paliwa dla konkretnych linii autobusowych.
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Tab. 6.12. Porównanie zużycia paliwa przez silniki badanych autobusów – wariant I
Parametr
Roczny przebieg autobusów na linii 268
Roczny przebieg autobusów na linii 1
Średnie przebiegowe zużycie paliwa –
sprężonego biometanu
Średnie przebiegowe zużycie paliwa –
sprężonego gazu ziemnego
Średnie przebiegowe zużycie paliwa –
oleju napędowego
Roczne zużycie sprężonego biometanu
Roczne zużycie sprężonego gazu ziemnego
Roczne zużycie oleju napędowego

Jednostka
[km]
[km]

Wariant I
260 610
–

Wariant II
–
570 596

[Nm3/100 km]

52,6

61,9

[Nm3/100 km]

53,2

63,2

[dm3/100 km]

35,2

41,7

[Nm3]
[Nm3]
[dm3]

137 081
139 687
91 735

353 199
360 617
237 939

Wariant III
130 305
231 662
52,6 (268)
61,9 (1)
53,6 (268)
63,2 (1)
35,2 (268)
41,7 (1)
211 939
216 253
142 470

Oszacowanie emisji dwutlenku węgla oraz metanu ze spalania oleju napędowego z badanych autobusów wymaga znajomości: energetycznego wskaźnika emisji tych gazów, wartości
opałowej oleju napędowego oraz jego masy właściwej. Energetyczny wskaźnik emisji gazów
cieplarnianych z silników (autobusów) zasilanych olejem napędowym według Krajowego
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) to: dla CO2 72,62 Mg/TJ energii
paliwa, a dla CH4 0,0029 Mg/TJ energii paliwa. Średnia wartość opałowa oleju napędowego
to 42,72 TJ/Gg, a masa właściwa oleju napędowego to 0,82 kg/dm3. Wyniki szczegółowych
obliczeń emisji przedstawiono w tab. 6.13.
Tab. 6.13. Emisja dwutlenku węgla i metanu z silników badanych autobusów w zależności od przyjętego wariantu wykorzystania autobusów
Paliwo
Olej napędowy

Wariant I
CO2
CH4
[Mg]
[Mg]
233,37
0,01

Wariant II
CO2
CH4
[Mg]
[Mg]
605,29
0,02

Wariant III
CO2
CH4
[Mg]
[Mg]
362,43
0,01

Roczne koszty emisji gazów cieplarnianych z silników autobusów
Aktualną wielkość stawek opłat za gazy lub pyły wprowadzane do atmosfery w Polsce
określa załącznik nr 2 Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze
środowiska na rok 2018 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, jednostkowe stawki
opłat za gazy lub pyły wprowadzone do atmosfery w 2018 r. wynoszą: dwutlenku węgla –
0,29 zł/Mg, a metanu – 0,29 zł/Mg.
Jeżeli uwzględnić obowiązujące stawki opłat za korzystanie ze środowiska, możliwe jest
wyznaczenie rocznych kosztów związanych z emisją dwutlenku węgla oraz metanu w wyniku
spalania oleju napędowego w silnikach autobusów (tab. 6.14).
W obliczeniach uwzględniono koszty związane z emisją drogową dwutlenku węgla oraz
metanu dla rozpatrywanych w pracy autobusów, w cyklu istnienia tych paliw. W zależności
od przyjętego scenariusza, emisja drogowa w cyklu istnienia biometanu stanowi od 3,2% do
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8,4% emisji pojazdów zasilanych olejem napędowym. Emisja gazów cieplarnianych w cyklu
istnienia gazu ziemnego dla pojazdów z silnikami nim zasilanymi kształtuje się od 79,5% do
100% emisji drogowej gazów cieplarnianych pojazdów z silnikami zasilanymi olejem napędowym. W celu przedstawienia kosztów emisji gazów cieplarnianych do dalszych obliczeń
przyjęto wartości średnią 6% (dla biometanu) i 79,5% (dla gazu ziemnego).
Tab. 6.14. Koszty emisji dwutlenku węgla oraz metanu z badanych autobusów w zależności od wariantu wykorzystywania autobusów
Paliwo
Olej napędowy
Gaz ziemny
Biometan

