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Oznaczenia charakterystycznych miejsc w tekście
opracowania
Fragmenty stanowiące dodatkowy komentarz lub wyjaśnienie wyróżniono
kursywą oraz opatrzono znakami graficznymi:
Dodatkowe informacje

Zalecenie do stosowania

Informacje o nowej wersji metody oraz dodatkowych danych –
w przypadku tego symbolu opisywane informacje znajdą się na Portalu
Ochrony Środowiska (www.oos.pl) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, w dziale Bazy danych > COPERT III.
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CZĘŚĆ I – METODA PROGNOZOWANIA
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1.

WSTĘP

Zanieczyszczenie powietrza pochodzące od pojazdów poruszających się po
drogach jest jednym z niekorzystnych oddziaływań.
Różnorodność pojazdów, stosowanych technologii napędu i paliwa oraz
zmienność sytuacji w zakresie eksploatacji pojazdów i warunków atmosferycznych
powoduje, że prognoza zanieczyszczeń powietrza jest zadaniem skomplikowanym i
wymagającym odpowiednio przygotowanych danych i narzędzi do obliczeń. Jednym
z takich narzędzi jest stworzony pod patronatem Europejskiej Agencji Ochrony
Środowiska model obliczeniowy i wykonany na jego podstawie program
komputerowy COPERT III. Zostały one opracowane dla potrzeb obliczania emisji
zanieczyszczeń powietrza od pojazdów dla warunków i potoków ruchu, jakie
występują w większości krajów UE, w tym w Polsce. Ze względu na algorytm
obliczeniowy o wielu parametrach wejściowych i czynnikach, od których zależy
emisja, zarówno model, jak i program mają dość skomplikowany charakter.
COPERT III jest przeznaczony przede wszystkim dla osób zajmujących się
wykonywaniem opracowań środowiskowych (analizy środowiskowe, raporty
o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy
ekologiczne itp.), gdzie niezbędne jest oszacowanie wielkości emisji do dalszych
analiz związanych z imisją zanieczyszczeń powietrza, a ostatecznie do oceny
oddziaływania na środowisko i ludzi.
Niniejsze opracowanie nie jest jedynie tłumaczeniem metody i programu
komputerowego COPERT III. W ramach prac nad przygotowaniem opisu modelu
i programu komputerowego rozpoznano dodatkowo niektóre współczynniki związane
z warunkami polskimi. W opracowaniu zawarto dodatkowe informacje oraz
komentarze niezbędne do prawidłowego wykorzystywania metody.
W trakcie wykonywania niniejszego opracowania trwały prace nad
rozwojem modelu i programu COPERT IV, który został udostępniony do
stosowania z końcem 2006 r. Jednak brak szczegółowej dokumentacji do
części związanej z metodą i jej zmianami w stosunku do wersji III
spowodował, że w niniejszym opracowaniu zdecydowano się na opis
metody i programu COPERT III.
Informacji związanych z COPERT IV można poszukiwać na Portalu
Ochrony Środowiska GDDKiA (www.oos.pl).
2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowym materiałem do realizacji niniejszego opracowania stał się model
i program komputerowy COPERT III do prognozowania emisji zanieczyszczeń
powietrza powodowanych przez środki transportu drogowego. Powstał on pod
patronatem i dzięki finansowaniu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska
(European Environment Agency). Jest on bezpłatny i przeznaczony
do powszechnego użytku.
3.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest opracowanie instrukcji
do metody i programu COPERT III, który może posłużyć do prognozowania emisji
zanieczyszczeń powietrza od pojazdów poruszających się po drogach krajowych
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administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prognozy
te mogą być wykorzystane w różnych rodzajach opracowań środowiskowych –
analizach środowiskowych, raportach o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
analizach porealizacyjnych, przeglądach ekologicznych i innych opracowaniach.
Jednym z obecnie stosowanych w Unii Europejskiej narzędzi do prognozowania
emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących od pojazdów jest model i program
komputerowy COPERT III. Program ten jest finansowany i rekomendowany przez
Europejską Agencję Ochrony Środowiska. Program COPERT III powstał w Grecji
z myślą o stosowaniu także w innych krajach UE. Zawiera on wiele wartości
domyślnych (współczynników, danych o charakterze ogólnym itp.) dla każdego
z krajów, w tym również dla Polski.
Instrukcja programu obejmuje cztery części: metodę prognozowania
(Część I), opis programu COPERT III (Część II), przykłady obliczeniowe
(Część III) oraz załączniki (Część IV). Dla początkujacych użytkowników
zalecane jest zapoznanie się z opracowaniem w koleności poszczególnych
Części i rozdziałów (ze względu na powiązanie poszczególnych Części).
4.

OGÓLNY OPIS COPERT III

Model i program komputerowy COPERT III (zwane dalej skrótowo COPERT III)
powstał pod patronatem Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska na podstawie
badań wykonanych w krajach Unii Europejskiej. Obejmuje on dotychczasowe
wieloletnie prace badawcze nad emisją zanieczyszczeń powietrza powstających
w trakcie eksploatacji pojazdów samochodowych. COPERT III został stworzony do
prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących od źródeł transportu
drogowego.
COPERT III stanowi już trzecią aktualizację początkowej wersji przygotowanej
w 1989 r. dla spisu emisji CORINAIR 1985 (Coordination d’Information
Environmental). Pierwszy raz został zmodyfikowany w 1991 dla spisu CORINAIR
1990. Druga modyfikacja metody była przedstawiona w roku 1997 w ramach projektu
COPERT II. W wersji COPERT II wprowadzono poprawki dotyczące rozszerzenia
klasyfikacji samochodów, parametrów emisji, pochylenia podłużnego dróg, masy
samochodów itd. COPERT III obok nowych elementów uwzględnia również korekty
wprowadzone w starszej wersji COPERT II.
Program COPERT III może być wykorzystywany dla różnych przypadków
obliczeniowych, dotyczących: sieci dróg, obszarów zurbanizowanych jak
i pojedynczych dróg. Program dzieli emisje pochodzące z ruchu drogowego na trzy
grupy. Pierwsza z nich to emisje gorące (hot emissions) pochodzące z pojazdów,
które są w ruchu. Przyjmuje się, że silnik jest wtedy rozgrzany i pracuje optymalnie.
Następną grupą jest emisja zimna (cold-start emissions) pojawiająca się przy
rozruchu silnika. W modelu i programie zwraca się uwagę na wzrost tej części emisji
zwłaszcza w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza jest niska, co powoduje
problemy z rozruchem silnika. Ostatnia grupa to emisja parowania pojawiająca się
w trakcie eksploatacji pojazdów. Autorzy modelu zwrócili również uwagę na emisję
oznaczoną jako NMVOC (non-methane volatile organic compounds), czyli
niemetanowe lotne substancje organiczne. Emisje wszystkich powyższych grup
zależą od klasy pojazdów, od pojemności silników, od rodzaju paliwa. Jednak ze
względu na brak wszystkich możliwych danych związanych z emisją z pojazdów,
niektóre dane są wprowadzone przez autorów programu, jako wartości domyślne.
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5.

KLASYFIKACJA POJAZDÓW

W programie COPERT III podział na kategorie pojazdów został rozszerzony
w stosunku do kategorii wskazywanych w projekcie CORINAR [10]. Pojazdy
podzielono wstępnie na kategorie zgodnie z podziałem przyjętym przez UN-ECE 1 .
W modelu uwzględniono wiek pojazdów oraz pojemność i technologię wykonania
silników (dzięki temu uwzględniono również rodzaj paliwa). Podział na kategorie
pojazdów przyjęty w modelu oraz programie COPERT III [2] przedstawiono
w Załączniku nr 1.
W modelu i programie określono technologię silników, która związana jest
z latami produkcji pojazdów i europejskimi normami emisyjnymi EURO:
a) pojazdy osobowe i dostawcze:
- PRE ECE 2 – pojazdy wyprodukowane do 1971 r.,
- ECE 15/00-01 – pojazdy wyprodukowane w latach 1972-1977 r.,
- ECE 15/02 – pojazdy wyprodukowane w latach 1978-1980 r.,
- ECE 15/03 – pojazdy wyprodukowane w latach 1981-1985 r.,
- ECE 15/04 – pojazdy wyprodukowane w latach 1985-1992 r.,
- Improved Conventional – grupa pojazdów wyprodukowanych w Niemczech i
Holandii, w latach 1985-1986,
- Open Loop – grupa pojazdów wyprodukowanych w Niemczech, Danii,
Grecji i Holandii, w których zastosowano katalizator 3W (three way catalyst)
w latach 1985-1990,
- EURO I – 91/441/EEC 3 – pojazdy wyprodukowane w latach 1992-1996 r.,
- EURO II – 94/12/EEC – pojazdy wyprodukowane w latach 1996-2000 r.,
- EURO III – 98/69/EEC – pojazdy wyprodukowane w latach 2000-2005 r.,
- EURO IV – 98/69/EEC/COM(1998) 776 4 – pojazdy wyprodukowane
w latach 2005-2010 r.,
- EURO V – COM(1998) 776 – norma będzie wprowadzana od października
2008 r.
b) pojazdy ciężarowe lekkie:
- Conventional – pojazdy wyprodukowane do 1993 r.,
- Euro I – 93/59/EEC – pojazdy wyprodukowane w latach 1993-1997,
- Euro II – 96/69/EC – pojazdy wyprodukowane w latach 1997-2001,
- Euro III – 98/69/EC Stage 2000 – pojazdy wyprodukowane w latach 20012006,
- Euro IV – 98/69/EC Stage 2005 – pojazdy wyprodukowane po 2006 r.
c) pojazdy ciężarowe ciężkie oraz autobusy miejskie i autokary:
- Conventional - pojazdy wyprodukowane do 1992 r.
- Euro I – 91/542/EEC Stage I – pojazdy wyprodukowane w latach 19921995,
- Euro II – 91/542/EEC Stage II – pojazdy wyprodukowane w latach 19952000,
- Euro III – 1999/96/EC – pojazdy wyprodukowane w latach 2000-2005,
- Euro IV – COM (1998) 776 – pojazdy wyprodukowane w latach 2005-2008,
- Euro V – COM (1998) 776 – pojazdy wyprodukowane po 2008 r.
d) Motocykle:
- Conventional – pojazdy wyprodukowane do 1999 r.,
- 97/24/EC Stage I – pojazdy wyprodukowane w latach 1999-2000,
1

United Nations Economic Commission for Europe
Economic Commision for Europe – Europejska Komisja Gospodarcza (agenda ONZ)
3
European Economic Community – Europejska Wspólnota Gospodarcza
4
dla pojazdów ciężarowych i autobusów
2
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-

97/24/EC Stage II – pojazdy wyprodukowane po 2000 r.

W COPERT III zastosowano następującą klasyfikację pojazdów zgodną
z przepisami UN-ECE:
a) samochody osobowe – M1,
b) samochody dostawcze (lekkie samochody ciężarowe o masie do 3,5 t) – N1,
c) samochody ciężarowe – N2, N3,
d) autobusy miejskie i autokary – M2, M3,
e) motocykle i motorowery – L1, L2, L3, L4, L5.
Szczegóły dotyczące poszczególnych pojazdów wg podanej powyżej
klasyfikacji (określona pojemność silnika, lata produkcji, normy emisji
zanieczyszczeń) podano w [2].
W COPERT III wprowadzono kategorie pojazdów pod względem: ciężaru
pojazdu, rodzaju paliwa, rodzaju silnika, pojemności silnika (dla benzyn oraz dla oleju
napędowego). W modelu i programie uwzględniono następujące dane związane
z poszczególnymi rodzajami:
a) pojazdów:
- pojazdy osobowe < 2,5 tony (passenger cars),
- lekkie pojazdy dostawcze < 3,5 tony (light duty vehicles),
- pojazdy ciężarowe > 3,5 tony (heavy duty vehicles),
- autobusy miejskie i autokary – (urban buses i coaches),
- motocykle (motorcycles),
- motorowery (mopeds).
b) paliw:
- benzyny,
- oleje napędowe – silniki typu diesel,
- paliwa gazu płynnego LPG.
c) silników:
- silniki benzynowe o zapłonie iskrowym,
- silniki diesel o zapłonie samoczynnym,
- silniki dwu- i czterosuwowe.
Pojazdy osobowe zostały podzielone również ze względu na pojemność silnika:
a) dla paliwa benzynowego:
- poniżej 1,4 l,
- 1,4 – 2,0 l,
- powyżej 2,0 l.
b) dla oleju napędowego:
- poniżej 2,0 l,
- powyżej 2,0 l.
Pojazdy ciężarowe podzielono ze względu na ciężar pojazdu:
- 3,5 – 7,5 t,
- 7,5 – 16 t,
- 16 – 32 t,
- powyżej 32 t.

- 10 -

Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów –
model i program komputerowy COPERT III

Klasyfikacje przyjęte w COPERT III powodują, że do obliczeń emisji
zanieczyszczeń niezbędne są bardzo szczegółowe dane ruchowe dotyczące nie
tylko natężenia ruchu dla poszczególnych rodzajów pojazdów, ale również
znajomości struktury silników i wieku pojazdów poruszających się na danej drodze
w określonym czasie (dotyczy głównie problemów prognozy w czasie). Od
szczegółowości i wiarygodności danych ruchowych zależy dokładność wyników
obliczeń emisji zanieczyszczeń.
Aktualne informacje o pojazdach w Polsce (struktura wiekowa, udział
poszczególnych grup pojazdów w potoku ruchu itp.), które mogą być
przydatne podczas przygotowywania danych do obliczeń, opisane są
dodatkowo w Części II oraz Załączniku nr 4, a także publikowane są na
Portalu Ochrony Środowiska GDDKiA (www.oos.pl), w dziale Bazy danych
>COPERT III.
6.

ANALIZOWANE SUBSTANCJE ZANIECZYSZCZAJĄCE POWIETRZE

W programie COPERT III możliwe jest określenie wielkości emisji poniższych
substancji zanieczyszczających powietrze w podziale na następujące związki:
- NOx – tlenki azotu,
- N2O – podtlenek azotu,
- SOx – tlenki siarki,
- lotne substancje organiczne (VOC – volatile organic compouds),
- niemetanowe lotne substancje organiczne (NMVOC – non-methane volatile
organic compounds),
- CH4 – metan,
- CO – tlenek węgla,
- CO2 – dwutlenek węgla,
- NH3 – amoniak,
- metale ciężkie (Pb – ołów, Cd – kadm, Cu – miedź, Cr – chrom, Se – selen,
Ni – nikiel, Zn – cynk),
- PAHs 5 i POPs 6 ,
- dioksyny, furany,
- PM – pyły.
Wymienione wyżej związki zostały podzielone na 4 grupy:
a) Grupa 1 – zanieczyszczenia, dla których stosowana jest w programie dokładna
metoda obliczeniowa oparta na specyficznych parametrach emisji i różnych
sytuacjach na drodze, przy różnym stanie silnika. Zanieczyszczenia należące
do tej grupy to: CO, NOx, NO, NO2, VOC, CH4, NMVOC, PM.
b) Grupa 2 – zanieczyszczenia zależne od zużycia paliwa. Wielkość emisji jest
proporcjonalna do wielkości zużycia paliwa. Zanieczyszczenia należące do tej
grupy to: CO2, SO2, metale ciężkie (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).
c) Grupa 3 – zanieczyszczenia, dla których została stworzona w programie
uproszczona metoda obliczeniowa – głównie dlatego, że brak jest
szczegółowych danych. Zanieczyszczenia należące do tej grupy to: NH3, N2O,
PAHs, POPs, dioksyny, furany.

5
6

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
trwałe zanieczyszczenia organiczne
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d) Grupa 4 – związki należące do grupy niemetanowych lotnych substancji
organicznych NMVOC. Zanieczyszczenia należące do tej grupy to: alkeny,
alkany, alkiny, aldehydy, ketony, węglowodory aromatyczne.
W przypadku wykonywania większości opracowań środowiskowych
szczegółowym analizom powinny być poddane przede wszystkim emisje
następujących substancji z Grupy 1: CO, NO2, PM, natomiast z Grupy 2 SO2, Pb.
7.

METODA OBLICZENIOWA W COPERT III

7.1. Rodzaje emisji
Całkowita emisja jest obliczana jako suma emisji z trzech różnych źródeł:
a) emisja gorąca – hot emission (emisja zanieczyszczeń od pojazdów w ruchu,
silnik jest wówczas rozgrzany i stąd nazwa gorąca);
b) emisja zimna – cold-start emission (emisja zanieczyszczeń przy starcie
samochodu, kiedy silnik jest zimny, i stąd nazwa zimna);
c) emisja parowania – fuel evaporation (emisja zanieczyszczeń z układu
paliwowego uwalniana w procesie parowania, nie zaś spalania, jak w dwóch
poprzednich przypadkach).
Każda z emisji różni się od pozostałych, ale razem mają one znaczny wpływ
na wartość ostateczną emisji. Intensywność emisji podczas rozruchu silnika jest
znacznie większa niż podczas jego normalnego działania w warunkach
ustabilizowanych. Z kolei parowanie paliwa (benzyn) bez względu na to, czy pojazd
znajduje się w ruchu lub nie, ma znaczny wpływ na emisję niemetanowych lotnych
substancji organicznych NMVOC.
Całkowita emisja w programie COPERT III jest obliczana, jako suma
poszczególnych rodzajów emisji:
ETOTAL = E HOT + ECOLD + E EVAP
[g]
(7.1)
gdzie:
ETOTAL
–
emisja całkowita wszystkich substancji [g],
–
emisja podczas normalnej pracy silnika (emisja gorąca) [g],
EHOT
ECOLD
–
emisja podczas rozruchu silnika (emisja zimna) [g],
–
emisja parowania paliwa – odnosi się tylko do niemetanowych
EEVAP
lotnych substancji organicznych NMVOC z pojazdów zasilanych
benzyną [g].
7.2. Emisje dla różnych warunków ruchu
Emisja zależy w znacznym stopniu od warunków pracy silnika, które z kolei
zależą od warunków ruchu, czyli sposobu poruszania się pojazdów po drodze
i manewrów wykonywanych na niej.
W COPERT III wyróżniono trzy rodzaje dróg, na których ruch może odbywać
się w sposób typowy – drogi miejskie (urban), drogi zamiejskie (rural) oraz autostrady
i drogi ekspresowe, zwane w opracowaniu skrótowo autostradami (highway). Taki
podział dróg powoduje, że dla każdej z nich parametrem podstawowym jest średnia
prędkość podróży pojazdów 7 – tabl. 7.1.
7

zakresy średnich prędkości zostały ustalone przez twórców modelu COPERT III

- 12 -

Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów –
model i program komputerowy COPERT III

Tabl. 7.1 Zakresy średnich prędkości podróży dla poszczególnych rodzajów dróg
w modelu COPERT III
Rodzaj drogi

Typowy zakres prędkości podroży
pojazdów [km/h]

Drogi miejskie

10-50

Drogi zamiejskie

40-80

Autostrady i drogi ekspresowe

70-130

Rodzaj drogi ma oczywiście wpływ na emisje opisane w poprzednim punkcie –
np. w warunkach miejskich występuje przede wszystkim emisja zimna.
Całkowita emisja ET dla warunków ruchu w COPERT III obliczana jest, jako
suma rodzajów emisji w poszczególnych warunkach drogowych:
ET = E U + E R + E H
[g]
(7.2)
gdzie:
EU = EURBAN, ER = ERURAL, EH = EHIGHWAY – całkowita emisja dla różnych warunków
drogowych – rodzajów dróg [g].
7.3. Ogólny opis procedury obliczeniowej
Model emisji i metoda obliczeniowa zostały oparte o badania z krajów UE-15,
gdyż metoda była tworzona przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Jednak
niektóre odpowiednie informacje z Polski zostały przekazane twórcom metody.
W procedurze obliczania emisji zanieczyszczeń powietrza uwzględniono
następujące czynniki:
a) liczba pojazdów danej kategorii (rodzaju),
b) wiek pojazdów,
c) styl jazdy kierujących,
d) rodzaj paliwa,
e) warunki klimatyczne.
Powyższe czynniki były różnie uwzględniane w poszczególnych krajach UE,
dlatego też autorzy programu ujednolicili je tworząc 4 podstawowe grupy danych.
Czynniki zostały przedstawione na schemacie obliczeniowym programu COPERT III
(rys. 7.1) [2] wraz z wynikami pośrednimi i obliczeniami rocznej emisji.
7.4. Emisje gorące
Emisje gorące to spaliny wyprowadzane z pojazdów w trakcie prawidłowej
(optymalnej) pracy silnika, po fazie rozruchu. Następuje wtedy m.in. spadek emisji
substancji zanieczyszczających powietrze. Wynika to z prawie całkowitego spalania
mieszanki paliwowo-powietrznej.
W programie COPERT III przyjęto, że emisje gorące zależą przede wszystkim
od średniej długości podróży pojazdów 8 w roku, od średniej prędkości pojazdów, od
procentowego rozkładu podróży dla poszczególnych rodzajów dróg oraz od danych
technicznych pojazdów (takich jak: wiek, rodzaj silnika i masa dopuszczalna
pojazdów).

8

średnia długość podróży pojazdu nie jest tożsama w programie ze średnim przebiegiem pojazdu
- 13 -

Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów –
model i program komputerowy COPERT III

Rys. 7.1. Schemat wykonywania obliczeń w programie COPERT III – czynniki
wpływające na obliczenia emisji wraz z wynikami obliczeń pośrednich i emisji rocznej
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Dla prawidłowego obliczenia rocznej emisji substancji szkodliwych dla środowiska
niezbędne jest prowadzenie badań, które umożliwiają uzyskanie powyższych danych
do obliczeń. Ze względu na znaczne koszty takich badań, autorzy COPERT III
przyjmowali dla części krajów Unii Europejskiej takie same (przybliżone) wartości
emisji poszczególnych substancji.
Procedura obliczania substancji zanieczyszczającej z emisji gorącej jest oparta
na zależności:
Emisja w okresie czasu [g] = współczynnik emisji [g/km]
x liczba pojazdów [P] x przebieg na pojazd w analizowanym okresie czasu
[km/P].
Poszczególne współczynniki emisji, liczba pojazdów, przebieg pojazdu muszą
być wprowadzone dla każdej klasy pojazdu. W programie COPERT III przyjęto
założenie, że współczynniki emisji gorącej zależą tylko od średniej prędkości
podróży. Zależność współczynnika emisji gorącej od prędkości dla poszczególnych
kategorii pojazdów została przedstawiona w [2]. Okres brany pod uwagę przy
obliczeniach zależy od konkretnych danych (miesiąc, rok itd.).
W szczególnym przypadku rocznych obliczeń zanieczyszczeń stosuje się
poniższy wzór do obliczenia emisji gorącej zanieczyszczeń z Grupy 1 i 3 (rozdz. 6).
Ta sama formuła może być zastosowana również w przypadku obliczeń całkowitego
zużycia paliwa przez pojazdy należące do określonej kategorii. W przypadku
obliczania zużycia paliwa należy wziąć pod uwagę różne rodzaje paliwa.
Emisję danej substancji „i” w zależności od kategorii pojazdu „j” oraz od rodzaju
drogi „k” oblicza się ze wzoru:

k
,
j
,
i
;
t
o
h
e
k
,
j
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j
N

k
,
j
,
i
;
t
o
h
E

=

⋅

⋅

[g]

(7.3)

gdzie:
Ehot;i,j,k

– emisja substancji „i” w zależności od kategorii pojazdu „j” oraz od
rodzaju drogi „k” [g],
Nj
– liczba pojazdów danej kategorii „j” [P],
Mj,k
– przebieg pojazdu kategorii „j” na drogach rodzaju „k” w okresie roku
[km/P],
– średnia roczna emisja danej substancji „i”, dla danej kategorii pojazdów
ehot;i,j,k
„j”, dla danego rodzaju drogi „k” [g/km].
Indeksy w powyższym wzorze przyjmują wartości:
- i – od 1 do 33 – substancje toksyczne,
- j – od 1 do 99 – kategoria pojazdu,
- k – od 1 do 3 – rodzaj drogi (drogi miejskie – urban, pozamiejskie – rural,
autostrady i drogi ekspresowe – highway).
Jednym z parametrów, który w COPERT III ma największy wpływ na wielkość
średniej rocznej emisji zanieczyszczeń powietrza ehot;i,j,k, jest prędkość pojazdów.
Dla określenia tego wpływu autorzy programu analizowali dwa alternatywne
rozwiązania:
a) Przyjęcie średniej prędkości określonej dla danego rodzaju drogi (np.
dla obszaru zabudowanego 20 km/h, dla obszaru niezabudowanego 60 km/h
i na autostradzie 100 km/h) i użycie wskaźników emisji z tabeli lub obliczonych
za pomocą równań.
b) Zdefiniowanie średniej prędkości funkcją fk,j(V) i obliczenie średniej rocznej
emisji ze wzoru:
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ehot .i , j ,k = ∫ e(V ) ⋅ f k , j (V )

gdzie:
V
e(V)
fk,j(V)

[g/km]

(7.4)

– prędkość pojazdów dla danego rodzaju drogi „k”,
– funkcja zależna od prędkości V,
– formuła określająca prędkość w zależności od rodzaju drogi „k”
i kategorii pojazdu „j”.

Podejście pierwsze a) jest znacznie prostsze i dlatego jest ono preferowane
w większości krajów. Z tego też powodu program umożliwia wyznaczanie
wskaźników emisji gorącej ehot;i,j,k tylko za pomocą pierwszej metody.
Przykładowe dane do obliczeń związane z prędkością pojazdów dla pojazdów
benzynowych o ciężarze poniżej 2,5 t zostały przedstawione w tabl. 7.2. Dane te były
zastosowane w COPERT 1990.

Średnie prędkości podane w tabl. 7.2 obejmują tylko okres optymalnej
pracy silnika. Wartości te są zbliżone do średnich prędkości podróży.
Użytkownik programu COPERT III powinien każdorazowo uzyskać dane,
które najlepiej będą odpowiadały warunkom panującym na analizowanym
fragmencie sieci drogowej.
Tabl. 7.2 Przykładowe średnie prędkości pojazdów osobowych dla wybranych krajów
(obejmujące okres optymalnej pracy silnika)
Średnie prędkości dla danego rodzaju drogi [km/h]

Kraj

Kategoria
pojazdów

drogi miejskie

drogi zamiejskie

autostrady

Austria

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

32
32
32

75
75
75

106
115
115

Belgia

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

25
25
25

50
50
50

103
105
110

Niemcy

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

37
37
37

75
75
75

106
116
125

Francja

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

30
30
30

70
70
70

95
105
115

Włochy

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

20
20
20

65
65
65

105
115
125

Wielka
Brytania

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

40
40
40

77
77
77

115
115
115

Portugalia

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

30
30
30

70
70
70

-
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Średnie prędkości dla danego rodzaju drogi [km/h]

Kraj

Kategoria
pojazdów

drogi miejskie

drogi zamiejskie

autostrady

Holandia

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

25
25
25

60
60
60

100
100
100

Węgry

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

45
45
80

70
75
85

90
100
120

Grecja

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

19
19
19

60
60
60

90
90
90

Polska

<1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l

25
25
25

70
70
70

80
80
80

Powyższe wartości prędkości zaproponowane w programie pochodzą
z wyników badań kilku programów naukowych, stąd różne ograniczenia są
powiązane ze wskaźnikami emisji dla różnych kategorii pojazdów. Źródłem
współczynników emisji dla pojazdów osobowych i pojazdów ciężarowych lekkich
o starszej technologii jest starsza wersja COPERT/CORINAIR [9], natomiast emisje
pojazdów o najnowszych technologiach obliczone były przez MEET [29].
Współczynniki dla pojazdów ciężarowych ciężkich, autokarów i autobusów pochodzą
z podręcznika [9]. Współczynniki emisji dla motorowerów i motocykli pochodzą
z TNO [22].
Przy obliczaniu „gorących” emisji powinno się stosować pewne ogólne
zalecenia:
a) Zakresy prędkości podane w tabl. 7.1 zostały zdefiniowane zgodnie
z dostępnymi danymi doświadczalnymi; nie należy przyjmować wartości spoza
zaproponowanych zakresów.
b) W obliczeniach należy używać średnich prędkości podróży, a nie prędkości
chwilowych. Dopuszcza się wprowadzanie prędkości chwilowej pojazdu tylko
dla ich wysokich wartości (powyżej 100 km/h), kiedy zmiany prędkości
chwilowej są relatywnie małe.
c) Tabelaryczne wartości wskaźników emisji nie powinny być używane
w przypadkach, gdy warunki ruchu różnią się od typowych, np. w strefach
uspokojonego ruchu.
d) Podział na trzy rodzaje dróg (autostrady, drogi zamiejskie i miejskie) stanowi
odzwierciedlenie określonych warunków ruchu, które w pewnym zakresie są
typowe, lecz nie jednakowe dla wszystkich krajów i miast. Autorzy w programie
uwzględnili możliwość, że na warunki ruchu mogą wpływać dodatkowe
parametry np. wiek pojazdu czy pojemność silnika.
7.5. Emisje zimne
Emisje zimne są wprowadzone w COPERT III jako emisje dodatkowe. Dotyczą
one wszystkich kategorii pojazdów, a także wszystkich rodzajów paliwa. Emisje
zimne pojawiają się w trakcie rozruchu silnika, do momentu, kiedy silnik się nagrzeje
i pracuje w optymalnych warunkach.
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W czasie rozruchu występuje większe zużycie paliwa, co powoduje wzrost
emisji zanieczyszczeń stałych. Emisje zimne zależą przede wszystkim od
temperatury otoczenia: im niższa temperatura, tym większa jest emisja spalin.
Dlatego autorzy COPERT III wprowadzili współczynnik β uwzględniający średnią
miesięczną temperaturę.
Należy zwrócić także uwagę, że emisja występuje w różnym stopniu dla
różnych kategorii pojazdów. Jednak ze względu na duży udział samochodów
osobowych w strukturze rodzajowej pojazdów, autorzy programu, upraszczając,
przyjęli do obliczeń dla wszystkich pojazdów emisję jak dla pojazdów osobowych.
W przypadku emisji zimnej nie uwzględnia się także wieku pojazdów.
W obliczeniach emisji zimnych przyjęto, że stanowią one nadwyżkę nad
emisjami, które pojawiają się w przypadku emisji gorącej. Emisję zimną
(uwzględnianą tylko dla dróg miejskich) oblicza się na podstawie wzoru:

ECOLD;i , j = βi , j * N j * mj * eHOT;i , j * ( eCOLD / eHOT
gdzie:
ECOLD;i,j

βj
eCOLD/eHOT

i ,j

−1) [g/km]

(7.5)

– roczna emisja zimna dla danej substancji „i” w zależności od kategorii
pojazdów „j” (oblicza się tylko dla dróg miejskich),
– parametr zależny od temperatury oraz od średniej długości podróży
w zależności od kategorii pojazdów „j”,
– stosunek emisji zimnej do emisji gorącej; zależy od temperatury
otoczenia i substancji zanieczyszczającej dla danej substancji „i”
w zależności od kategorii pojazdów „j”.

Współczynnik β zależy od temperatury otoczenia ta (w praktyce powinno się
przyjmować średnią temperaturę dla danego rejonu obliczeń – np. tabl. 7.3) i od
średniej struktury (sposobu) używania pojazdów, a szczególnie od średniej długości
podróży ltrip. W wielu krajach, podobnie jak w Polsce, średnie długości podróży dla
poszczególnych kategorii pojazdów nie są dokładnie znane. Autorzy COPERT III
zalecają przyjmować średnią długość podróży pomiędzy 8 km a 15 km (wg autorów
typowa wartość średnia dla Europy to 12,4 km – tabl. 7.4).
Tabl. 7.3 Przykładowa średnia miesięczna temperatura [°C] dla Krakowa w 2004 r.,
według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
dla różnych stacji pomiarowych [21]
Stacja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

Kraków
Balice

-4.2

0.6

3.5

9.5

12.7

16.8

18.3

18.9

13.7

10.4

4.4

0.8

8.8

Kraków
Obs.
Astr. UJ

-4.0

1.0

3.9

9.6

13.1

17.2

18.6

18.9

13.6

10.6

4.7

1.3

9.0
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Tabl. 7.4. Średnia długość podróży w wybranych krajach Europy [2] zalecana do
przyjmowania przez autorów programu COPERT III
Kraj

Średnia długość podróży [km]

Austria

12

Belgia

12

Niemcy

14

Francja

12

Włochy

12

Irlandia

14

Wielka Brytania

10

Portugalia

12

Holandia

13.1

Węgry

12

Grecja

12

Polska

10

Wprowadzenie surowszych standardów dopuszczalnych emisji dla pojazdów
benzynowych z katalizatorami narzuciło krótsze okresy osiągnięcia temperatury lightoff (temperatury, przy której efektywność przemiany CO lub HC osiąga 50 %).
Wpływa to na mniejszy przebieg w okresie rozgrzewania silnika. Dlatego też
współczynnik β uzależniono również od przynależności benzynowych pojazdów
z katalizatorami do grupy zgodnej z nomami emisyjnymi.
Stosunek eCOLD/eHOT zależy przede wszystkim od temperatury otoczenia,
rozpatrywanej substancji zanieczyszczającej oraz od rodzaju paliwa.
Model obliczania emisji zimnej wprowadzony przez COPERT 1990 jest nadal
używany w programie COPERT III, jednak obecnie wprowadzane są nowe
współczynniki dla pojazdów benzynowych wyposażonych w katalizator. Nowe
współczynniki oparte są na dokładniejszej metodzie opracowanej przez MEET [14].
Emisje zimne są obliczane jedynie dla dróg miejskich. Dzieje się tak, ponieważ
założono, że większość podróży rozpoczyna się na terenach miejskich. Zdarzyć się
jednak może, że część ponadnormatywnych emisji zimnych będzie przypisana do
warunków pozamiejskich, w przypadkach, gdy długość podróży w warunkach
nieustabilizowanej termicznie pracy silnika (współczynnik β) jest większa niż długość
podróży przypisana do obszarów miejskich (Surban), co opisuje poniższy warunek:
Jeżeli β> Surban;

ECOLD;i , j ,URBAN = SURBAN;i , j * Nj * mj * eHOT;i , j * (eCOLD / eHOT |i , j −1)

[g/km] (7.6)

ECOLD;i , j ;RURAL = (βi , j − SURBAN;i , j ) * N j * mj * eHOT;i , j * (eCOLD / eHOT |i , j −1) [g/km] (7.7)
Zdarzyć się to może jedynie w przypadkach, gdy parametrowi ltrip zostanie
przypisana bardzo mała wartość.

- 19 -

Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów –
model i program komputerowy COPERT III

7.6. Emisja parowania
Lotne substancje organiczne (VOC) odgrywają istotną rolę w emisji spalin
samochodowych. Emisja par VOC zależy od temperatury i w obliczeniach bazuje na
średniej miesięcznej temperaturze.
Z braku danych emisje parowania mogą być obliczane tylko dla pojazdów
osobowych benzynowych, pojazdów ciężarowych lekkich benzynowych i pojazdów
dwukołowych. Przedstawiona w programie COPERT III metodologia w pełni może
być zastosowana tylko w przypadku pojazdów osobowych benzynowych, dla
pozostałych dwóch kategorii pojazdów zostały wprowadzone uproszczenia.
W zależności od przyczyny można emisję parowania VOC podzielić na:
a) emisję dzienną,
b) emisję podczas parowania z wyłączonego, gorącego silnika,
c) straty w trakcie jazdy.
Emisje dzienne wynikają ze wzrostu temperatury otoczenia w okresie dnia.
Zmiana temperatury oddziałuje przede wszystkim na zbiornik benzyny, w którym
pojawiają się pary od węglowodorów znajdujących się w paliwie. Następuje wtedy
zwiększenie ciśnienia w zbiorniku i, dzięki urządzeniu odpowietrzającemu, pary
emisji VOC uchodzą wówczas na zewnątrz pojazdu, do atmosfery. Zjawisko to jest
zauważalne tylko w dzień; nadmierna emisja następuje w okresie letnim.
W COPERT III ciśnienie panujące w baku jest określone skrótem RVP (Reid
Vapour Pressure). W programie przyjęto, że w Polsce od kwietnia do września RVP
wynosi 58 kPa, natomiast od października do marca RVP wynosi 70 kPa.
Gdy rozgrzany silnik jest wyłączony, ciepło z niego i z systemu wydechowego
podwyższa temperaturę paliwa, które, choć już nie płynie, pozostaje w systemie.
Następuje wtedy parowanie, a jego szczególnie znaczącym źródłem jest gaźnik.
Istotne straty paliwa występują w trakcie jazdy, największe podczas wysokich
temperatur otoczenia. Generalnie straty te powstają w zbiorniku paliwa przez
wytworzenie się par z ciepłego paliwa po jego powrocie z silnika.
Wszystkie trzy typy emisji parowania są silnie uzależnione od rodzaju paliwa,
bezwzględnej temperatury zewnętrznej i jej zmian oraz od charakterystyk pojazdu.
Nie bez znaczenia jest również rodzaj drogi.
Metodologia używana do obliczeń emisji par VOC została zaproponowana
w [5], uzupełniona w [32] oraz [33] i w danych z Europy [13]. Jest to metoda używana
w poprzedniej wersji COPERT.
W wersji programu COPERT III umożliwiono obliczenie emisji parowania jedną
z dwóch metod: standardową metodą CORINAIR i nową metodą alternatywną.
Poniżej opisano obie metody wraz z komentarzem.
7.6.1.