Wariant I
CO2
67,68 zł
53,81 zł
4,06 zł

CH4
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Wariant II
CO2
CH4
175,53 zł
0,01 zł
139,55 zł
0,01 zł
10,53 zł
0,00 zł

Wariant III
CO2
CH4
105,10 zł
0,00 zł
83,55 zł
0,00 zł
6,31 zł
0,00 zł

Wyniki przeprowadzonej analizy nie wskazują na zalety w aspekcie kosztów środowiskowych stosowania do zasilania silników autobusów miejskich biometanu zamiast oleju napędowego. Jest to wynikiem niskich opłat obowiązujących za korzystanie ze środowiska.
Porównanie kosztów środowiskowych
Obliczenie kosztów związanych z emisją dwutlenku węgla oraz metanu, pozwala określić
roczny koszt (przeliczony na 1 wozokm) przebiegu autobusów z silnikami zasilanymi sprężonym biometanem, sprężonym gazem ziemnym oraz olejem napędowym. W tabeli 6.15 przedstawiono wyniki obliczeń dotyczących kosztów emisji gazów cieplarnianych (CO2 i CH4)
oraz kosztów zmiennych i stałych produkcji sprężonego biometanu, jak też rocznych kosztów
emisji tych gazów. Na podstawie obliczeń możliwe było określenie ceny 1 wozokm w zależności od przyjętego wariantu wykorzystywania autobusów.
Tab. 6.15. Średnie, roczne koszty produkcji sprężonego biometanu oraz koszty emisji gazów cieplarnianych, związane z użyciem tego paliwa, na 1 wozokm przebiegu badanych autobusów z silnikami ZI
zasilanymi sprężonym biometanem w zależności od wariantu wykorzystania autobusów
Parametr
Roczne koszty zmienne produkcji
biometanu
Roczne koszty stałe produkcji
biometanu
Roczne koszty emisji gazów
cieplarnianych
RAZEM
Roczny przebieg autobusów
Koszt na 1 wozokm

Jednostka

Wariant I

Wariant II

Wariant III

[zł]

43 885

136 474

138 775

[zł]

350 000

350 000

350 000

[zł]

4,06

10,53

6,31

[zł]
[km]
[zł/wozokm]

393 889
260 610
1,51

486 485
570 596
0,85

488 781
361 967
1,35

Dla dalszych porównań kosztu 1 wozokilometra w zależności od rodzaju paliwa, przedstawiono ten koszt w odniesieniu do sprężonego gazu ziemnego z uwzględnieniem emisji
gazów cieplarnianych związanych z jego użyciem (tab. 6.16). Obliczenia prowadzono analogicznie, jak w przypadku oceny kosztów dla biometanu.
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Tab. 6.16. Średnie, roczne koszty wykorzystania sprężonego gazu ziemnego oraz koszty emisji gazów
cieplarnianych, związane z użyciem tego paliwa, na 1 wozokm przebiegu badanych autobusów z silnikami ZI zasilanymi sprężonym gazem ziemnym w zależności od wariantu wykorzystania autobusów
Parametr
Roczny przebieg
Zużycie paliwa
Cena paliwa [119]
Koszty emisji gazów
cieplarnianych (CO2)
w skali roku
RAZEM
Koszt na 1 wozokm

Jednostka
[km]
3
[Nm /100 km]
[zł/Nm3]

Wariant I
260 610
53,6
3,43

Wariant II
570 596
63,2
3,43

Wariant III
130 305
231 662
53,6
63,2
3,43

[zł]

53,81 zł

139,55

83,55

[zł]
[zł/wozokm]

479 180
1,84

1237 055
2,17

741 835
2,05

Podobnie jak dla sprężonego gazu ziemnego, również dla oleju napędowego podano
w tab. 6.17 roczne koszty emisji gazów cieplarnianych. Wyznaczono też koszt 1 wozokilometra w przypadku stosowania tego paliwa konwencjonalnego.
Tab. 6.17. Średnie, roczne koszty wykorzystania oleju napędowego oraz koszty emisji gazów cieplarnianych, związane z użyciem tego paliwa, na 1 wozokm przebiegu badanych autobusów z silnikami
ZS zasilanymi olejem napędowym w zależności od wariantu wykorzystania autobusów
Parametr
Roczny przebieg
Zużycie paliwa
Cena paliwa [119]
Koszty emisji gazów
cieplarnianych (CO2)
w skali roku
RAZEM
Koszt na 1 wozokm

Jednostka
[km]
3
[Nm /100 km]
[zł/Nm3]

Wariant I
260 610
35,2
4,12

Wariant II
570 596
41,7
4,12

Wariant III
130 305
231 662
35,2
41,7
4,12

[zł]

67,68

175,53

105,10

[zł]
[zł/wozokm]

378 015
1,45

980 482
1,72

587 084
1,62

W tabeli 6.18 zestawiono średnie roczne koszty 1 wozokm w przypadku analizowanych
paliw, z uwzględnieniem kosztów emisji gazów cieplarnianych. W drugim wariancie wykorzystania autobusów najmniejsze wartości uzyskano dla sprężonego biometanu, nawet po
uwzględnieniu kosztu zakupu biogazu, niezbędnego do jego produkcji. Różnica na korzyść
sprężonego biometanu w stosunku do oleju napędowego wynosi 0,87 zł/wozokm.
Również w trzecim wariancie wykorzystania autobusów (50% udział autobusów jednoczłonowych obsługujących linię 268 oraz ok. 40% udział autobusów dwuczłonowych obsługujących linię 1), koszt wozokm jest najmniejszy dla biometanu. Różnica wynosi
0,27 zł/wozokm w odniesieniu do oleju napędowego oraz 0,70 zł/wozokm w odniesieniu do
sprężonego gazu ziemnego.
Jedynie w pierwszym wariancie koszt wozokm dla oleju napędowego jest mniejszy niż dla
biometanu. Różnica na korzyść oleju napędowego wynosi 0,06 zł/wozokm. Większa różnica
w cenie wozokm na korzyść sprężonego biometanu występuje w odniesieniu do sprężonego
gazu ziemnego i wynosi 0,33 zł/wozokm.
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Tab. 6.18. Koszt wykorzystania paliwa z uwzględnieniem kosztu emisji gazów cieplarnianych na
1 wozokm przebiegu autobusu w zależności od wariantu wykorzystania autobusów
Paliwo
Biometan
Gaz ziemny
Olej napędowy

Jednostka
[zł/wozokm]
[zł/wozokm]
[zł/wozokm]

Wariant I
1,51
1,84
1,45

Wariant II
0,85
2,17
1,72

Wariant III
1,35
2,05
1,62

Wyliczenie rocznego zużycia paliwa umożliwia ocenę rocznych kosztów związanych z jego zakupem dla analizowanych wariantów.
W tabeli 6.19 przedstawiono średnie, roczne koszty związane z zakupem paliwa dla wariantu I. Przyjęte ceny to cena detaliczna gazu ziemnego oraz hurtowa oleju napędowego.
Cena 1 Nm3 biometanu jest określona z uwzględnieniem opłat sprzedażowych. Koszt rocznego zakupu sprężonego biometanu jest większy od zakupu oleju napędowego, ale mniejszy
w stosunku do zakupu sprężonego gazu zimnego, w przypadku obsługi linii 268.
Tab. 6.19. Roczne koszty zakupu paliwa – wariant I (linia 268)
Parametr
Przebiegowe zużycie paliwa
(autobusy jednoczłonowe)
Roczne, przebiegowe zużycie
paliwa – linia 268
Detaliczna cena zakupu paliwa:
1 Nm3 – biometan i CNG [119]
oraz 1 dm3 – ON [118]
Roczny koszt paliwa