Standardowa metoda CORINAIR

Emisję parowania oblicza się na podstawie wzoru:
E EVA,VOC , j = 365 ⋅ N j ⋅ (e d + S c + S fi ) + R

gdzie:
EEVA,VOC, j
Nj
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[t/rok]

– emisja par VOC w zależności od kategorii pojazdu „j”,
– liczba pojazdów benzynowych w danej kategorii „j”,

(7.8)
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ed
Sc
Sfi
R

– współczynnik emisji związany z dzienną emisją pojazdów
benzynowych, który zależy od średniej miesięcznej temperatury,
zmian temperatury oraz od ciśnienia w baku (RVP),
– współczynnik emisji związany z parowaniem rozgrzanego silnika
pojazdów wyposażonych w gaźnik,
– współczynnik emisji związany z parowaniem rozgrzanego silnika
pojazdów wyposażonych w układ wtryskowy paliwa (fuel injection),
– dodatkowe straty z jazdy.

oraz:

S c = ( l − q ) ⋅ ( p ⋅ x ⋅ e s ,hot + w ⋅ x ⋅ e s ,warm )
S fi = q ⋅ e fi ⋅ x
R = M j ⋅ ( p ⋅ e r ,hot + w ⋅ e r ,warm )
gdzie:
q

p
w

x

es,hot
es,warm
efi
er,hot
er,warm
Mj

[t/P/d]
[t/P/d]
[t/rok]

(7.9)
(7.10)
(7.11)

– udział pojazdów benzynowych wyposażonych w układ wtryskowy
paliwa,
– udział podróży zakończonych z „gorącym” silnikiem (zależy od
średniej miesięcznej temperatury),
– udział podróży zakończonych z „zimnym” lub „ciepłym” silnikiem
(krótsze podróże) lub z katalizatorem poniżej jego temperatury lightoff – silnik pracuje jako zimny, jeśli temperatura płynu chłodniczego
jest mniejsza niż 70oC,
– liczba podróży w ciągu dnia, średnia w skali roku – wyraża ją wzór:
x = M j /(365 ⋅ l trip ) ,

– współczynnik emisji gorących par (zależy od ciśnienia RVP),
– współczynnik emisji „zimnych” lub „ciepłych” par (zależy od ciśnienia
RVP oraz od średniej miesięcznej temperatury),
– średni współczynnik emisji z pojazdów benzynowych z wtryskiem
paliwa,
– średni współczynnik emisji związanych ze stratami z jazdy pojazdów
benzynowych – silniki „gorące” (zależy od ciśnienia RVP oraz od
średniej miesięcznej temperatury),
– średni współczynnik emisji związanych ze stratami z jazdy pojazdów
benzynowych – silniki „ciepłe” (zależy od ciśnienia RVP oraz od
średniej miesięcznej temperatury),
– całkowity roczny przebieg pojazdów benzynowych kategorii
pojazdów „j”.

Indeksy w powyższych wzorach dotyczą:
j – kategorii pojazdu,
d – dziennej emisji,
s – czynnika emisji „ciepłej” lub „gorącej” związanej z parowaniem,
r – czynnika emisji związanej ze stratami paliwa w trakcie jazdy,
fi – wtrysku paliwa,
c – gaźnika.
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7.6.2.

Alternatywna metoda obliczeń

Poniżej przedstawiono alternatywną metodę obliczenia emisji zanieczyszczeń
podczas parowania. Metoda ta bazuje na badaniach naukowych przeprowadzonych
pomiędzy końcem lat 80 a początkiem lat 90 przez CONCAWE [3], [4], [5], [6]. Dzięki
tym badaniom wydzielono dwa rodzaje strat pojawiających się podczas parowania:
a) Straty niekontrolowane
Poniższe zależności dla emisji dziennej ed, emisji podczas parowania
z wyłączonego, gorącego silnika S i strat w czasie jazdy R pochodzą z raportów
Concawe. Ocena strat z parowania w tym przypadku obliczana jest za pomocą wzoru
7.12, gdzie współczynniki emisji wyrażone są w [g/P/d]:
E EVA ,VOC , j = 365 ⋅ N j ⋅ ( e d + S + R )

[t/rok]

(7.12)

S wylicza się dla parowania z wyłączonego, gorącego silnika i wartość ta zależy
od systemu parowania paliwa zamontowanego w pojazdach (założono, że wszystkie
pojazdy niekontrolowane są wyposażone w gaźnik).
S = 3.4 ⋅ exp [ 32.18 + ln (RVP/(Tmax + 8.13 )) + ( 0.26 − 10201 ⋅ RVP)/(Tmax + 273 )]
[g/P/d]
(7.13)
R = 35 / 45 ⋅ exp[ 63.78 + ln( RVP /(Tmax + 6.0 )) + ( 0.9 − 20119 ⋅ RVP /(Tmax + 273 )]
[g/P/d]
(7.14)
[g/P/d]
(7.15)
e d = −25 + 0.51 ⋅ (Tmax − Tmin ) + 0.62 ⋅ Tmax + 0.022 ⋅ RVP
gdzie:
– ciśnienie oparów w zbiorniku paliwa [kPa],
RVP
– średnia maksymalna temperatura w poszczególnych miesiącach roku
Tmax
[°C],
– średnia minimalna temperatura w poszczególnych miesiącach roku
Tmin
[°C].
b) Straty kontrolowane
Metoda uwzględniająca straty kontrolowane opiera się na określeniu
efektywności redukcji emisji z tzw. systemu zbiornika (canister system) związanych
ze stratami niekontrolowanymi. W większości krajów (w tym w Polsce) wartości
dotyczące tzw. efektywności zbiornika są przyjmowane w programie jako wartość
domyślna.
7.6.3.

Wybrane uwagi dotyczące metod obliczeń strat wynikających
z parowania

Poniżej podano uwagi autorów COPERT III dotyczące dwóch opisywanych
powyżej metod:
a) Pomiędzy metodami istnieją znaczne różnice, które dotyczą głównie emisji
podczas parowania z wyłączonego, gorącego silnika. Emisja ta jest większa
w metodzie CORINAIR niż w metodzie alternatywnej.
b) Niewielkie różnice występują w przypadku strat parowania pojazdów typu Euro I
i Euro II.
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c) Metoda alternatywna jest lepsza w obliczeniach dla rozwojowych technologii
kontroli parowania (np. pojazdy Euro III, Euro IV). Metoda CORINAIR zawyża
redukcje podwyższając skuteczność zbiornika pojazdu (począwszy od EURO I).
d) Przy obliczeniach strat parowania biorąc pod uwagę pojazdy kontrolowane,
różnice pomiędzy metodami nie będą znaczące. Jednakże w przypadku
obliczeń strat parowania grupy pojazdów z udziałem dużej liczby pojazdów
niekontrolowanych różnice pomiędzy metodami będą znaczące.
e) Do programu COPERT III zostały wprowadzone obie metody obliczeniowe.
Użytkownik może sam zadecydować, którą z metod wykorzystać do obliczeń.
7.7. Paliwo bezołowiowe

Obliczenia zużycia paliwa bezołowiowego z proponowanymi wskaźnikami
zużycia powinny być zbliżone do statystycznego zużycia, które jest wprowadzane
przez użytkownika programu. Sporadycznie zdarza się, iż do pojazdów
konwencjonalnych (bez katalizatora) na benzynę bezołowiową tankuje się paliwo
ołowiowe (niższe koszty paliwa). Dlatego też wprowadzone dane statystyczne
o zużyciu paliwa bezołowiowego nie będą wyłącznie używane do sprawdzenia
jakości obliczeń bilansu paliwa bezołowiowego, gdyż nie da się określić dokładnego
zużycia tego typu paliwa. W COPERT III, w metodzie alternatywnej należy jednak
wprowadzić dane na temat zużycia paliwa bezołowiowego przez poszczególne
pojazdy.
W programie przyjęto, że pojazdy używające paliwa ołowiowego mogą też użyć
paliwa bezołowiowego, gdy podczas obliczeń statystyczna wartość wprowadzana dla
paliwa bezołowiowego przewyższa obliczoną wartość. By to przeliczyć niektóre
pojazdy są zamieniane w programie na pojazdy używające paliwa bezołowiowego,
dopóki obliczenia zużycia paliwa bezołowiowego nie są równe lub większe od
statystycznych. Zmiany rozpoczynane są od klasy pojazdów na benzynę ołowiową
(„Improved Conventional” – ulepszone, konwencjonalne pojazdy) aż do pojazdów
„PRE ECE”. Pierwsze korekty dotyczą pojazdów o większej pojemności silnika.
Sposób przyjmowania (sortowania) pojazdów do tych obliczeń podano w [2].
W przypadku, gdy duża liczba klas pojazdów musi być zamieniona
z ołowiowego na paliwo bezołowiowe, wprowadzone dane muszą być sprawdzone
i prawdopodobnie poprawione.
7.8. Bilans paliwa

Obliczone całkowite zużycie paliwa dla danych typów pojazdów powinno być
równe statystycznemu zużyciu, które wprowadzane jest przez użytkownika.
Dostępne dane statystyczne są różne w różnych krajach – dotyczy to również
zużycia paliwa. Autorzy programu wychodzą jednak z założenia, iż najważniejszymi
danymi w programie są dane dotyczące podziału przebiegu w poszczególnych
warunkach jazdy (drogi miejskie, drogi zamiejskie, autostrady) oraz odpowiedniej
średniej prędkości podróży.
Wśród ogólnych zasad dotyczących metodologii autorzy zalecają, aby
w przypadku analiz prowadzonych dla mniejszych obszarów przyjmować założenie,
że sprzedaż paliwa na danym terenie równa jest rzeczywistemu zużyciu paliwa przez
pojazdy poruszające się na tym terenie.
7.9. Emisje zależne od paliwa

Oszacowanie całkowitej emisji zanieczyszczeń w zależności od zużycia paliwa
powinno bazować na wprowadzanych przez użytkownika statystycznych
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(rzeczywistych) danych o zużyciu paliwa. Jednakże ze względu na konieczność
przyjęcia odpowiednich emisji dla poszczególnych kategorii pojazdów nie można
oszacować całkowitej emisji wyłącznie przy pomocy danych statystycznych
dotyczących zużycia paliwa – dane te nie są publikowane oddzielnie dla
poszczególnych kategorii pojazdów. W związku z powyższym w pierwszej kolejności
obliczana jest emisja zanieczyszczeń w zależności od paliwa na podstawie zużycia
paliwa przez poszczególne kategorie pojazdów, a następnie wprowadzana jest
korekta bazująca na danych dotyczących rzeczywistego zużycia paliwa. Korekta ta
jest obliczana za pomocą następującego wzoru:
E i , jm

CORR

= E i , jm

gdzie:
jm

CALC

⋅

FC STAT m

∑ jm FC

CALC

[t/rok]

(7.16)

jm

– kategoria „j” pojazdów związana z rodzajem paliwa „m”,

ECORRi, jm
ECALCi,jm
FCSTATm

Σ FCCALCjm

– korekta emisji zależności zanieczyszczeń i (CO2, SO2, Pb, HM) od
paliwa, dla pojazdów kategorii „jm”,
– emisja zanieczyszczeń „i” w zależności od paliwa, bazująca na
obliczeniach zużycia paliwa przez pojazdy kategorii „jm”,
– statystyczne całkowite zużycie paliwa typu „m” (benzyna ołowiowa,
benzyna bezołowiowa, diesel, LPG),
– całkowite obliczone zużycie paliwa wszystkich kategorii pojazdów
wykorzystujących paliwo typu „m”.

Obliczenia wartości ECALCi,jm są przedstawione w kolejnych podrozdziałach.
7.9.1.

Emisje CO2

Zawartość węgla w paliwie jest w całości utleniana do CO2, a zatem ostateczna
emisja CO2 jest obliczana tylko na podstawie zużycia paliwa; stosuje się wzór:
E CO2 , j

CALC

gdzie:
rH:C,m

FC CALC jm
= 44 ,011 ⋅
12 ,011 + 1,008 rH :C .m
–

[t/rok]

(7.17)

stosunek atomów tlenu do atomów węgla w paliwie (około 1,8 dla
benzyny i około 2,0 dla oleju napędowego).

Jeśli obliczana jest emisja CO2 z rury wydechowej, to w tym przypadku musi
być też obliczona emisja atomów C w formie CO, VOC oraz poszczególne emisje.
Wówczas do obliczeń stosowana jest następująca formuła:
PM

E CO2 , j

7.9.2.

CALC

FC CALC jm
E CO jm E VOC jm E jm
= 44 ,011 ⋅
−
−
−
[g/rok]
12 ,011 + 1,008 rH :C .m 28 ,011 13 ,85 12 ,011

(7.18)

Emisje SO2

Obliczając emisje SO2 wzięto pod uwagę, że siarka w benzynie jest całkowicie
przekształcana do SO2. Do obliczeń tej emisji stosuje się następujący wzór:
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E SO2 , j

CALC

gdzie:
kS,m
7.9.3.

= 2 ⋅ k S ,m ⋅ FC jm
–

CALC

[t/rok]

(7.19)

siarka zawarta w paliwie typu „m” [kg/kg paliwa].

Emisje ołowiu i innych metali ciężkich

Dla obliczenia emisji ołowiu przyjmuje się, że 75% ołowiu zawartego w paliwie
jest emitowane do powietrza. W tym przypadku w obliczeniach używa się
następującej formuły:
E Pb, j

CALC

gdzie:
kPb,m

= 0,75 ⋅ k PB,m ⋅ FC CALC jm
–

[kg/rok]

(7.20)

ołów zawarty w paliwie typu „m” [kg/kg paliwa].

Ze względu na emisje innych metali ciężkich wprowadzono współczynniki emisji
odpowiadające zawartości paliwa i zużycia przez silnik. Przyjęto, że cała zawartość
metali ciężkich jest emitowana do środowiska. Emisje metali ciężkich należące do
Grupy 2 (rozdz. 6) są obliczane wg następującego wzoru:
Ei, j

CALC

gdzie:
ki,m

= k i ,m ⋅ FC CALC jm
–

[kg/rok]

(7.21)

zawartości metali ciężkich „i” w paliwie typu „m” [kg/kg paliwa].

7.10. Szacowane emisje innych zanieczyszczeń
7.10.1. Emisje N2O

Współczynniki emisji dla N2O są szacowane wg danych literaturowych
dotyczących wszystkich kategorii pojazdów [8], [17], [18], [19], [20], [38]. Jednak wg
autorów COPERT III szacunki te są mało precyzyjne i wymagają potwierdzenia
w pomiarach i badaniach. W przypadku obliczeń emisji zimnej nie ma oddzielnej
metodologii – obliczane są emisje całkowite (gorące + zimne).
7.10.2. Emisje NH3

Do obliczeń emisji amoniaku (NH3) wprowadzono średnie współczynniki emisji
dla pojazdów konwencjonalnych i z zamkniętym obiegiem (closed loop); osobowych
i ciężarowych lekkich benzynowych, osobowych i ciężarowych lekkich z silnikiem
diesla, w powiązaniu z całkowitym rocznym ich przebiegiem. W przypadku amoniaku
brak jest również oddzielnej metodologii do obliczeń dla emisji zimnej. Współczynniki
emisji oparte są tylko na literaturze [8], [36].
7.10.3. PAHs i POPs

Współczynniki emisji dla PAHs i POPs [µ/km] dla poszczególnych kategorii
pojazdów przedstawione są w [16], w postaci tabel ze współczynnikami. Różnice we
współczynnikach występują w pojazdach konwencjonalnych (przed Euro I)
i w pojazdach wyposażonych w zamknięty obieg katalizatora (Euro I i wyżej). Dla
pojazdów osobowych z silnikiem diesla i ciężarowych lekkich pojawiają się
w przypadku pojazdów z bezpośrednim i pośrednim wtryskiem paliwa różne
współczynniki emisji. W obliczeniach nie ma podziału na emisje gorące i zimne –
sposób obliczeń oparto na [1], [30], [36].
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Emisje PAHs i POPs z silników 4-suwowych są obliczane z tych samych
współczynników emisji, z których korzysta się przy obliczeniach emisji z pojazdów
osobowych konwencjonalnych na benzynę.
7.10.4. Dioksyny i Furany

Współczynniki emisji dioksyn i furanów przedstawione są w postaci tabeli ze
współczynnikami w [16]. W tym przypadku również oparto się głównie na literaturze
[34]. Końcowa wartość stanowi całkowity współczynnik emisji wyrażony w [pg/km].
Z powodu małej liczby dostępnych informacji wprowadzane współczynniki emisji
muszą być wg autorów COPERT III rozpatrzone ponownie, kiedy będą dostępne
zaktualizowane dane. Emisje dioksyn i furanów z silników 4-suwowych są obliczane
z tych samych współczynników emisji, które przyjmuje się dla pojazdów
konwencjonalnych na benzynę.
7.11. NMVOC

Zawartość niemetanowych lotnych substancji organicznych NMVOCs określona
została w [16]. Dane do obliczeń uzyskano z [1], [30], [36], [34]. Dane z tabel
współczynników stosuje się do obliczeń całkowitej emisji NMVOC z pojazdów
konwencjonalnych (przed Euro I) lub pojazdów wyposażonych w zamknięty obieg
katalizatora (Euro I i wyżej); benzynowych pojazdów osobowych i pojazdów
ciężarowych lekkich i osobowych na LPG. Dla pojazdów osobowych z silnikiem
diesla i pojazdów ciężarowych lekkich, bez względu na sposób spalania,
wykonywane są obliczenia wspólne.
Emisje NMVOC z silników 4-suwowych są obliczane z tych samych
współczynników emisji, co dla pojazdów konwencjonalnych na benzynę.
Według Autorów COPERT III metoda ta wymaga wprowadzenia poprawek, gdy
tylko dostępne będą dokładne dane.
7.12. Metody obliczeniowe dla różnych kategorii pojazdów i zanieczyszczeń

Do obliczeń emisji spalin samochodowych COPERT III wymaga znacznej liczby
danych, które mają decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Z uwagi na
szeroki charakter badań, obejmujący często cały kraj, oraz szczegółowość tych
badań powoduje, że są one bardzo kosztowne i długotrwałe. W wielu krajach
większość badań została wstrzymana, co stwarza problem obliczeń emisji zawartej
w programie COPERT III. Autorom programu z powodu braku pełnej dokumentacji
danych udało się zaobserwować pewne zależności pomiędzy poszczególnymi
parametrami i czynnikami emisji, co spowodowało, że program oblicza emisję mimo
brakujących danych. W zależności od danych wprowadzonych do programu autorzy
wyodrębnili w programie 4 metody obliczeń od metody A (najdokładniejszej) do
metody D (najmniej dokładnej) – zestawienie tabelaryczne metod podano
w Załączniku nr 2. Użycie poszczególnych metod jest również zależne od badanej
substancji toksycznej, kategorii pojazdów oraz technologii silników, co przedstawiono
w Załączniku nr 3.
7.13. Dodatkowe czynniki wpływające na emisje spalin