Biometan

Gaz ziemny

Olej napędowy

52,6 Nm3/100 km

53,6 Nm3/100 km

35,2 dm3/100 km

137 081 Nm3

139 687 Nm3

91 735 dm3

2,98 zł/Nm3

3,43 zł/Nm3

4,12 zł/dm3

408 501 zł

479 126 zł

377 948 zł

W drugim wariancie (linia 1) cena Nm3 zakupu biometanu jest mniejsza niż w przypadku
ceny zakupu tego paliwa według wariantu pierwszego. Większy roczny przebieg wpływa na
zwiększenie produkcji i dystrybucji sprężonego biometanu, dzięki temu cena 1 Nm3 sprężonego biometanu jest mniejsza. W wariancie II wraz z uwzględnieniem kosztów związanych
ze sprzedażą biogazu, cena zakupu sprężonego biometanu wynosi 1,49 zł/Nm3 (tab. 6.20).
Tab. 6.20. Roczne koszty zakupu paliwa – wariant II (linia 1)
Parametr
Przebiegowe zużycie paliwa
(autobusy dwuczłonowe)
Roczne, przebiegowe zużycie
paliwa – linia 1
Detaliczna cena paliwa:
1 Nm3 – biometan i CNG [119]
oraz 1 dm3 – ON [118]
Roczny koszt paliwa

Biometan

Gaz ziemny

Olej napędowy

61,9 Nm3/100 km

63,2 Nm3/100 km

41,7 dm3/100 km

353 199 Nm3

360 617 Nm3

237 939 dm3

1,49 zł/Nm3

3,43 zł/Nm3

4,12 zł/dm3

526 267 zł

1 236 916 zł

980 309 zł
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Trzeci wariant dotyczy obsługi przez badane autobusy linii 268 (w 50%) oraz linii 1
(w ok. 40%). Jest on najbardziej opłacalny pod względem rocznych kosztów zakupu sprężonego biometanu. Przy wykorzystaniu maksymalnego potencjału sprężarki biometanu, możliwe jest największe roczne zmniejszenie kosztów zakupu tego paliwa (tab. 6.21). W odniesieniu do oleju napędowego oszczędność wynosi ponad 279 000 zł.
Tab. 6.21. Roczne koszty zakupu paliwa – wariant III
Parametr
Przebiegowe zużycie paliwa
(autobusy jednoczłonowe)
Przebiegowe zużycie paliwa
(autobusy dwuczłonowe)
Roczne, przebiegowe zużycie
paliwa – linia 268
Roczne, przebiegowe zużycie
paliwa – linia 1
Roczne, przebiegowe zużycie
paliwa – łącznie
Detaliczna cena paliwa
1 Nm3 – biometan i CNG [119]
oraz 1 dm3 – ON [118]
Roczny koszt paliwa