Autorzy COPERT III przy konstruowaniu metody uwzględnili dodatkowe
czynniki wpływające na emisję spalin:
a) pochylenie podłużne drogi,
b) masa pojazdów ciężarowych ich ładunek,
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c) wiek pojazdów,
d) wprowadzenie ulepszonego paliwa.
Pochylenie podłużne drogi

Pochylenie podłużne drogi powoduje efekt powiększenia lub zmniejszenia
przyczepności pojazdu do drogi. Spowodowane jest to siłą bezwładności, która jest
bardziej odczuwalna przy większym pochyleniu drogi. Zjawisko to ma również wpływ
na emisję spalin poprzez większe zużycie paliwa.
Autorzy COPERT III uwzględnili wpływ pochylenia drogi na emisję spalin. W
programie uwzględniono jedynie pojazdy ciężkie (powyżej 3,5 t), gdyż dla
samochodów osobowych i lekkich ciężarówek uznano wpływ pochylenia drogi za
pomijalny. Emisja związana z pochyleniem podłużnym drogi (współczynnik
korekcyjny) zależy od:
a) masy pojazdu,
b) wielkości pochylenia drogi,
c) zanieczyszczenia lub zużycia paliwa,
d) średniej prędkości pojazdu.
Każdy pojazd ciężarowy o określonej masie ma różne obciążenie silnika
w zależności, czy jedzie pod górę czy z góry. W COPERT III zastosowano różne
równania dla pojazdów różnych mas służące wyliczeniu współczynnika korygującego
emisję w zależności od pochylenia drogi. W tabl. 7.5 podano sposób określania i
wielkości pochylenia drogi w COPERT III.
Tabl. 7.5 Wielkości pochyleń drogi w COPERT III
Określenie pochylenia w COPERT III

Pochylenie drogi %

wzniesienie – uphill

0–4

strome wzniesienie – steep uphill

4–6

zjazd – downhill

-4 – 0

stromy zjazd – steep downhill

-6 – -4

Pochylenie drogi wpływa głównie na zanieczyszczenia związane ze zużyciem
paliwa (CO, VOC, NOx, PM).
Dla każdej kategorii pojazdu, w zależności od pochylenia drogi i prędkości,
stosuje się w COPERT III wielomian określający współczynnik korygujący emisję:
GCorri , j ,k = A6 i , j ,k ⋅ V 6 + A5 i , j ,k ⋅ V 5 + A4 i , j ,k ⋅ V 4 + A3 i , j ,k ⋅ V 3 + A2 i , j ,k ⋅ V 2 + A1i , j ,k ⋅ V + A0 i , j ,k
[g/km]
gdzie:
GCorri,j,k
V
A0i,j,k-A6i,j,k

(7.22)

– współczynnik korygujący emisję zależny od pochylenia drogi,
– średnia prędkość,
– współczynniki wielomianu w zależności od substancji toksycznej „i”,
kategorii pojazdów „j” oraz nachylenia drogi „k” przyjmowane wg [2].

Następnie obliczone GCorri, j, k wstawia się do poniższego wzoru:

CGeHOT ;,i , j ,k = GCorri , j ,k ⋅ ehot ,i , j ,k

[g/km]

(7.23)
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gdzie:
eHOT;i,j,k

– współczynnik korygujący emisję w zależności od substancji „i”,
kategorii pojazdów „j” oraz warunków ruchu „k”; dla pojazdów
z „gorącym” silnikiem.

Masa pojazdów ciężarowych i ich ładunek

Współczynniki zużycia paliwa i emisji stosowane dla pojazdów ciężarowych
ciężkich są reprezentatywne tylko dla częściowo załadowanego pojazdu –
w COPERT III wzięto pod uwagę współczynniki przy pojazdach ciężarowych
załadowanych w 50%. Współczynnik emisji, jak również zużycia paliwa, zmienia się
zgodnie z masą pojazdu.
Metodologia odnosi się do pojazdów ciężarowych ciężkich. Dla pojazdów
mniejszych, wg autorów, współczynnik ładowności 50% wydaje się być zgodny
z rzeczywistą średnią i dlatego nie używa się w tym przypadku efektu masy.
Współczynnik emisji pojazdów ciężarowych ciężkich obliczany jest
dla załadowanego pojazdu w 50% i jest poddany korekcie z użyciem następującego
wzoru:

LCeHOT ,i , j ,k = eHOT ,i , j ,k ⋅ [1 + 2 ⋅ LCorri ⋅ (LP − 50) / 100]
gdzie:
LCeHOT;i,j,k

LP
LCorri

[g/km]

(7.24)

– współczynnik korygujący ilości zanieczyszczeń „i” z pojazdu klasy
„j” [g/km],
– aktualny współczynnik ciężkości (wyrażony w procentach
maksymalnego ciężaru; gdy LP=0 – pojazd bez ładunku, gdy
LP=100 – pojazd całkowicie załadowany),
– współczynnik korygujący ładunek dla substancji
zanieczyszczającej „i”, wyznaczany wg [2].

Wiek pojazdów

W programie wiek pojazdów uwzględniany jest poprzez jego przebieg,
obliczany wg wzoru:

MCC,i = AM ⋅ M MEAN + B M
gdzie:
MCC,i

MMEAN
AM
BM

-

-

- 28 -

[km/rok]

(7.25)

– skorygowany przebieg przy danych zanieczyszczeniach „i” i danym
cyklu „C” (UDC, EUDC – patrz niżej),
– średni przebieg pojazdów, dla których zastosowana jest korekta,
– współczynnik zmiany emisji,
– emisje z pojazdów z przebiegiem 0 km.

Dla potrzeb obliczeń wyróżniono dwa cykle badawcze:
UDC – urban driving cycle – cykl badawczy reprezentujący warunki jazdy po
mieście: średnia prędkość 19 km/h, niska temperatura gazów wydechowych,
małe obciążenia silnika;
EUDC – extra urban driving cycle – cykl badawczy reprezentujący warunki
jazdy poza miastem: średnia prędkość 63 km/h, jazda bardziej agresywna niż
w przypadku UDC).
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Wartości średnich przebiegów oraz współczynników AM i BM przedstawione są
w tabl. 7.6. Są to dane dla samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych lekkich
wyprodukowanych wg technologii Euro I i Euro II, podzielonych na 3 różne klasy
pojemności silnika.
Tabl. 7.6. Zmiany emisji zanieczyszczeń związane z wiekiem (przebiegiem)
pojazdów lekkich i dostawczych technologii EURO I i EURO II

MC=AM+MMEAN+BM

Klasy
pojazdów
pod
względem
pojemności
silnika [l]

Średni
przebieg
[km]

AM

BM

Wartość
powyżej
120000 km

Korekta dla pojazdów ze średnią prędkością < 19km/h (MCUDC), ruch miejski
CO-MCUDC
NOx-MCUDC
HC-MCUDC

<1,4

29057

1,523E-05

0,557

2,39

1,4-2,0

39837

1,148E-05

0,543

1,92

>2,0

47028

9,243E-06

0,565

1,67

Wszystkie

44931

1,598E-05

0,282

2,20

<1,4

29057

1,215E-05

0,647

2,10

1,4-2,0

39837

1,232E-05

0,59

1,99

>2,0

47028

1,208E-05

0,432

1,88

Korekta dla pojazdów ze średnią prędkością > 63km/h (MCEUDC), ruch pozamiejski
CO-MCEUDC
NOx-MCEUDC
HC-MCEUDC

<1,4

29057

1,689E-05

0,509

2,54

1,4-2,0

39837

9,607E-06

0,617

1,77

>2,0

47028

2,704E-06

0,873

1,20

Wszystkie

47186

1,220E-05

0,424

1,89

<1,4

29057

6,570E-06

0,809

1,60

1,4-2,0

39837

9,815E-06

0,609

1,79

>2,0

47028

6,224E-06

0,707

1,45

Warto zauważyć, że współczynniki AM, BM są zawsze niższe od 1.
Ostatnia kolumna tabl. 7.6. to wartość, która stabilizuje wartość ta stabilizuje
się, gdy przebieg jest większy od 120 000 km.
Bazując na MCUDC,i i MCEUDC,i określono kolejny współczynnik: wpływu
prędkości na emisję zanieczyszczeń MCoori, EURO I. Dla prędkości poniżej 19 km/h
(UDC) i powyżej 63 km/h (EUDC) wartość degradacji MCoori,EURO I równa się
odpowiednim wartościom MCC,i. Założono, że w obszarze pomiędzy średnimi
prędkościami 19 km/h (UDC) i 63 km/h (EUDC) stopień degradacji zależny jest od
wartości prędkości. Wówczas wartość współczynnika wpływu prędkości na emisję
zanieczyszczeń wylicza się ze wzoru:
MCoori ,EURO I = MCUDC +

(V − 19) * (MCEUDC − MCUDC )
44

[km/rok]

(7.26)
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Ostatecznie współczynnik zmiany emisji wg przebiegu jest obliczany wg wzoru:

MCeHOT ;i ,EURO I ,k = MCorri , EURO I (speed , mileage ) * eHOT ; i , EURO I ,k
gdzie:
MCeHOT;i,EURO I,k
MCoori, EURO I

eHOT;i, EURO I, k

[g/km]

(7.27)

– skorygowany współczynnik emisji,
– współczynnik wpływu prędkości i przebiegu pojazdu na emisję
zanieczyszczeń,
– współczynnik emisji uzależniony od prędkości.

Wpływ degradacji pojazdu ma zastosowanie jedynie w przypadku emisji
gorącej. Założenie to oparto na fakcie, że starzenie dotyczy głównie katalizatorów, co
nie ma wpływu na emisje zimne. Dlatego też obliczając wielkość emisji gorących
korzysta się ze wzoru:

E HOT ;i ,EURO I ,k = N j ⋅ M j ,k ⋅ MCorri ,EURO I ⋅ eHOT ;i ,EURO I ,k

[g/rok]

(7.28)

Obliczenia emisji zimnych pozostają bez zmian.
Pojazdy Euro III i Euro IV spełniają odpowiednie standardy technologii,
posiadają ulepszone katalizatory i nowe systemy, dzięki czemu zmniejszone zostały
emisje zanieczyszczeń z tych pojazdów.
W tabl. 7.7. przedstawiono wpływ przebiegu na emisje zanieczyszczeń z
samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych lekkich z technologią Euro III i
Euro IV. Emisje zanieczyszczeń z danych pojazdów ulegają stabilizacji po
przejechaniu większej liczby kilometrów niż w przypadku pojazdów Euro I i Euro II
(wartość ta podana jest w ostatniej kolumnie tabeli). W przypadku tych pojazdów
również korzysta się ze wzorów 7.25 – 7.28.
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Tabl. 7.7. Zmiany emisji zanieczyszczeń związane z wiekiem (przebiegiem)
pojazdów lekkich i dostawczych technologii EURO III i EURO IV

MC=AM+MMEAN+BM

Klasy
pojazdów
pod
względem
pojemności
silnika [l]

AM

BM

Wartość w
120000 km

Przebieg
w
momencie
stabilizacji
emisji
[km]

Korekta dla pojazdów ze średnią prędkością <19 km/h (MCUDC), ruch miejski
CO-MCudc
NOx-MCUDC
HC-MCUDC

<1,4

1,146E-05

0,557

1,93

159,488

1,4-2,0

8,346

0,543

1,54

165,085

>2,0

6,411E-06

0,565

1,33

173,001

Wszystkie

1,295E-05

0,282

1,84

148,071

<1,4

8,872E-06

0,647

1,71

164,278

1,4-2,0

9,332E-06

0,509

1,63

158,456

>2,0

9,301E-06

0,432

1,55

155,881

Korekta dla pojazdów ze średnią prędkością >63km/h (MCEUDC), ruch pozamiejski
CO-MCEUDC
NOx-MCEUDC
HC-MCEUDC

<1,4

1,297E-05

0,509

2,07

156,273

1,4-2,0

6,592E-06

0,617

1,41

174,868

>2,0

1,823E-07

0,873

0,89

1,779,775

Wszystkie

9,421E-06

0,424

1,55

155,436

<1,4

3,770E-06

0,809

1,26

209,152

1,4-2,0

6,977E-06

0,609

1,45

168,823

>2,0

3,703E-06

0,707

1,15

201,667

Zgodnie z Dyrektywą 92/55/EE dla pojazdów konwencjonalnych osobowych
i ciężarowych lekkich zaproponowano zastosowanie współczynników redukcji
(wartości podano w [16]) z pominięciem całkowitego przebiegu).
Projekt I&M (Inspection and Maintenance) wykazał, że pojazdy osobowe
z silnikiem diesla i ciężarowe lekkie zanieczyszczają w wysokim stopniu tylko przy
niektórych emisjach. Emisje CO, HC i NOx zawsze są poniżej standardów emisji.
Możliwe emisje PM powinny być zredukowane o 10% w porównaniu do pojazdów
stosujących się do standardów Euro II. Brak jest natomiast propozycji redukcji dla
pojazdów post-Euro I.
W przypadku pojazdów ciężarowych ciężkich z silnikiem diesla, z braku danych
badawczych, przyjęto taką samą metodę, jak w przypadku pojazdów osobowych
z silnikiem diesla. Podobne założenie przyjęto w przypadku pojazdów 2-kołowych,
gdzie przy braku danych stosuje się podobną metodologię jak przy pojazdach
osobowych. W tym przypadku nie należy wprowadzać żadnych korekt.
Celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów wprowadzono
w Europie ulepszone: w styczniu 2000 – Fuel 2000 i w styczniu 2005 – Fuel 2005.
Standardy Euro III dotyczące technologii pojazdów i emisji z pojazdów biorą pod
uwagę użycie paliwa 2000, natomiast wyższe standardy technologii pojazdów Euro
IV i Euro V biorą pod uwagę użycie paliwa 2005. Tego rodzaju paliwa mogą być
również używane w przypadku pojazdów z przedziału pre-Euro III. Dla tego typu
pojazdów skorygowano współczynnik emisji poprzez wprowadzenie wzoru:
- 31 -
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FCeHOT ,i , j ,k = FCorri , j ,Fuel / FCorri , j ,Base ⋅ eHOT ; i , j ,k
gdzie:
FCeHOT; i,j,k

FCorr i,j,Fuel
FCorr i,j,Base

- 32 -

[g/km]

(7.29)

– współczynnik korygujący emisję gorącą dla ulepszonego paliwa,
dla zanieczyszczenia „i” z pojazdu klasy „j” w warunkach ruchu „k”,
– współczynnik korygujący dla zanieczyszczenia „i” z pojazdu klasy
„j” ze względu na jakość paliwa „Fuel”,
– współczynnik korygujący dla zanieczyszczenia „i” z pojazdu klasy
„j” ze względu na bazową jakość paliwa „Base”.

Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów –
model i program komputerowy COPERT III

CZĘŚĆ II – INSTRUKCJA OBSŁUGI
PROGRAMU COPERT III
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1.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z INSTRUKCJI

Część II opracowania stanowi instrukcja do programu COPERT III w wersji 2.3
z lipca 2002 roku. Instrukcja jest napisana głównie dla początkujących użytkowników
– z tego też względu nie jest dosłownym tłumaczeniem instrukcji źródłowej [16], ale
uzupełniono ją o dodatkowe informacje wyjaśniające.

W przypadku pierwszego kontaktu z programem COPERT III zaleca się
korzystanie z poniższej instrukcji od początku, bez pomijania kolejnych
opisów elementów programu oraz wykonanie i przeanalizowanie
przykładów zamieszczonych w Części III. Przed przystąpieniem
do korzystania z instrukcji i programu niezbędne jest poznanie podstaw
metody COPERT III (Część I niniejszego opracowania).
2.

INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1. Wymagania sprzętowe

COPERT III jest 32-bitową aplikacją i do jego działania wymagany jest program
MS Windows 95, 98, NT (XP).
Minimalne wymagania sprzętowe:
- IBM 9 komputer Pentium 100,
- 16MB pamięci,
- monitor kolorowy 15”,
- karta graficzna o rozdzielczości 800x600 pikseli,
- twardy dysk z 15 MB wolnej pamięci,
- CD-Rom 4x lub szybszy,
- myszka lub inne podobne urządzenie wskazujące.
Przy częstym wykorzystywania tego programu zalecany jest komputer
z szybszym procesorem i/lub z większą pamięcią.
2.2. Instalacja programu

Program COPERT III i dokumentację do niego można pobrać ze strony
internetowej: http://vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/copert.htm.
Poniżej przedstawiono obraz tej strony (w j. angielskim) – rys. 2.1.

9

IBM – jest zastrzeżoną nazwą należącą do International Business Machines Corporation
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Rys. 2.1. Strona internetowa programu COPERT

Od końca 2006 roku na stronie internetowej COPERT znajdują się
informacje o najnowszej wersji programu – COPERT IV. Powyższy obraz
strony internetowej pochodzi z września 2007 r.
Po wybraniu z lewego menu polecenia COPERT III niezbędne będzie
wypełnienie formularza z danymi osoby lub organizacji pobierającej pliki (nowego
użytkownika programu COPERT III) – rys. 2.2.

Rys. 2.2. Strona internetowa programu COPERT III – rejestracja nowego
użytkownika
a)

b)
c)
d)
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W celu pobrania plików i instalacji programu COPERT III należy:
Wskazać na podany link i pobrać 3 pliki *.zip: disk1_4.zip, disk5_8.zip,
disk9_12.zip. Można również pobrać plik CopertIII.zip, który zawiera te
wszystkie pliki w jednym pliku zip (sposób zalecany jest przy szybszym
połączeniu internetowym).
Wszystkie pliki do pobrania są skompresowane w formacie zip i należy je
zdekompresować po pobraniu poprzez użycie programów Winzip lub Pkunzip.
Skasować plik lub pliki *.zip po ich rozpakowaniu.
Zainstalować program poprzez uruchomienie pliku setup.exe i dalej stosować
się do instrukcji, która ukaże się na ekranie.
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e) Po zakończeniu instalacji można skasować 12 plików disk#, lub przechowywać
je na dysku (zalecane).

W niniejszej części nie podano szczegółowo procesu usunięcia programu.
Sposób usuwania zależy od systemu operacyjnego na komputerze
użytkownika.
2.3. Struktura programu

Aby sprawnie posługiwać się programem, należy poznać jego strukturę. Rdzeń
programu składa się z 2 plików o nazwie Snap07.mdb i Snap08.mdb. Pierwszy z
nich służy do obliczania zanieczyszczeń z transportu drogowego, natomiast drugi do
obliczania zanieczyszczeń pochodzących z innych źródeł niż drogowe. Pliki
dostarczają użytkownikowi danych potrzebnych do obliczeń współczynników emisji
i wyników emisji. Poprzez te pliki możliwe jest również importowanie danych ze
starych wersji COPERT i eksportowanie do Importer, jak również odzyskiwanie
i zapisywanie danych.
Snap0x.mdb jest plikiem chronionym. Oznacza to, że użytkownik nie może go
modyfikować. Jeśli napotka się na problemy z użytkowaniem programu należy
skontaktować się z autorami programu.
Copert.mda jest plikiem służącym do ochrony programu, zawiera zakodowane
informacje (pochodzi z programu COPERT II). Jeśli przez nieuwagę plik ten zostanie
usunięty, nie ma możliwości korzystania z programu. Należy ponownie zainstalować
program lub zwrócić się do autorów programu z prośbą o przesłanie kopii pliku
copert.mda.
Lista plików, które można odnaleźć w programie COPERT III:
a) Snap07.mdb – główne pliki dla obliczania zanieczyszczeń z transportu
drogowego,
b) Snap08.mdb – główne pliki dla obliczania zanieczyszczeń pochodzących z
innych źródeł niż drogowe,
c) Dobris.ico – ikona,
d) Copexp.wk1 – eksport danych z Copert90,
e) Compact.mdb – plik danych,
f) Data97.xls – plik Excel do importowania danych w formacie Excel,
g) Copert.mda – plik zawierający zabezpieczenie informacji.
Przy częstym używaniu programu COPERT III można zauważyć, że zwiększa
się rozmiar głównych plików i proces obliczeniowy spowalnia się. By przywrócić
oryginalny rozmiar plików i polepszyć szybkość pracy należy często używać Compact
Databases – aplikacja ta pojawia się jako ikona po zainstalowaniu programu
głównego.
Na początku pracy z programem pliki Snap07.mdb oraz Snap08.mdb nie
zawierają żadnych danych. Dane należy zaimportować ze starej wersji COPERT lub
z MS Excel. Natomiast bieżące dane nie będą przechowywane w pliku SnapX.mbd,
ale w pliku utworzonym przez użytkownika.

Na stronie internetowej autorzy programu COPERT III zamieszczają
również pliki dodatkowe z poprawkami do programu (nowe wersje) oraz
z nowymi bazami danych. Informacje te można również znaleźć na Portalu
Ochrony Środowiska (www.oos.pl) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w dziale Bazy danych > COPERT III.
- 37 -

Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów –
model i program komputerowy COPERT III

3.

URUCHAMIANIE PROGRAMU – SNAP 07

W celu otwarcia aplikacji COPERT III należy wybrać plik o nazwie: SNAP 07.
Po jego uruchomieniu ukaże się okienko logowania do programu. W miejscu Name
należy wpisać copuser, a w miejscu hasła (Password) pozostawić puste pole i
nacisnąć OK.

Rys. 3.1. Okienko wejściowe do programu

Sposób uruchamiania programu pozostał z wersji COPERT II i użytkownik
nie ma wpływu na inny sposób jego uruchamiania.

Po naciśnięciu OK ukaże się obraz wskazujący kraje biorące udział
w programie.

Rys. 3.2. Informacja o programie po jego uruchomieniu
Po wybraniu About… pokazana zostanie informacja o autorach aplikacji.
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Rys. 3.3. Informacja o autorach COPERT III i wersji programu
Za pomocą tego okna można łatwo przejść na stronę internetową autorów (link:
COPERT III Web Page), gdzie można uzyskać bliższe informacje na temat
aktualnych wersji itp. Na podstawie informacji zawartych w tym oknie można również
dowiedzieć się o numerze posiadanej wersji wraz z terminem jej wprowadzenia.
Po wybraniu OK (rys. 3.4.) program COPERT III rozpocznie działanie.
Nowe obliczenia należy rozpocząć od wybrania z górnego menu poleceń:
File>New.

Rys. 3.4. Początek nowych obliczeń
Po wykonaniu powyższych poleceń COPERT III inicjalizuje wstępnie bazę
danych i włącza drugą linię menu, w której znajdują się polecenia służące do edycji
wprowadzanych danych oraz do wykonywania obliczeń – rys. 3.5.

Rys. 3.5. Druga linia menu służąca do wprowadzania i edycji danych oraz do
wykonywania obliczeń
W poleceniach menu Country, Activity Data, Emission Factors wprowadza się
dane wejściowe do programu COPERT III. W poleceniu Results program
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przedstawia wyniki obliczonych emisji związków chemicznych. W poleceniach
Advanced i Add można wprowadzić dodatkowe dane do obliczeń.
4.

DANE DO PROGRAMU COPERT III

W trakcie wprowadzania danych należy zachować szczególną uwagę
i dokładność ze względu na brak zaawansowanych sposobów
sprawdzania danych wejściowych w programie COPERT III – np. aplikacja
dopuszcza wprowadzenie danych ujemnych.
4.1. Dane związane z krajem – Country>Select

W ramach grupy danych Country wprowadzane są dane o kraju, dla którego
wykonywane będą wykonywane obliczenia, o rodzaju paliwa, temperaturach
miesięcznych, ciśnieniu paliwa, jeździe z zimnym silnikiem, sprawności zbiornika.
Procedurę wprowadzania danych rozpoczyna się od wybrania kraju, dla którego
wykonywane będą obliczenia emisji związków chemicznych. Służy do tego celu
polecenie Country>Select – rys. 4.1. i rys. 4.2.

Rys. 4.1. Wybór kraju, dla którego będą wykonywane obliczenia – pierwszy zestaw
danych

Rys. 4.2. Lista wyboru krajów w programie COPERT III
W ramach listy 38 krajów występuje także Polska, dla której, podobnie jak dla
innych krajów, zostały zdefiniowane dane wejściowe (profil danych). W przypadku
obliczeń niestandardowych istnieje możliwość wybrania z listy krajów opcji User, dla
której można zdefiniować własny profil danych do obliczeń emisji – rys. 4.3.
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Rys. 4.3. Tworzenie własnego profilu danych wejściowych
4.1.1.

Dane związane paliwem – Country>Fuel

Dane związane z paliwami używanymi w danym kraju i ich zużyciem
wprowadza się w przez polecenie Country>Fuel – rys. 4.4.

Rys. 4.4. Dane dotyczące rodzaju paliw stosowanych w danym kraju
Podobnie jak w przypadku innych danych okno Fuel zawiera wartości
domyślne, które mogą podlegać modyfikacji.
Annual Fuel Consumption – Roczne zużycie paliwa (lewy górny narożnik)

a)
b)
c)
d)

Okno zawiera dane o czterech rodzajach paliwa:
benzyna z dodatkiem ołowiu (Gasoline Leader),
benzyna bez dodatku ołowiu (Gasoline Unleaded),
paliwo do silników diesla – olej napędowy (Diesel),
LPG – gaz (Light Petroleum Gas).
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W miejscu tym należy wprowadzić roczne zużycie paliwa (Annual Consumption)
w tonach. Domyślnie wprowadzone są zerowe wartości. Jeśli użytkownik nie posiada
danych związanych ze zużyciem paliwa dla danej drogi lub na danym obszarze,
może pozostawić wartości zerowe. Wówczas, po wprowadzeniu dalszych danych
dotyczących parku samochodowego, program sam oblicza zużycie paliw dla danego
przypadku. W końcowym etapie obliczeń emisji program przedstawi użytkownikowi
pytanie, czy użytkownik chce wykorzystać zużycie paliwa obliczone przez COPERT
III, czy też sam wprowadzi zużycie statystyczne.
Fuel Use – Użyte paliwo (prawy górny narożnik)

Pierwsza opcja (Is all gasoline consumed unleaded?) odnosi się do przeglądu
wykonanego po roku 2000 w większości krajów członkowskich UE, gdzie zgodnie z
Dyrektywą 98/70/EC wszystkie benzyny wykorzystywane w transporcie
samochodowym powinny być bez zawartości ołowiu. Jeżeli w opcji tej wybrana
zostanie odpowiedź Yes, to wówczas w obliczeniach zostanie przyjęta wartość
zużycia paliwa z domieszką ołowiu równa zero. Odpowiedzią domyślną jest No.
Druga opcja (Should unleaded gasoline be allocated to pre-catalyst vehicles?)
umożliwia użytkownikowi wybór, czy obliczenia powinny brać pod uwagę użycie
bezołowiowego paliwa w samochodach osobowych z katalizatorem, co związane jest
z grupa pojazdów Pre-2000. Yes oznacza wybranie paliwa bezołowiowego. Funkcja
ta powoduje porównanie zużycia paliwa bezołowiowego obliczonego przez
COPERT III, związanego ze współczynnikiem zużycia, ze zużyciem statystycznym
wprowadzonym przez użytkownika. Jeśli statystyczna wartość bezołowiowego paliwa
jest większa niż założenia, oznacza to, że właściciele pojazdów z katalizatorami
utrzymują swoje pojazdy na tym paliwie, by zmniejszyć koszty utrzymania pojazdu.
W tym wypadku zostaje wykonana pętla obliczeniowa w miejscu, gdzie kategoria
pojazdów zasilanych benzyną z katalizatorami zmieni się na typ paliwa bezołowiowy.
Stanie się to, gdy obliczane zużycie będzie równe lub większe od statystycznego.
Z drugiej strony, jeśli statystyczne zużycie paliwa bezołowiowego jest mniejsze niż
obliczane, żadne zmiany nie dają efektów. Użytkownik może zobaczyć, które
kategorie zmienią się z ołowiowego na bezołowiowe po zakończeniu obliczeń
w dolnym menu Advanced>Unleaded Allocation.
Fuel Specification – Dane o paliwie (dolna połowa okna)

W części Fuel Specifications przedstawione są związki, które wchodzą w skład
danego paliwa. Każdemu ze związków przypisana jest odpowiednia wartość, którą
użytkownik może zmienić (jeśli tylko posiada dane odnośnie zawartości
poszczególnych substancji w danym paliwie). W przypadku siarki i ołowiu występują
domyślnie wartości zerowe i użytkownik powinien wprowadzić odpowiednie dane o
zawartości tych substancji w paliwach wykorzystywanych przez kierowców na
analizowanym obszarze lub drodze.

W przypadku braku danych o zawartości siarki i ołowiu w paliwie możliwe
jest przyjęcie wartości dopuszczalnych, czyli maksymalnych: w wierszu
benzyna bezołowiowa (Gasoline Unleaded) wg [23]: 50 mg/kg dla siarki i 5
mg/kg dla ołowiu; oraz w wierszu olej napędowy (Diesel) wg [24]: 50 mg/kg
dla siarki. Obliczone stężenia zanieczyszczeń powietrza w takim
przypadku będą maksymalne (w niektórych przypadkach przeszacowane).
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Analiza danych udostępnionych nieoficjalnie przez niektóre firmy paliwowe
w trakcie wykonywania niniejszego opracowania wykazała, że wartości te
mogą się różnić u różnych producentów paliw, jednak nigdy nie
przekraczają one wartości dopuszczalnych. W przypadku udostępnienia
oficjalnych informacji od producentów paliw, dane o maksymalnych
zawartościach ołowiu i siarki w paliwie zostaną podane na Portalu Ochrony
Środowiska (www.oos.pl) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w dziale Bazy danych > COPERT III.
Advanced… – Zaawansowane…

W lewym dolnym rogu głównego okna znajduje się przycisk Advanced…, który
otwiera okno przedstawione na rys. 4.5. Podawane są tutaj cechy paliwa, które
będzie używane w przyszłości. W prawym rogu użytkownik może wybrać miedzy 3
różnymi typami paliwa: Base Fuel, Stage 2000 i Stage 2005. Użytkownik nie może
zmienić cech paliwa bazowego (Base Fuel), natomiast właściwości paliw Stage 2000
i Stage 2005 mogą być modyfikowane. Wybór Base Fuel spowoduje przyjęcie
założenia, że wszystkie pojazdy funkcjonują na konwencjonalnym paliwie bazowym
(conventional-base-fuel). Wprowadzenie ulepszonego paliwa Stage 2000 i Stage
2005 będzie miało pozytywny wpływ na wyniki obliczeń nie tylko dla pojazdów
o odpowiedniej technologii wprowadzonych kolejno w 2000 i 2005 roku, ale również
dla starszych modeli. W porównaniu do paliwa bazowego wybór któregokolwiek
z ulepszonych rodzajów paliwa powoduje redukcję wartości emisji substancji
podczas emisji gorących i zimnych. Wartości siarki, które odnoszą się do korekty
dla wyższego paliwa, są automatycznie przeniesione z poprzedniego okienka – rys.
4.4. opcja Fuel Specifications.

Rys. 4.5. Dane dotyczące rodzaju paliwa bazowego i paliw ulepszonych
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4.1.2.

Dane związane z temperaturą miesięczną – Country>Temperatures

Dane związane z minimalnymi i maksymalnymi temperaturami miesięcznymi
w danym kraju zawarte są w poleceniu Country>Temperatures – rys. 4.6.
W ramach przygotowania danych o temperaturze można skorzystać z danych
domyślnych wprowadzonych już przez twórców programu (COPERT II Values) lub
wprowadzić dane użytkownika (User Values) – należy wówczas wybrać przycisk
User.

Rys. 4.6. Dane dotyczące minimalnych i maksymalnych temperatur w ciągu
poszczególnych miesięcy roku
4.1.3.

Dane związane z ciśnieniem w zbiorniku paliwa – Country>Reid Vapour
Pressure

Dane dotyczące miary zdolności odparowania (RVP) paliwa podawane są
w poleceniu Country>Reid Vapour Pressure – rys. 4.7.
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Rys. 4.7. Dane dotyczące ciśnienia w zbiorniku paliwa w ciągu poszczególnych
miesięcy roku
W tym oknie można skorzystać z danych domyślnych wprowadzonych już przez
twórców programu (COPERT II Values) lub wprowadzić dane użytkownika (User
Values) – należy wówczas wybrać przycisk User. Wartości domyślne RVP dla okresu
letniego (od kwietnia do września) to 58 kPa, natomiast dla okresu zimowego (od
października do marca) to 70 kPa.
4.1.4.

Dane związane z emisją zimną – Country>Cold Start Parameters

Dane dotyczące emisji zimnej są podawane w poleceniu Country>Cold Start
Parameters – rys. 4.8.

Rys. 4.8. Dane dotyczące parametrów związanych z emisją zimną
W oknie tym należy podać średnią dzienną długość podróży (Average Trip
Length) w kilometrach oraz współczynnik β (Beta Value). Podczas wprowadzania
danych związanych ze średnią dzienną długością podróży można skorzystać
z wartości domyślnych programu (COPERT II Value) lub wprowadzić dane
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użytkownika (User Value) – należy wówczas wybrać odpowiedni selektor Copert lub
User w górnej części okna. Wartości średniej dziennej długości podróży, temperatury
otoczenia służą do obliczenia współczynnika β, który reprezentuje część przebiegu
pojazdu do osiągnięcia normalnej temperatury pracy silnika w ciągu danego
miesiąca. Wartość współczynnika β jest obliczana z odpowiedniego równania
określonego w Części I.
W ramach tej grupy danych możliwa jest zmiana temperatur miesięcznych (p.
4.1.2.) – przycisk Change Temperatures. Należy wówczas wykonać przeliczenie
współczynnika β – przycisk Recalculate Beta. Istnieje także możliwość
wprowadzenia przez użytkownika własnych wartości współczynnika β (przycisk User
u dołu okna w kolumnie User Beta Value).
W metodologii COPERT III w przypadku obliczenia współczynników emisji
parowania wprowadzono dwie metody: standardową CORINAIR (Standard
CORINAIR) oraz alternatywną (Alternative Approach). Opis tych metod zawarto
w Części I (p. 7.6.1. i 7.6.2.).

Badania statystyczne w Europie wskazują, że średnia dzienna długość
podróży wynosi 12,4 km [16]. Ponieważ średnia dzienna długość podróży
ma bardzo duży wpływ na emisje zimne, własne dane zaleca się
wprowadzać jedynie w przypadku, gdy wartości użytkownika są dokładne
i pewne.
4.1.5.

Dane związane ze sprawnością zbiornika paliwa – Country>Canister
Efficiency

Dane dotyczące sprawności zbiornika związane są z obliczeniami emisji
parowania ze zbiornika paliwa. Dane te są podawane w poleceniu Country>Canister
Efficiency – rys. 4.9.
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Rys. 4.9. Dane dotyczące sprawności zbiornika paliwa
W programie COPERT III zastosowano dwie różne metodologie obliczania
współczynnika emisji podczas parowania i następnie emisji parowania: standardowe
podejście CORINAR oraz podejście alternatywne (opis w Części I – p. 7.6.1. i 7.6.2.).
Pierwsze podejście zostało przyjęte z programu COPERT II, podczas gdy podejście
alternatywne jest nowe. Współczynnik emisji parowania w metodzie alternatywnej
jest obliczany na podstawie sprawności zbiornika – badania przeprowadzone na
pojazdach UE-15.
4.2. Dane związane pojazdami – Activity Data

Drugi zestaw danych Activity Data (rys. 4.10) obejmuje park samochodowy.

Rys. 4.10. Drugi zestaw danych dotyczący przede wszystkim pojazdów

Drugi zestaw danych Activity Data w przeciwieństwie do pierwszego
zestawu Country nie ma wprowadzonych większości wartości domyślnych
dla danego kraju.
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4.2.1.

Dane o natężeniu ruchu i inne związane z charakterystyką pojazdów –
Activity Data>Fleet Info

Dane dotyczące natężenia ruchu pojazdów i innych parametrów związanych
z pojazdami o określonych charakterystykach wprowadzane są do programu
za pomocą polecenia Activity Data>Flet Info – rys. 4.11.

Rys. 4.11. Dane dotyczące natężenia ruchu oraz parametrów związanych
z pojazdami
W tym oknie należy wprowadzić natężenie ruchu dla poszczególnych rodzajów
pojazdów (Population) z zachowaniem struktury silnikowej i standardów norm (w tym
norm EURO), roczny przebieg [km/rok], procentowy udział pojazdów wyposażonych
we wtrysk paliwa (Fuel Injection), procent pojazdów wyposażonych w system kontroli
przed parowaniem paliwa (Evaporation Control).
Powyższe dane należy wprowadzić dla poszczególnych rodzajów pojazdów
(wybór poprzez naciśnięcie przycisków strzałek (►◄) w prawym górnym rogu okna,
w strefie Select Vehicle Category):
a) samochodów osobowych (Passenger Cars),
b) samochodów dostawczych, lekkich samochodów ciężarowych (Light Duty
Vehicles),
c) samochodów ciężarowych (Heavy Duty Vehicles),
d) autobusów (Buses),
e) motocykli (Mopeds).
Wprowadzenie takiego samego natężenia ruchu dla wszystkich pojazdów
danego rodzaju umożliwia przycisk Surrogate Population Modification. Podobnie
działa przycisk Surrogate Mileage Modification, który umożliwia wprowadzenie
jednakowego rocznego przebiegu pojazdów. Natomiast przycisk Multiply Mileage
zwiększa wprowadzony wcześniej roczny przebieg, mnożąc go przez zadaną
wartość.
Dane ruchowe wprowadzone w oknie Fleet Data mogą być wyeksportowane do
programu Excel 97 w postaci tabeli. Program dokonuje zapisu do formatu xls po
naciśnięciu przycisku Export to Excel 97 i podaniu nazwy tworzonego pliku.
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W przypadku braku dokładnego podziału poszczególnych kategorii
pojazdów zaleca się przyjąć wzory i udziały podane w Załączniku nr 4,
które zostały stworzone na potrzeby niniejszego opracowania w oparciu
o dane GUS [12]. Ze względu na różne rodzaje prowadzonych analiz
wprowadzono dodatkowo podział na analizy dla stanu istniejącego oraz
dla okresów prognozy.
Aktualne dane o podziale pojazdów na poszczególne kategorie są
dostępne na Portalu Ochrony Środowiska (www.oos.pl) Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dziale Bazy danych > COPERT III.
4.2.2.