Biometan

Gaz ziemny

Olej napędowy

52,6 Nm3/100 km

53,6 Nm3/100 km

35,2 dm3/100 km

61,9 Nm3/100 km

63,2 Nm3/100 km

41,7 dm3/100 km

68 540 Nm3

69 843 Nm3

45 867 dm3

143 399 Nm3

146 410 Nm3

96 603 dm3

211 939 Nm3

216 253 Nm3

142 470 dm3

1,45 zł/Nm3

3,43 zł/Nm3

4,12 zł/dm3

307 312 zł

741 748 zł

586 976 zł

Z przeprowadzonych analiz efektów ekonomiczno-środowiskowych badanych autobusów
wynika, że uwzględniając koszty zużycia sprężonego biometanu, zasadność jego stosowania
występuje w wariancie II i III. Koszty środowiskowe stosowania biometanu rocznie są najmniejsze w porównaniu do wykorzystywania sprężonego gazu zimnego lub oleju napędowego.
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7. Zakończenie
Autobusy komunikacji miejskiej o populacji ok. 12 000 szt. w kraju (stan na początek
2018 r.) mają istotne oddziaływanie na jakość powietrza w miastach, gdzie występują duże
skupiska ludności. Wpływ ten jest jeszcze większy, gdy uwzględnimy warunki ich eksploatacji. Są one trudne, gdyż charakteryzują się m.in. dużą liczbą zatrzymań na przystankach, przy
sygnalizacjach świetlnych czy w zatorach komunikacyjnych. Do tego przewozy są realizowane często na silnie obciążonych pasażersko trasach przejazdowych. Czynniki te mają bezpośredni wpływ na warunki pracy wykorzystywanych w autobusach komunikacji miejskiej silników spalinowych.
Badania własne realizowano przy wykorzystaniu sześciu autobusów miejskich. Trzy z nich
były jednoczłonowe o długości 12 m, a pozostałe dwuczłonowe o długości 18 m. Wyposażone one były w silniki spalinowe ZS zasilane olejem napędowym oraz silniki ZI zasilane sprężonym gazem ziemnym oraz sprężonym biometanem.
Najważniejsze wnioski wynikające z wykonanych badań podzielono na:
 ogólne,
 szczegółowe (w odniesieniu do emisji spalin i kosztów ekonomiczno-środowiskowych),
 metodyczne,
 utylitarne,
 perspektywiczne.
Wnioski ogólne
Przeprowadzane badania umożliwiły określenie emisji drogowej i zużycia paliwa badanych autobusów na ich rzeczywistych trasach przejazdowych z uwzględnieniem obciążeń
pasażerskich i natężeniem ruchu drogowego tych tras oraz efektów ekonomiczno-środowiskowych, a więc cel pracy został zrealizowany. Pozwoliło to na określenie wniosków ogólnych:
1. Wykorzystanie paliwa alternatywnego, jakim jest sprężony biometan, w rzeczywistych
warunkach ruchu drogowego wpływa na zmniejszenie emisji drogowej tlenków azotu
oraz węglowodorów niemetanowych badanych autobusów jednoczłonowych oraz dwuczłonowych w porównaniu z emisją drogową tych autobusów z silnikami ZS zasilanymi
olejem napędowym.
2. Badane autobusy z silnikami ZI zasilanymi alternatywnymi paliwami gazowymi (sprężony gaz ziemny i sprężony biometan) charakteryzowały się większym zużyciem tych
paliw w odniesieniu do autobusów z silnikami ZS ze względu na mniejszą ich gęstość
energetyczną.
3. Wykorzystanie sprężonego biometanu do zasilania silników ZI autobusów komunikacji
miejskiej pozwala zmniejszyć roczne koszty środowiskowe związane z emisją gazów
cieplarnianych, jak też zmniejszyć jednostkowe koszty wykorzystania oraz zakupu tego
paliwa w porównaniu do tych kosztów sprężonego gazu ziemnego lub oleju napędowego.
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Wnioski szczegółowe w odniesieniu do emisji spalin
Wyniki badań autobusów pozwalają na następujące konkluzje:
1. Wykorzystanie sprężonego biometanu do zasilania silników ZI autobusów miejskich,
zmniejszyło emisję drogową tlenków azotu od 5,5% (autobus jednoczłonowy) do 9,3%
(autobus dwuczłonowy) w porównaniu do tej emisji w przypadku autobusów z silnikami ZS zasilanymi olejem napędowy.
2. W przypadku wykorzystania sprężonego gazu ziemnego zmniejszenie emisji drogowej
tlenków azotu wyniosło od 4,6% (autobus jednoczłonowy) do 7,5% (autobus dwuczłonowy) w odniesieniu do autobusów z silnikami ZS zasilanymi olejem napędowym.
3. Autobusy miejskie z silnikami ZI zasilanymi sprężonym biometanem, charakteryzują
się mniejszą emisją drogową węglowodorów niemetanowych (o ok. 94%) w porównaniu do emisji drogowej autobusów z silnikami ZS zasilanymi olejem napędowym.
4. Emisja drogowa tlenku węgla była większa od 7% do 17% w przypadku wykorzystania
do zasilania silników ZI autobusów sprężonego biometanu w porównaniu do tej emisji
drogowej autobusów z silnikami ZS.