Dane o prędkości i rodzaju ruchu – Activity Data>Circulation Info

W poleceniu Activity Data>Circulation Info podawane są dane dotyczące
prędkości oraz informacje o rodzaju ruchu – rys. 4.12.
W tym oknie należy wprowadzić prędkości poszczególnych grup pojazdów
[km/h] (Speed) oraz procentowy udział pojazdów danej grupy w ruchu miejskim
(Urban), zamiejskim (Rural) oraz po drogach ekspresowych i autostradach
(Highway). Istnieje możliwość jednoczesnego wprowadzenia tej samej wartości
prędkości lub procentowego udziału dla wszystkich kategorii pojazdów ze względu na
dany rodzaj drogi; w tym celu należy wybrać jeden z dolnych przycisków Urban,
Rural, High.
Powyższe dane należy wprowadzić dla poszczególnych rodzajów pojazdów:
a) samochodów osobowych (Passenger Cars),
b) samochodów dostawczych, lekkich samochodów ciężarowych (Light Duty
Vehicles),
c) samochodów ciężarowych (Heavy Duty Vehicles),
d) autobusów (Buses),
e) motocykli (Mopeds).
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Rys. 4.12. Dane dotyczące prędkości i parametrów wykorzystania pojazdów dla
różnych rodzajów dróg
Także w tym oknie poszczególne rodzaje pojazdów wybierane są poprzez
naciśnięcie przycisków strzałek (►◄) w prawym górnym rogu, w strefie Select
Vehicle Category.
Dane z okna Circulation Data mogą być wyeksportowane do programu Excel 97
w postaci tabeli. Zapis do formatu xls dokonywany jest po naciśnięciu przycisku
Export to Excel 97 i podaniu nazwy tworzonego pliku.
4.2.3.

Dane o parowaniu substancji z pojazdów – Activity Data>Evaporation
Share

Polecenie Activity Data>Evaporation Share umożliwia wprowadzenie do
programu danych dotyczących parowania substancji z pojazdów – rys. 4.13.
Podaje się tu udział procentowy parowania w zależności od rodzaju dróg:
miejskich (Urban), zamiejskich (Rural) oraz dróg ekspresowych i autostrad
(Highway). W oknie polecenia są już podane wartości domyślne. Poprzez wybranie
jednego z dolnych przycisków (Urban, Rural, Highway) można jednocześnie
wprowadzić tą samą wartość udziału parowania dla wszystkich kategorii pojazdów.
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Rys. 4.13. Dane dotyczące parowania dla różnych rodzajów dróg
Powyższe dane należy wprowadzić dla poszczególnych rodzajów pojazdów:
a) samochodów osobowych (Passenger Cars),
b) samochodów dostawczych, lekkich samochodów ciężarowych (Light Duty
Vehicles),
c) samochodów ciężarowych (Heavy Duty Vehicles),
d) autobusów (Buses),
e) motocykli (Mopeds).
Wybór kategorii pojazdów dokonywany jest za pomocą przycisków (►◄)
w prawym górnym rogu, w strefie Select Vehicle Category.
Dane z okienka Evaporation Share mogą być wyeksportowane w postaci tabeli
do programu Excel 97; po naciśnięciu przycisku Export to Excel 97 i podaniu nazwy
tworzonego pliku program dokona zapisu do formatu xls.
4.2.4.

Sprawdzenie danych – Activity Data>Check…

Polecenie Activity Data>Check… umożliwia sprawdzenie danych dotyczących
procentowego udziału pojazdów na drogach miejskich, zamiejskich i autostradach (p.
4.2.2.) – rys. 4.14, oraz danych o parowaniu substancji z pojazdów (p. 4.2.3.) – rys.
4.15.
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Rys. 4.14. Sprawdzenie danych związanych z udziałem pojazdów w danym rodzaju
ruchu

Rys. 4.15 Sprawdzenie danych związanych z parowaniem substancji z pojazdów.
Jeśli w czasie sprawdzania danych program natrafi na niekompletne lub
nieprawidłowe dane o eksploatacji pojazdów (udział procentowy pojazdów
na drogach miejskich, zamiejskich i autostradach – p. 4.2.2.), to pojawi się okienko
ze wskazaniem grup pojazdów o nieprawidłowych lub niekompletnych danych – rys.
4.16. Przy niezerowych danych suma dla poszczególnych rodzajów dróg nie może
przekroczyć 100%.
W przypadku gdy dane są kompletne i suma właściwa, pojawia się komunikat
jak na rys. 4.17.

Rys. 4.16. Poprawianie danych dotyczących eksploatacji pojazdu

Rys. 4.17. Informacja o prawidłowo wprowadzonych danych
W podobny sposób program informuje użytkownika o prawidłowych lub
nieprawidłowych danych związanych z parowaniem substancji z pojazdu.
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4.2.5.

Raport o poprawności danych – Activity Data>Reports

Za pomocą polecenia Activity Data>Reports możliwe jest wygenerowanie
raportów dotyczących wprowadzonych i/lub przyjętych do obliczeń danych –
rys. 4.18.

Rys. 4.18. Raport danych
4.3. Dane związane ze współczynnikami emisji – Emission Factors

Trzeci zestaw danych Emission Factors (rys. 4.19.) podaje współczynniki emisji
dla każdego rodzaju emisji. Mamy zatem emisję gorącą (Hot Stabilised), emisję
zimną (Cold Excess) i emisję parowania (Evaporation).

Rys. 4.19. Zestaw danych dotyczący współczynników emisji
4.3.1.

Dane związane ze współczynnikami emisji gorącej – Emission
Factors>Hot Stabilised

Dane dotyczące współczynników emisji gorącej w zależności od rodzaju
zanieczyszczeń, grupy pojazdu i rodzaju ruchu są podawane i/lub przeliczanie
w poleceniu Emission Factors>Hot Stabilised – rys. 4.20.

- 53 -

Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów –
model i program komputerowy COPERT III

Rys. 4.20. Współczynniki emisji gorącej
Wartości współczynników emisji są widoczne jedynie dla grup pojazdów, dla
których wprowadzono wcześniej natężenia ruchu. W górnej części okna znajdują się
przyciski, które przełączają do pól wprowadzeń odpowiednich dla danych
zanieczyszczeń (CO, NOx, VOC, PM, NH3, N2O, CH4) oraz dla zużycia paliwa przy
emisji gorącej – przycisk FC.
W przypadku gdy użytkownik chciałby wprowadzić inny współczynnik emisji dla
danej grupy pojazdów, zanieczyszczenia i rodzaju ruchu niezbędne jest po wpisaniu
wartości tego współczynnika zaznaczenie obok niego polecenia Keep. W takim
przypadku współczynnik nie będzie przeliczany po zmianie parametrów w innych
modułach programu uwzględniających np. napełnienie pojazdu, pochylenie drogi itp.
Przycisk Recalculate… uruchamia moduł obliczeniowy współczynników dla
emisji gorącej w przypadku, kiedy użytkownik zmieniał dane podczas tej samej sesji.
Wprowadzone lub wyliczone w tym oknie współczynniki emisji mogą być
wyeksportowane do programu Excel 97 w postaci tabeli. Program dokonuje zapisu
do formatu xls po naciśnięciu przycisku Export to Excel 97 i podaniu nazwy
tworzonego pliku.
4.3.2.

Dane związane ze współczynnikami emisji dla zimnej – Emission
Factors>Cold Excess

W poleceniu Emission Factors>Cold Excess wprowadza się i/lub przelicza dane
dotyczące współczynników emisji zimnej – rys. 4.21.
Wygląd okna i sposób wprowadzania danych jest podobny jak dla okna emisji
gorących. Dodatkowo, ze względu na to, że emisje zimne zależą od temperatury,
okno to w górnej części uzupełnione jest o przyciski kolejnych miesięcy. Zgodnie
z metodologią przedstawioną w Części I współczynniki te dotyczą jedynie dróg
miejskich. Pozostałe funkcje okna Emission Factors>Cold Excess są takie same jak
dla okna współczynników emisji gorącej.
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Rys. 4.21. Współczynniki emisji zimnej
4.3.3.

Dane związane z emisją parowania – Emission Factors>Evaporation

Współczynniki związane z parowaniem mogą być wprowadzane i/lub obliczane
wg dwóch metod: CORINAIR oraz alternatywnej. Metody te zostały opisane w Części
I (p. 7.6.1. i 7.6.2.). Wybór metody obliczania współczynników emisji parowania
następuje poprzez wybranie jednej ze ścieżek polecenia: Emission Factors>
Evaporation>Standard Corinar – rys. 4.22. lub Emission Factors>Evaporation>
Alternative Approach – rys. 4.23.
Sposób wprowadzania danych i wygląd okna jest podobny do okna dla emisji
gorącej i zimnej.
Emisja parowania jest obliczana tylko dla pojazdów z silnikiem zasilanym
benzyną (z wyłączeniem samochodów ciężarowych). Dwie kolumny przedstawiają
współczynniki emisji dla pojazdów wyposażonych w system kontroli parowania
(Controlled) oraz dla pojazdów bez systemu kontroli parowania (Uncontrolled).
W górnym rzędzie przycisków wprowadzono charakterystyczne sytuacje związane
z parowaniem dla poszczególnych metod.
Pozostałe funkcje tego okna są takie same jak dla poprzednich okien
współczynników emisji.
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Rys. 4.22. Współczynniki emisji parowania wg metody CORINAIR

Rys. 4.23. Współczynniki emisji parowania wg metody alternatywnej
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4.4. Dane dodatkowe – Advanced

Menu Advanced (rys. 4.24.) służy do wprowadzania dodatkowych danych takich
jak procent redukcji emisji Reduction Percentage, przebieg i idące za nim
pogorszenie stanu technicznego pojazdu Mileage Degradation, stopień załadowania
pojazdów Load Effect, wpływ pochylenia drogi Slope Effect, przypisanie kategorii
pojazdów do paliwa bezołowiowego Unleaded Allocation. W tym menu znajdują się
także współczynniki korekcyjne Correction Coefficients.

Rys. 4.24. Menu danych dodatkowych
Dane dodatkowe związane są bezpośrednio z opisanymi powyżej danymi
podstawowymi, dlatego pominięto opis niektórych z nich. Pełny opis tego zestawu
danych podano w [16].
4.4.1.

Dane związane z procentem redukcji emisji – Advanced>Reduction
Percentage

Dane dotyczące procentowej redukcji emisji dla wybranych substancji
zanieczyszczających podawane są w poleceniu Advanced Section>Emission
Reduction Factors – rys. 4.25.
Procentowe redukcje dla współczynników emisji gorącej wszystkich pojazdów
o technologii Euro I są zależne od rodzaju jazdy i zanieczyszczeń. Procentowa
redukcja wyraża zmniejszenie poziomu emisji gorącej obecnych i przyszłych kategorii
pojazdów. Dla pojazdów osobowych Euro V nie jest obliczany poziom emisji, dlatego
też wprowadzona jest domyślna redukcja 100%.
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Rys. 4.25. Procentowa redukcja emisji dla określonej substancji zanieczyszczeń
i kategorii pojazdu
4.4.2.

Dane związane z przebiegiem – Advanced>Mileage Degradation

Stan techniczny pojazdów uwzględnia się w obliczeniach poprzez dane
dotyczące przebiegu. Dla odpowiednich kategorii pojazdów wylicza się zatem
współczynniki degradacji poleceniem Advanced Section>Mean Fleet Mileage – rys.
4.26. Współczynniki degradacji odnoszą się tylko do emisji gorącej, a także obejmują
jedynie pojazdy osobowe Euro I i młodsze oraz pojazdy ciężarowe lekkie.
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Rys. 4.26. Współczynniki degradacji związane z przebiegiem pojazdu i wiekiem
Przy wprowadzaniu danych można wybrać jedną z trzech podanych opcji:
a) No – współczynniki emisji nie są obliczane; w związku z tym nie są
wprowadzane korekty we współczynnikach emisji gorącej.
b) With NO IM effect – współczynniki degradacji są obliczane; pod uwagę brany
jest program inspekcji i kontroli pojazdów wg Dyrektywy 92/55/EEC.
c) With IM effect – współczynniki degradacji są obliczane; pod uwagę brany jest
ulepszony program inspekcji i kontroli pojazdów.
4.4.3.

Dane związane ze stopniem załadowania pojazdów – Advanced>Load
Effect

Dane dotyczące ładunku pojazdów ciężarowych ciężkich podawane są
w poleceniu Advanced Section>Vehicle Load Factor – rys. 4.27.
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Rys. 4.27. Współczynniki procentowe napełnienia pojazdów ciężarowych ciężkich dla
różnych rodzajów dróg
Korekty związane wypełnieniem ładunkiem zależą od wielkości pojazdu
i rodzaju ruchu (miejski, zamiejski, autostrada). W programie domyślnie
wprowadzona jest wartość 50% wykorzystania ładowności. Aby zmienić
wprowadzone dane, trzeba wybrać opcję YES, natomiast by przywrócić wcześniejsze
wartości – opcję NO. Procentowe wykorzystanie ładowności powinno mieścić się
w zakresie od 0 (pojazd całkowicie pusty) do 100 (pojazd całkowicie pełny).
Współczynnik napełnienia jest automatycznie obliczany po wciśnięciu klawisza OK.
4.4.4.

Dane związane z pochyleniem odcinka drogi – Advanced> Slope Effect

Polecenie Advanced Section>Road Slope służy do wprowadzania danych
dotyczących pochylenia odcinka – rys. 4.28.
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Rys. 4.28. Pochylenie odcinka drogi dla różnych kategorii pojazdów i dla różnych
rodzajów dróg
W okienkach Slope Class wprowadzane są średnie klasy nachylenia drogi dla
pojazdów różnych kategorii (tylko ciężarowe ciężkie) i różnych rodzajów dróg. Przy
pomocy strzałek (►◄) znajdujących się w dolnej części okna można zmieniać
poszczególne technologie silników. Po naciśnięciu przycisku OK automatycznie
obliczane są współczynniki korekcyjne.
4.4.5.

Dane związane z przypisaniem kategorii pojazdów do paliwa
bezołowiowego – Advanced> Unleaded Allocation

Okno Advanced Section>Unleaded Fuel Allocation – rys. 4.29. przedstawia
informacje o tym, w których kategoriach pojazdów używany typ paliwa został
przesunięty z benzyny ołowiowej na benzynę bezołowiową. Zmiana przypisania
następuje podczas realizacji algorytmu obliczeń zużycia danego rodzaju paliwa.
W oknie przedstawione są dwie kolumny: jedna z domyślnym typem paliwa
zaproponowanym przez COPERT III (Default Fuel Type) i druga z nowym typem
paliwa (New Fuel Type). Nie ma tu możliwości edycji danych.
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Rys. 4.29. Przypisanie nowego typu paliwa dla różnych kategorii pojazdów
4.5. Dodawanie nowych danych – Add

Przycisk Add (rys. 4.30.) daje użytkownikowi możliwość definiowania nowych
kategorii pojazdów (New Technology) oraz definiowanie rodzaju paliwa i pojemności
silnika (New Subsector).

Rys. 4.30. Definiowanie nowych kategorii pojazdów
Ze względu na sporadyczne używanie tego zestawu danych nie zostały one
dokładnie omówione w niniejszym opracowaniu, ale pełny opis zastosowania opcji
Add podano w [16].
5.

OBLICZENIA ORAZ WYNIKI – RESULTS

W programie COPERT III obliczenia prowadzone są w trakcie wprowadzania
danych (np. współczynniki emisji) oraz po wybraniu z linii menu polecenia Results
(rys. 5.1).
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Rys. 5.1. Wyniki obliczeń w programie COPERT III
Wyniki obliczeń dostępne są w postaci kilku różnych raportów:
- dla emisji gorących – Hot Stabilised (rys. 5.2.),
- dla emisji zimnych – Cold Excess (rys. 5.3.),
- dla emisji parowania – Evaporation (rys. 5.4.),
- dla emisji całkowitych (sumarycznych) – TOTAL (rys. 5.5.),
- ze względu na zużycie paliwa – Fuel balance (rys. 5.6.),
- ze względu na składniki NMVOC – NMVOC Speciation (rys. 5.8.),
- informacje o obliczeniach Run Details (rys. 5.9.).

Rys. 5.2. Wyniki obliczeń dla emisji gorącej
Na rys. 5.2. przedstawiono rezultaty obliczeń emisji gorącej (dla każdego
rodzaju ruchu i kategorii pojazdów). Wyniki przedstawione są w tonach [t] dla
wszystkich zanieczyszczeń lotnych i w kilogramach [kg] dla metali ciężkich. Z górnej
listy rozwijanej można wybrać poszczególne rodzaje zanieczyszczeń. Przycisk
Przelicz (Recalculate) służy do ponownego obliczenia wyników po wprowadzeniu
zmian w danych. Wyniki obliczeń można eksportować do formatu programu Excel
przy pomocy przycisku Export to Excel 97.
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Rys. 5.3. Wyniki obliczeń dla emisji zimnej
Na rys. 5.3. przedstawiono całkowitą emisję wytworzoną podczas rozgrzewania
się pojazdu. Dla tego typu emisji brane są pod uwagę tylko współczynniki emisji
dla dróg miejskich (Urban).

Rys. 5.4. Wyniki obliczeń dla emisji parowania
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Rys. 5.5. Wyniki obliczeń dla wszystkich (całkowitej) emisji
Na rys. 5.5. przedstawiono wyniki obliczeń dla emisji całkowitej. W dolnej części
okna umieszczone są dwie opcje Emission Source Oriented oraz Driving Mode
Oriented, które służą do przedstawienia raportu całkowitej emisji według rodzaju dróg
– miejskie, zamiejskie, autostrady (Urban, Rural, Highway) lub według źródeł emisji –
gorącej, zimnej, parowania (Hot, Cold, Evaporation). Przycisk Multiple Reports
znajdujący się w dolnej części okna pozwala wydrukować wybrane raporty.

Rys. 5.6. Wyniki obliczeń zużycia paliwa
Na rys. 5.6. przedstawiono porównanie danych na temat zużycia paliwa:
statystycznych, wprowadzonych przez użytkownika, oraz danych obliczonych przez
program. Zasadniczo różnica (kolumna Deviation) nie powinna być większa niż kilka
procent. Jeśli jednak jest ona duża, należy sprawdzić, czy wprowadzone przez
użytkownika dane statystyczne są prawidłowe. Emisje niektórych substancji zależą
głównie od zużycia paliwa (CO2, SO2, metale ciężkie), a zatem dane jego dotyczące
powinny być wprowadzane ze szczególną uwagą.
W przypadkach, gdy występują problemy z określeniem wielkości
statystycznego zużycia paliwa (np. obliczenia dla pojedynczych dróg), zaleca się
wprowadzenie zużycia obliczonego przez COPERT III w miejsce statystycznego
zużycia paliwa. Użytkownik może również na samym początku obliczeń nie
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wprowadzać w ogóle statystycznego zużycia paliwa. Wówczas na koniec obliczeń
pojawia się ostrzeżenie o tym (rys. 5.7.) z informacją, że użytkownik nie wpisał
statystycznego zużycia paliwa. Możliwe są wtedy do wyboru dwie opcje: jeśli
zostanie wybrany przycisk YES tzn., że należy wprowadzić statystyczne zużycie
paliwa (przez użytkownika), jeśli wybrany zostanie przycisk NO tzn., że użytkownik
zgadza się na przyjęcie zużycia paliwa obliczonego przez COPERT III.

Rys. 5.7. Informacja pojawiająca się w przypadku wprowadzenia zerowego
statystycznego zużycia paliwa

Rys. 5.8. Wyniki obliczeń dla składników NMVOC
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Rys. 5.9. Podstawowe informacje o obliczeniach
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CZĘŚĆ III – PRZYKŁADY OBLICZEŃ
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1.

PRZYKŁAD OBLICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
DLA POJEDYNCZEGO ODCINKA DROGI – STAN ISTNIEJĄCY

W poniższym przykładzie analizowana jest emisja zanieczyszczeń powietrza od
pojazdów dla pojedynczej drogi w stanie istniejącym (stan na 2006 r.). Analiza dla
stanu prognozowanego tej samej drogi w określonych horyzontach czasowych
przeprowadzona będzie w kolejnym przykładzie.

Przykłady obliczeń zostały tak dobrane, aby użytkownik przy użyciu
poniższych opisów mógł je samodzielnie wykonać krok po kroku.

1.1. Dane do obliczeń

Podstawowe dane do przykładu:
a) Zamiejski odcinek drogi ekspresowej zlokalizowany w południowo-wschodniej
Polsce.
b) Średnioroczne dobowe natężenie ruchu w roku 2006: ŚDR = 8 392 P/d.
Liczbę pojazdów poszczególnych kategorii podano w tabl. 1.1.

Okres prognozy

motocykle

samochody
osobowe

samochody
dostawcze

samochody
ciężarowe

samochody
ciężarowe z
przyczepami

autobusy

traktory

Tabl. 1.1. Natężenia ruchu P/d dla analizowanego odcinka drogi w roku 2006

SUMA

Rok 2006

33

6 494

760

421

522

162

0

8 392

c) Długość analizowanego odcinka drogi: L = 6,5 km.
d) Maksymalne pochylenie podłużne niwelety: i = 3,2%.
e) Średnia prędkość podróży: v = 50 – 100 km/h. Dokładne wartości zostaną
podane dla każdego z rodzajów i kategorii pojazdów samochodowych w dalszej
części przykładu.
1.2. Wprowadzenie danych do programu COPERT III

W poniższych punktach przedstawiono poszczególne etapy wprowadzania
danych oraz wykonania obliczeń wraz z raportami wyników. Wyniki obliczeń emisji
wybranych zanieczyszczeń powietrza mogą, a w przypadku opracowań
środowiskowych kończących się decyzjami administracyjnymi – powinny być
wykorzystane do dalszych analiz, np. obliczeń imisji zanieczyszczeń i ich zasięgów.

Pliki z danymi do tego przykładu można pobrać z Portalu Ochrony
Środowiska (www.oos.pl), z działu Bazy danych > COPERT III.
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1.2.1.

Dane związane z krajem – Country

Wybór kraju – Country>Select

W analizowanym przypadku przyjęto istniejący profil danych dla Polski,
korzystając w ten sposób z niektórych danych wejściowych wprowadzonych
do programu jako domyślne (rys. 1.1.). W dalszej części wprowadzania danych
możliwe jest modyfikowanie niektórych wartości.

Rys. 1.1. Wybór kraju i profilu danych
Dane związane paliwem – Country>Fuel

W kolejnym punkcie programu COPERT III określono dane dotyczące
parametrów paliw (Fuel Data). W pierwszym etapie obliczeń analizowanego
przykładu nie wpisano wartości rocznego zużycia poszczególnych rodzajów paliwa
(Annual Fuel Consumption – rys. 1.2.) ze względu na brak takich danych dla
pojedynczego odcinka drogi (p. 4.1.1., rozdz. 5 – Część II). Zużycie paliwa jest
obliczane przez program po wpisaniu pozostałych danych, wobec czego do tego
punktu powrócono po zakończeniu wprowadzania wszystkich danych.

W Polsce dostępne są dane na temat sprzedaży paliw dużych koncernów
paliwowych na obszarze całego kraju. Informacje te jednak nie są
precyzyjne, gdyż nie są uwzględniają produkcji małych zakładów oraz
paliwa zakupionego poza granicami kraju. Na podstawie obecnie
dostępnych danych określenie zużycia na analizowanym obszarze jest
niemal niemożliwe i bardzo szacunkowe.
Ponieważ od roku 1998 w Unii Europejskiej (również i w Polsce) wprowadzono
zakaz używania benzyny bezołowiowej, dlatego w drugim oknie dotyczącym
zużywanych paliw przy pytaniu Is all gasoline consumed unleaded? (Czy całe zużyte
paliwo jest bezołowiowe?) zaznaczono opcję Yes.
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W oknie z danymi dotyczącymi zawartości poszczególnych substancji
chemicznych w paliwach (Fuel Specifications) program COPERT III podaje
domyślnie wartości dla wszystkich substancji oprócz siarki i ołowiu. Dla tych
pierwiastków wprowadzono wartości dopuszczalne (wg informacji zawartych w p.
4.1.1.) określone w odpowiednich rozporządzeniach:
- w wierszu Benzyna bezołowiowa (Gasoline Unleaded) podano wartości z
[23], tj. 50 mg/kg dla siarki oraz 5 mg/kg dla ołowiu,
- w wierszu Olej napędowy (Diesel) wpisano wartości z [24], tj. 50 mg/kg dla
siarki.
Ponieważ wprowadzone wartości to maksymalne dopuszczalne zawartości tych
dwóch substancji w paliwach, zatem obliczone stężenia zanieczyszczeń powietrza
również będą maksymalne i możliwe jest przeszacowanie wartości emisji.

Rys. 1.2. Wybór parametrów paliw bazowych dla analizowanego przykładu
Ponieważ obliczenia wykonywane są dla danych z roku 2006, w oknie ukrytym
pod przyciskiem Advanced… (rys. 1.3.) zaznaczono najnowszy typ paliwa – Stage
2005.
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Rys. 1.3. Wybór parametrów paliw ulepszonych dla analizowanego przykładu
Dane związane z temperaturą miesięczną – Country>Temperatures

W trakcie wyboru kraju (Country>Select) wskazano na kraj Polska. Wśród
danych zdefiniowanych domyślnie dla obszaru kraju są średnie temperatury
otoczenia panujące w poszczególnych miesiącach. W niniejszym przykładzie nie
wprowadzano nowych danych, wykorzystując informacje zawarte w programie
COPERT III (rys. 1.4.).

W przypadku prowadzenia obliczeń o charakterze szczgółowym należy
przyjmować wartości minimalne i maksymalne temperatur dla danej
lokalizacji drogi lub dla lokalizacji innej, ale jak najbardziej zbliżonej do
analizowanej drogi.
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Rys. 1.4. Wybór danych o średnich miesięcznych temperaturach otoczenia
Dane związane z ciśnieniem w zbiorniku paliwa – Country>Reid Vapour
Pressure

Do obliczeń emisji par VOC również użyto domyślnych (standardowych)
wartości ciśnienia w zbiorniku paliwa z programu COPERT III (rys. 1.5.) – 70 kPa
w okresie jesień-zima i 58 kPa w okresie wiosna-lato.

Rys. 1.5. Wybór wartości ciśnienia w zbiorniku paliwa (RVP)
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Dane związane z emisją zimną – Country>Cold Start Parameters

Jedną z podstawowych danych, jakich program COPERT III używa do obliczeń
emisji zimnej jest średnia długość podróży (ltrip). Standardowo dla Polski program
przyjmuje wartość 10 km i jest ona właściwa dla analiz dotyczących większego
obszaru (np. analizy sieci dróg). W przypadku analizy emisji zanieczyszczeń
powietrza pochodzących od pojedynczej drogi jako długość podróży należy przyjąć
długość analizowanego odcinka (w dalszych polach wprowadzane są dane
dotyczące natężeń ruchu [P/rok]; przyjmuje się, że natężenie ruchu pozostaje
niezmienne na całym odcinku drogi, co oznacza, że każdy pojazd, który pojawi się na
początku odcinka, musi przejechać przez całą jego długość).

W przypadku analiz środowiskowych dla sieci lub kilku dróg (np. drogi
dojazdowe do skrzyżowania), gdy niezbędna jest znajomość emisji
niezależnie dla każdej z dróg, zaleca się podział na tzw. odcinki
jednorodne. Odcinki jednorodne to takie, na których występują takie same
warunki (parametry) ruchowe. W takiej sytuacji obliczenia w programie
COPERT III powinny być wykonane niezależnie dla każdego odcinka
jednorodnego.
W analizowanym przypadku długość odcinka drogi, a więc i średnia długość
podróży, wynosi 6,5 km. Wartość tę wpisano w odpowiednie okno i w związku z tym
zaznaczono opcję User (pole zaznaczenia obok okna wpisywania wartości).
Po zmianie wartości ltrip konieczne jest ponowne obliczenie wartości
współczynnika β (przycisk Recalculate Beta). Do dalszych obliczeń pozostawiono
wartości β obliczone przez program (przycisk Copert na dole okna) – rys. 1.6.
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Rys. 1.6. Wybór wartości średniej długości podróży oraz współczynnika beta (β)
Dane związane ze sprawnością zbiornika paliwa – Country>Canister Efficiency

Podczas wyboru kraju program przyjmuje w oknie z danymi dotyczącymi
sprawności zbiornika paliwa wartość 92%, jako parametr zdefiniowany przez
użytkownika – wartość zalecana w obliczeniach. W trakcie wprowadzania danych
należy zmienić włączony domyślny przycisk Copert na User – rys. 1.7.
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Rys. 1.7. Wybór wartości miesięcznej sprawności zbiornika paliwa
1.2.2.

Dane związane pojazdami – Activity Data

Dane o natężeniu ruchu i inne związane z charakterystyką pojazdów – Activity
Data>Fleet Info
Liczba pojazdów – Population

W tabelach dotyczących danych o poszczególnych pojazdach związanych
z ruchem wprowadzono natężenia ruchu w podziale na poszczególne kategorie oraz
przebieg pojazdów. Podział tych pojazdów wykonano na podstawie wzorów i tabel
z Załącznika nr 4 sporządzonych na podstawie danych GUS [12] (dla stanu
istniejącego parku samochodowego), na potrzeby niniejszego opracowania.
W wyniku przeliczeń otrzymano liczby pojazdów dla każdej kategorii i grupy. Dane te
wprowadzono w odpowiednie wiersze pierwszej kolumny (Population) okna
z parametrami potoku ruchu (Fleet Data) – rys. 1.8. do rys. 1.13.
Pozostawiono domyślne udziały pojazdów wyposażonych we wtrysk paliwa
(Fuel Injection) oraz w system kontroli nad parowaniem paliwa (Evaporation Control).
Ze względu na charakter drogi (droga ekspresowa na odcinku zamiejskim) oraz
dostępne dane o ruchu założono, że w potoku nie występują autobusy miejskie i
motorowery, wartości natężeń dla każdej kategorii pojazdu równa jest 0 (rys. 1.11 i
rys. 1.12).

Aktualne dane o procentowych udziałach poszczególnych kategorii
pojazdów w kraju można znaleźć na Portalu Ochrony Środowiska GDDKiA
(www.oos.pl), w dziale Bazy danych > COPERT III.

- 78 -

Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów –
model i program komputerowy COPERT III

Rys. 1.8. Dane o natężeniu ruchu z uwzględnieniem technologii wykonania oraz
pojemności silnika – pojazdy osobowe

Rys. 1.9. Dane o natężeniu ruchu z uwzględnieniem technologii wykonania oraz
pojemności silnika – pojazdy ciężarowe lekkie (dostawcze)
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Rys. 1.10. Dane o natężeniu ruchu z uwzględnieniem technologii wykonania oraz
pojemności silnika – pojazdy ciężarowe ciężkie

Rys. 1.11. Dane o natężeniu ruchu z uwzględnieniem technologii wykonania oraz
pojemności silnika – autobusy
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Rys. 1.12. Dane o natężeniu ruchu z uwzględnieniem technologii wykonania oraz
pojemności silnika – motorowery

Rys. 1.13. Dane o natężeniu ruchu z uwzględnieniem technologii wykonania oraz
pojemności silnika – motocykle
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Roczny przebieg pojazdów – Annual Mileage km

W przypadku analiz dla pojedynczego odcinka drogi (jak w tym przykładzie) nie
należy stosować danych o przebiegach dla całej Polski, gdyż jest to rozważanie
jedynie teoretycznej sytuacji, w której każdy pojazd, który w ciągu roku pojawi się na
odcinku drogi, ma do przejechania tylko jego jednokrotną długość. W kolumnie
Population należy wprowadzić roczne natężenia ruchu (ŚDR [P/d] x 365 [d/rok]),
natomiast jako roczny przebieg każdego z pojazdów (Annual Mileage [km]) – w
przypadku analizy jednego odcinka jednorodnego należy przyjmować jego długość
(w analizowanym przypadku 6,5 km).
Dane o prędkości i rodzaju ruchu – Activity Data>Circulation Info

W kolejnym oknie wprowadzono dane dotyczące przewidywanych prędkości
oraz udziału poszczególnych pojazdów w ruchu o określonym charakterze (miejski,
zamiejski, autostrady i drogi ekspresowe) – rys. 1.14. do rys. 1.19.
W przykładzie zróżnicowano prędkości dla pojazdów różnych technologii
(wieku) i pojemności silnika:
- dla pojazdów osobowych: 60 – 90 km/h,
- dla pojazdów ciężarowych lekkich (dostawczych): 60 – 90 km/h,
- dla pojazdów ciężarowych ciężkich: 50 – 80 km/h,
- dla autobusów: 50 – 70 km/h,
- dla motocykli: 80 – 100 km/h.
Analizowany przykład dotyczy drogi ekspresowej o charakterze zamiejskim,
wobec czego we wszystkich oknach zawierających udział poszczególnych pojazdów
w różnych typach ruchu wpisano 100 % w kolumnie Highway (autostrady i drogi
ekspresowe).
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Rys. 1.14. Dane o prędkościach pojazdów i charakterze ruchu – samochody
osobowe

Rys. 1.15. Dane o prędkościach pojazdów i charakterze ruchu – samochody
ciężarowe lekkie (dostawcze)
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Rys. 1.16. Dane o prędkościach pojazdów i charakterze ruchu – samochody
ciężarowe ciężkie
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Rys. 1.17. Dane o prędkościach pojazdów i charakterze ruchu – autobusy i autokary

Rys. 1.18. Dane o prędkościach pojazdów i charakterze ruchu – motorowery
(w przykładzie przyjęto brak tego typu pojazdów)
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Rys. 1.19. Dane o prędkościach pojazdów i charakterze ruchu – motocykle
Dane o parowaniu substancji z pojazdów – Activity Data>Evaporation Share

W oknie zawierającym dane o udziale parowania substancji z pojazdów różnych
kategorii dla poszczególnych typów dróg zmieniono wartości z domyślnych na 100 %
udziału w ruchu na autostradach i drogach ekspresowych oraz po 0 % udziału
w ruchu na drogach miejskich i zamiejskich. Parametry te są określane dla pojazdów
osobowych – rys. 1.20., pojazdów dostawczych – rys. 1.21., motorowerów
(w analizowanym przykładzie nie określono) oraz motocykli – rys. 1.22.
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Rys. 1.20. Podział parowania substancji z pojazdów osobowych

Rys. 1.21. Podział parowania substancji z pojazdów ciężarowych lekkich
(dostawczych)
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Rys. 1.22. Podział parowania substancji z motocykli
Sprawdzenie danych – Activity Data>Check…

Po wprowadzeniu wszystkich danych z grupy Activity Data zaleca ich
sprawdzenie za pomocą polecenia Check… Odpowiedź No records to be corrected!
oznacza, że wszystkie dane zostały wprowadzone poprawienie i nie zawierają
błędów logicznych.
1.2.3.

Dane związane ze współczynnikami emisji – Emission Factors

Dane związane ze współczynnikami emisji gorącej – Emission Factors>Hot
Stabilised

Po wprowadzeniu danych dotyczących potoków ruchu program COPERT III
podaje współczynniki dla emisji gorącej dla poszczególnych zanieczyszczeń
powietrza – rys. 1.23. do rys. 1.30.
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Rys. 1.23. Współczynniki emisji gorącej – tlenek węgla CO

Rys. 1.24. Współczynniki emisji gorącej – tlenki azotu NOx
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Rys. 1.25. Współczynniki emisji gorącej – pyły zawieszone PM

Rys. 1.26. Współczynniki emisji gorącej – lotne substancje organiczne VOC
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Rys. 1.27. Zużycie paliwa w czasie emisji gorącej

Rys. 1.28. Współczynniki emisji gorącej – amoniak NH3
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Rys. 1.29. Współczynniki emisji gorącej – podtlenek azotu N2O

Rys. 1.30. Współczynniki emisji gorącej – metan CH4
Dane związane ze współczynnikami emisji zimnej – Emission Factors>Cold
Excess

Analizowany odcinek drogi znajduje się w obszarze pozamiejskim, gdzie,
zgodnie z założeniami programu COPERT III, nie występuje zjawisko emisji zimnego,
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dlatego też dla każdego zanieczyszczenia w każdym miesiącu podane są wartości
emisji równe 0 (przykładowo: tabela dla tlenku węgla CO: rys. 1.31.).