5. Emisja drogowa dwutlenku węgla w badanych obiektach dla użycia sprężonego biometanu była większa od 6,3% do 6,9% niż przy użyciu oleju napędowego, ale mniejsza niż
podczas stosowania CNG. Trzeba mieć na względzie, że biometan jest paliwem odnawialnym drugiej generacji, a emisja dwutlenku węgla w cyklu istnienia w przypadku tego paliwa jest bliska zeru.
Wnioski szczegółowe dotyczące kosztów ekonomiczno-środowiskowych
Do oceny efektów ekonomiczno-środowiskowych eksploatacji badanych autobusów miejskich z silnikami ZI zasilanymi sprężonym biometanem wyodrębniono trzy warianty ich wykorzystania. Analizowano możliwości zapewnienia silnikom autobusów wystarczającej ilości
sprężonego biometanu dla ich eksploatacji na określonych liniach komunikacji miejskiej, warunkowane wydajnością sprężarki przewoźnej stacji tankowania sprężonego biometanu wykorzystywanej w badaniach. Wykazano, że:
1. W założonym wariancie II (obsługa linii nr 1 przez autobusy dwuczłonowe) oraz w wariancie III (obsługa linii nr 268 w 50% przez autobusy jednoczłonowe i linii nr 1
w ok. 40% przez autobusy dwuczłonowe) roczne koszty użycia sprężonego biometanu
są mniejsze niż przy użyciu oleju napędowego (46% dla wariantu II i 48% dla wariantu
III czy sprężonego gazu ziemnego (57% dla wariantu II i 58% dla wariantu III).
2. W dwóch analizowanych przypadkach wykorzystania badanych autobusów (wariant II
i III) koszty wozokm przebiegu autobusu są najmniejsze przy użyciu sprężonego biometanu i wynoszą odpowiednio 0,85 zł/wozokm i 1,35 zł/wozokm (są nieznacznie większe
dla wariantu I w stosunku do kosztu oleju napędowego (1,51 zł/wozokm (biometan),
1,45 zł/wozokm (olej napędowy)).
3. Średnie jednostkowe koszty produkcji sprężonego biometanu są mniejsze o 65% niż
ceny hurtowe oleju napędowego oraz mniejsze o 58% niż ceny hurtowe sprężonego
gazu ziemnego (dla wariantu III wykorzystania autobusów).
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Wnioski metodyczne
Na podstawie wniosków ogólnych i szczegółowych określono wnioski metodyczne:
1. W rozprawie opracowano autorską metodykę badań emisji spalin w warunkach drogowych silników autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym oraz paliwami alternatywnymi, umożliwiają ocenę wskaźników ekologicznych.
2. Do oceny wskaźników ekologicznych autobusów miejskich zasilanych różnymi paliwami rekomenduje się badania w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, tzn. na
trasach liniowych, na których są one eksploatowane.
3. Do badań emisji spalin autobusów miejskich z silnikami zasilanymi paliwami gazowymi należy stosować wskaźnik węglowodorów niemetanowych.
Wnioski utylitarne
Na podstawie wniosków ogólnych oraz szczegółowych sformułowano wnioski utylitarne:
1. Zasadne jest wykorzystywanie autobusów komunikacji miejskiej z silnikami ZI zasilanymi biometanem ze względu na korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Wykorzystanie
do pozyskiwania biometanu, przewoźnych stacji jego wytwarzania umożliwiających
oczyszczanie biogazu, rodzaju wykorzystywanej w badaniach, powinno znaleźć szersze
praktyczne zastosowanie.
2. Wykorzystanie użytych w badaniach paliw alternatywnych pozwala poprawić parametry ekologiczne silników spalinowych autobusów pod względem emisji drogowej substancji zanieczyszczających spalin tj. tlenki azotu czy węglowodory niemetanowe.
Przedstawione badania potwierdzają zasadność wykorzystywania paliw gazowych jako
paliw do zasilania silników ZI autobusów, ich wykorzystywania dla dążenia do uniezależnienia danego regionu od konieczności wykorzystywania paliw w istotnym stopniu
importowanych, jakimi są olej napędowy i sprężony gaz ziemny.
Wnioski perspektywiczne
Przedstawione zagadnienia nie wyczerpują tematu związanego z badaniami autobusów
miejskich w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. W związku z tym proponuje się
wnioski perspektywiczne:
1. Aplikowanie w badaniach modyfikacji przepisów odnoszących się do badań emisji zanieczyszczeń spalin w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego pojazdów ciężkich,
w tym autobusów miejskich.
2. Prowadzenie badań autobusów miejskich w aspekcie emisji masy oraz liczby cząstek
stałych, szczególnie dla pojazdów z wtryskiem bezpośrednim zasilanych różnymi paliwami.
3. Podjęcie działań w zakresie oceny środowiskowej pojazdów komunikacji miejskiej wyposażonych w ogniwa wodorowe.
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Summary

Comparative analysis of exhaust emissions from city buses
with diesel fuel engines and alternative fuels
City buses powered by combustion engines have a direct impact on the quality of air in urban areas, which are populated by a large number of people. Inadequate air quality in cities
depletes life quality and well-being, thus affecting the health of populations. The impact of
city buses on the pollution of urban environment results from the relatively large number of
these vehicles operating in the urban area moving with high frequency.
The reduction of exhaust emissions from city buses is currently being implemented, among
others, by the more frequent use of alternative fuels. Applicable regulations regarding exhaust
emissions in real traffic conditions require the use of mobile measuring equipment of the
PEMS type (Portable Emissions Measurement System), which allows testing of exhaust emissions and fuel consumption in the real traffic conditions.
Comparative studies of exhaust emissions and fuel consumption from city buses with engines powered by diesel fuel, compressed natural gas and compressed biomethane, using the
above equipment, were the basis for the implementation of this dissertation. The dissertation
refers to the problem of exhaust emission from heavy vehicles, i.e. city buses powered by
diesel engines and the alternative fuels. On the basis of this analysis, the purpose and scope of
the dissertation were determined, and research problems were specified. The measuring
equipment used in the testing and implementation of the research program and the conditions
for its schedule is also presented. The method of determining the share of bus operation times
characteristics was also discussed.
The tests were carried out on 12-meter city single buses and 18-meter articulated city buses
equipped with engines powered by: diesel fuel, compressed natural gas and compressed biomethane. The tests were carried out in local, real traffic conditions on the run-through roads,
where tested vehicles are used on a daily basis.
Based on the results of the testing, a detailed assessment of the bus traffic parameters was
carried out. Analyses of the fuel consumption of the tested vehicles and pollutants of exhaust
emitted by them were made. The ecological advantages of using compressed biomethane in
local, real traffic conditions were demonstrated. Using the obtained results, an evaluation was
carried out regarding the economic and environmental effects of the operation of the tested
buses on the run-through roads. The economic advantages of using compressed biomethane to
power city buses engines in relation to the use of diesel fuel and compressed natural gas were
demonstrated. In last part detailed conclusions, resulting from the conducted testing, were
formulated as well as proposed trends for further research.
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