Rys. 1.31. Przykład współczynników emisji zimnej – tlenek węgla CO
Dane związane z emisją parowania – Emission Factors>Evaporation

Na analizowanym odcinku drogi wystąpiły emisje parowania ze względu na
znaczny udział pojazdów osobowych i dostawczych w potoku ruchu. Wyniki obliczeń
wskaźników poszczególnych parametrów emisji parowania przedstawiono na rys.
1.32. – rys. 1.37.
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Rys. 1.32. Współczynniki emisji parowania – emisje dzienne, wynikające ze wzrostu
temperatury otoczenia podczas dnia w stosunku do temperatury zbiornika paliwa

Rys. 1.33. Współczynniki emisji parowania – straty z parowania ciepłego silnika
pojazdów wyposażonych w gaźnik
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Rys. 1.34. Współczynniki emisji parowania – straty z parowania gorącego silnika
pojazdów wyposażonych w gaźnik

Rys. 1.35. Współczynniki emisji parowania – straty z parowania ciepłego i gorącego
silnika pojazdów wyposażonych w układ wtryskowy paliwa
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Rys. 1.36. Współczynniki emisji parowania – dodatkowe straty z jazdy przy ciepłym
silniku

Rys. 1.37. Współczynniki emisji parowania – dodatkowe straty z jazdy przy gorącym
silniku
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1.2.4.

Dane dodatkowe – Advanced

W analizowanym przykładzie nie wprowadzano dodatkowych danych, które
mogą mieć wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza. Z czterech
zmiennych parametrów tylko jeden jest uzależniony od lokalizacji analizowanego
odcinka drogi, tj. od pochylenia podłużnego. Z danych przedstawionych w punkcie
1.1. wynika, że droga zlokalizowana jest w terenie płaskim i jej pochylenie nie
przekracza wartości 3,2%, wobec czego nie ma ono wpływu na emisje (wartością
graniczną jest 4%). Pozostałe czynniki (wiek pojazdów, wprowadzenie ulepszonego
paliwa oraz masa pojazdów ciężkich) zostały już uwzględnione w poprzednich,
podstawowych etapach wprowadzania.
1.3. Wyniki obliczeń – Results
Bilans paliw – Fuel Balace

Po zakończeniu wprowadzania informacji związanych z potokiem ruchu
w analizowanym przykładzie powrócono do danych o zużyciu paliw. Z menu Results
otworzono okno z obliczeniami bilansu paliw Fuel Balance (rys. 1.38.), a następnie
dane te przeniesiono do okna dotyczącego parametrów i zużycia paliw bazowych
(Fuel Data) – rys. 1.39. (opisanego w punkcie 4.1.1. w Części II). Dopiero po
ponownym przeliczeniu danych – przycisk Recalculate All w oknie Fuel Balance –
uzyskano wartości stężeń zanieczyszczeń zależnych od wielkości zużycia paliw.

Rys. 1.38. Obliczenie zużycia paliwa
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Rys. 1.39. Wprowadzenie danych dotyczących zużycia paliw na analizowanym
odcinku drogi

Powyższe podejście jest właściwe w przypadku, gdy nie posiada się
informacji o zużyciu paliw na analizowanym fragmencie sieci drogowej
z własnych źródeł. Wprowadzenie danych o zużyciu paliw jest konieczne;
pozostawienie wartości zerowych spowoduje, że uzależnione od nich
emisje zostaną obliczone niewłaściwie (wartości emisji będą zbyt niskie,
w niektórych przypadkach równe 0).
Emisje zanieczyszczeń powietrza – Total Emissions

Wyniki obliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza (dla poszczególnych
substancji) program generuje w postaci tabel z rozróżnieniem na kategorie pojazdów
oraz rodzaje dróg. Przykład tabeli dla tlenków azotu przedstawiono na rys. 1.40.
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Rys. 1.40. Emisje zanieczyszczenia powietrza – tlenki azotu (wersja tabelaryczna)
Program podaje wyniki obliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza w tonach
dla tlenków azotu NOx, lotnych substancji organicznych VOC, pyłów zawieszonych
PM, dwutlenku węgla CO2, podtlenku azotu N2O, amoniaku NH3, dwutlenku siarki
SO2 oraz niemetanowych lotnych związków organicznych NMVOC. Natomiast wyniki
dla pierwiastków: ołowiu Pb, kadmu Cd, miedzi Cu, chromu Cr, niklu Ni, selenu Se
oraz cynku Zn wyliczone są w kilogramach. W tabelach wyniki przedstawione są
w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku (np. rys. 1.40.). Aby uzyskać
dokładniejsze wartości emisji, należy wyeksportować wyniki obliczeń do pliku Excel.
Na ich podstawie w analizowanym przykładzie przygotowano zestawienie wyników
całkowitych emisji (tabl. 1.2).
Ponieważ w niektórych programach komputerowych obliczających imisję
zanieczyszczeń powietrza wprowadza się dane w jednostkach innych niż te,
w których obliczana jest emisja przez COPERT III, w ostatniej kolumnie tabl. 1.2
podano przykład przeliczenia wartości emisji z programu na [g/h*km].

Należy zwrócić uwagę na to, że COPERT III oblicza wartości emisji dla
całego analizowanego obszaru, w tym przypadku dla drogi o długości
6,5 km. Do większości obliczeń imisji należy natomiast podać emisję
na kilometr analizowanej drogi.
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Tabl. 1.2 Wyniki obliczeń programu COPERT III – emisje całkowite
Substancje

Wyniki obliczeń programu
[t/rok*6,5 km]

Przeliczenie
na [g/h*km]

NOx

30,94

543,33

VOC

10,30

180,82

PM

0,72

12,65

FC

1308,72

22 984,11

CO2

4201,76

73 792,83

CH4

0,40

7,07

N2O

0,43

7,54

NH3

0,75

13,18

SO2

0,12

2,09

NMVOC – emisja
gorąca

9,81

172,26

NMVOC – emisja
parowania

985,49

17 307,52

Substancje

Wyniki obliczeń programu
[kg/rok*6,5 km]

Przeliczenie
na [g/h*km]

Pb

3,59

0,0630

Cd

0,01

0,00021

Cu

2,02

0,036

Cr

0,06

0,0010

Ni

0,08

0,0015

Se

0,01

0,00021

Zn

1,19

0,021

Ponadto w programie jest możliwe generowanie dwóch typów raportów
z wynikami dla każdego z obliczanych zanieczyszczeń: raport z podziałem emisji
na ich rodzaje (Hot, Cold Start, Evaporation) oraz raport z podziałem emisji
ze względu na rodzaje dróg (Urban, Rural, Highways). Przykłady raportów
pierwszego rodzaju pokazano na poniższych rysunkach: NOx – rys. 1.41., NMVOC –
rys. 1.42., Pb – rys. 1.43., PM – rys. 1.44., N2O – rys. 1.45., CO2 – rys. 1.46., SO2 –
rys. 1.47. Udziały poszczególnych pojazdów w całkowitej emisji danej substancji
pokazane są w raportach w formie wykresu kołowego.
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Rys. 1.41. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza – tlenki azotu NOx
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Rys. 1.42. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza – niemetanowe lotne związki
organiczne NMVOC
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Rys. 1.43. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza – ołów Pb
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Rys. 1.44. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza – pyły zawieszone PM
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Rys. 1.45. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza – podtlenek azotu N2O
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Rys. 1.46. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza – dwutlenek węgla CO2
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Rys. 1.47. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza – dwutlenek siarki SO2
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2.

PRZYKŁAD OBLICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
DLA POJEDYNCZEGO ODCINKA DROGI – STAN PROGNOZOWANY
DLA DWÓCH HORYZONTÓW CZASOWYCH

2.1. Dane do obliczeń

W przykładzie przedstawiono porównanie wyników obliczeń emisji
zanieczyszczeń powietrza dla dwóch horyzontów czasowych: w roku 2009 (po
oddaniu odcinka drogi do eksploatacji) oraz w roku 2026.
Wszystkie dane poza danymi ruchowymi (w tym średnią prędkością podróży)
zostały takie same jak w przykładzie poprzednim (p. 1.1.). Tym razem średnią
prędkość podróży przyjęto jako: v = 50 – 90 km/h (dla każdej z kategorii i grup
pojazdów, dla obu okresów prognozy). W tabl. 2.1 poniżej podano natężenia ruchu
dla poszczególnych rodzajów pojazdów.
Dane przeniesione z poprzedniego przykładu zostały pominięte w opisie.

Okres prognozy

motocykle

samochody
osobowe

samochody
dostawcze

samochody
ciężarowe

samochody
ciężarowe z
przyczepami

autobusy

traktory

Tabl. 2.1. Natężenia ruchu [P/d] dla analizowanego odcinka drogi dla
poszczególnych horyzontów czasowych

SUMA

Rok 2009

32

8 367

1 304

435

543

217

10

10 908

Rok 2026

56

14 352

2 237

746

932

373

18

18 714

Przy obliczeniach do opracowań środowiskowych zaleca się uwzględniać
zmiany prędkości pojazdów wynikające ze zmian natężenia ruchu.
Pliki z danymi do tego przykładu również można pobrać z Portalu Ochrony
Środowiska (www.oos.pl), z działu Bazy danych > COPERT III

2.2. Wprowadzenie danych do programu COPERT III
2.2.1.

Dane związane z analizowanym obszarem – Country

W przykładzie pozostawiono większość danych zdefiniowanych w pierwszym
menu Country. Jedynie w oknie dotyczącym składu chemicznego paliwa (Fuel)
zmieniono zawartości siarki w benzynie i w oleju napędowym. Zmiana ta wynika z
zapisów w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(wraz ze zmianą) [23], [24], gdzie od roku 2009 zalecono ograniczenie w ilości siarki
do 10 mg/kg.
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Rys. 2.1 Zmiana parametrów paliw bazowych dla analizowanego przykładu
uwzględniającego horyzonty czasowe
2.2.2.

Dane związane pojazdami – Activity Data

Podstawową zmianą w stosunku do poprzedniego przykładu było określenie
prognozowanych danych dotyczących natężeń ruchu poszczególnych kategorii i grup
pojazdów na lata 2009 i 2026. Dane te określono według wzorów oraz tabel
przedstawionych w Załączniku nr 4.
Ze względu na brak danych odnośnie motorowerów i motocykli nie było możliwe
wykonanie podobnej prognozy podziału liczby pojazdów w potoku ruchu. Podobnie
jak w poprzednim przykładzie przyjęto brak motorowerów oraz równomierny podział
prognozowanej liczby motocykli na poszczególne kategorie pojazdów.
2.3. Wyniki obliczeń – Results
Bilans paliw – Fuel Balace

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, przeniesiono obliczone przez program
wartości zużycia paliwa z okna Results>Fuel Balance do okna Country>Fuel Data.
Emisje zanieczyszczeń powietrza – Total Emissions

W wyniku zmiany natężeń ruchu otrzymano wartości emisji zanieczyszczeń
powietrza na odcinku drogi dla dwóch horyzontów czasowych: w roku 2009 i 2026.
Wyniki tych obliczeń przedstawiono w tabl. 2.2 oraz w postaci raportów (rys. 2.2. –
rys. 2.15.).
W przypadku substancji z Grupy 1 (podział wg rozdz. 6 Części I) wyniki
charakteryzują się znaczną dynamiką zmian. Zwiększa się ilość emitowanych lotnych
związków organicznych, głównie związanych z emisją parowania (VOC: +12 %,
NMVOC: +14 %), zmniejsza natomiast emisja gorąca: tlenków azotu (NOx: -12 %),
metanu (CH4: -27 %) oraz pyłu zawieszonego (PM: -58 %).
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Emisje związków Grupy 2 (SO2, CO2, metale ciężkie), uzależnione wprost od
wielkości zużycia paliwa (FC – Fuel Consumption), rosną o 70 – 73%.
Pozostałe dwa związki należące do Grupy 3, dla których program oblicza
emisje metodą uproszczoną, wykazują umiarkowany wzrost stężeń (NH3: +10 %,
N2O: +15 %).
W poniższych raportach oprócz wartości emisji pokazane są również udziały
poszczególnych rodzajów pojazdów w emisji każdego z rozważanych
zanieczyszczeń powietrza. W analizowanym przykładzie zmiana natężenia ruchu
oraz udziału danej kategorii pojazdów w ruchu spowodowała zmniejszenie udziału
samochodów osobowych, a zwiększenie wpływu pojazdów ciężkich na emisję. Dla
większości substancji zmiana udziału pojazdów osobowych wynosiła -18 % (z 30 %
do 12 %), jedynie w przypadku niemetanowych lotnych związków organicznych
NMVOC udział zmniejszył się z 26 % do 1 % (-25 %).
Tabl. 2.2 Wyniki obliczeń programu COPERT III – emisje całkowite
Wyniki obliczeń programu
[t/rok*6.5 km]

Substancje

Przeliczenie na [g/h*km]

Wyniki programu
NOx

21,22

372,60

VOC

6,20

108,88

PM

0,37

6,46

CO2

5 144,29

90 345,74

0,31

5,40

0,66

11,53

NH3

1,32

23,26

SO2

0,03

0,51

NMVOC – emisja gorąca

5,89

103,49

NMVOC – emisja parowania

783,76

13 764,71

NOx

18,60

326,62

VOC

6,95

122,10

PM

0,16

2,73

CO2

8 897,17

156 255,16

0,23

3,96

0,75

13,26

NH3

1,46

25,59

SO2

0,05

0,88

NMVOC – emisja gorąca

6,73

118,14

NMVOC – emisja parowania

894,77

15 714,21

Rok 2009

1 601,80

28 131,42

Rok 2026

2 769,89

48 645,68

CH4
N2O

CH4
N2O

FC – zużycie paliwa
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Wyniki obliczeń programu
[kg/rok*6.5 km]

Przeliczenie na [g/h*km]

Pb

5,72

0,1004

Cd

0,01

0,00026

Cu

2,47

0,043

0,07

0,0013

Ni

0,10

0,0018

Se

0,01

0,00026

Zn

1,45

0,026

Pb

9,74

0,1710

Cd

0,03

0,00044

Cu

4,26

0,075

0,13

0,0022

Ni

0,18

0,0031

Se

0,03

0,00044

Zn

2,51

0,044

Substancje

Cr

Cr

Rok 2009

Rok 2026
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Rys. 2.2. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2009 – tlenki azotu NOx
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Rys. 2.3. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2026 – tlenki azotu NOx
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Rys. 2.4. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2009 – niemetanowe lotne
związki organiczne NMVOC
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Rys. 2.5. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2026 – niemetanowe lotne
związki organiczne NMVOC
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Rys. 2.6. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2009 – ołów Pb
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Rys. 2.7. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2026 – ołów Pb
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Rys. 2.8. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2009 – pyły zawieszone PM
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Rys. 2.9. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2026 – pyły zawieszone PM
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Rys. 2.10. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2009 – podtlenek azotu
N2O
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Rys. 2.11. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2026 – podtlenek azotu
N2O
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Rys. 2.12. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2009 – dwutlenek węgla
CO2
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Rys. 2.13. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2026 – dwutlenek węgla
CO2
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Rys. 2.14. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2009 – dwutlenek siarki
SO2
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Rys. 2.15. Raport emisji zanieczyszczeń powietrza w roku 2026 – dwutlenek siarki
SO2
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CZĘŚĆ IV – ZAŁĄCZNIKI
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Podział na kategorie pojazdów w programie modelu
i programie COPERT III [2]

na benzynę>3,5 t
Diesel<7,5 t

Conventional
Euro I – 91/441/EEC
Euro II – 94/12/EC
Euro III – 98/69/EC Stage 2000
Euro IV – 98/69/EC Stage 2005

Conventional

Conventional
Euro I 91/542/EEC Euro II
Stage I
91/542/EEC Stage II
Euro III – 1999/96/EC
Euro IV – COM(1998)776
Euro V – COM(1998)776

Diesel 7,5- 16t t

Conventional
Euro I – 91/441/EEC
Euro II – 94/12/EC
Euro III – 98/69/EC Stage 2000
Euro IV – 98/69/EC Stage 2005

Technologia

Conventional
91/542/EEC Stage I
91/542/EEC Stage II
Euro III – 1999/96/EC
Euro IV – COM(1998)776
Euro V – COM(1998)776

Diesel 16 – 32 t

PRE ECE
ECE 15/00-01
ECE 15/02
ECE 15/03
ECE 15/04
Euro I – 91/441/EEC
Euro II – 94/12/EC
Euro III – 98/69/EC Stage 2000
Euro IV – 98/69/EC Stage 2005

Klasa

Conventional
91/542/EEC Stage I
91/542/EEC Stage II
Euro III – 1999/96/EC
Euro IV – COM(1998)776
Euro V – COM(1998)776

Diesel >32 t

na benzynę 1,4 – 2,0l

PRE ECE
ECE 15/00-01
ECE 15/02
ECE 15/03
ECE 15/04
Improved Conv.
Open Loop
Euro I – 91/441/EEC
Euro II – 94/12/EC
Euro III – 98/69/EC Stage 2000
Euro IV – 98/69/EC Stage 2005

Typ
pojazdu

Pojazdy ciężarowe ciężkie

na benzynę<1,4l

PRE ECE
ECE 15/00-01
ECE 15/02
ECE 15/03
ECE 15/04
Improved Conv.
Open Loop
Euro I – 91/441/EEC
Euro II – 94/12/EC
Euro III – 98/69/EC Stage 2000
Euro IV – 98/69/EC Stage 2005

na benzynę >2,0l

Technologia

diesel<2,0l

Klasa

diesel>2,0l

Pojazdy osobowe

Typ
pojazdu

Conventional
91/542/EEC Stage I
91/542/EEC Stage II
Euro III – 1999/96/EC
Euro IV – COM(1998)776
Euro V – COM(1998)776

- 131 -

- 132 -

Miejskie autobusy
Autokary

Conventional
97/24/EC Stage I
97/24/EC Stage II

Conventional
97/24/EC Stage I

Conventional
97/24/EC Stage I

Conventional
97/24/EC Stage I

Conventional
97/24/EC Stage I

3

<50cm

Conventional
91/542/EEC Stage I
91/542/EEC Stage II
Euro III – 1999/96/EC
Euro IV – COM(1998)776
Euro V – COM(1998)776

2-su-wowe
3
>50 cm

Conventional
91/542/EEC Stage I
91/542/EEC Stage II
Euro III – 1999/96/EC
Euro IV – COM(1998)776
Euro V – COM(1998)776

4-su-wowe
3
50-250 cm

Autobusy

Technologia

4-su-wowe
3
250-750 cm

Conventional
Euro I – 98/59/EEC
Euro II – 96/69/EC
Euro III – 98/69/EC Stage 2000
Euro IV – 98/69/EC Stage 2005

Klasa

4-su-wowe
>750 cm3

Conventional
Euro I – 98/59/EEC
Euro II – 96/69/EC
Euro III – 98/69/EC Stage 2000
Euro IV – 98/69/EC Stage 2005

Motorowery

Conventional

Typ
pojazdu

Motocykle

Conventional
Euro I – 91/441/EEC
Euro II – 94/12/EC
Euro III – 98/69/EC Stage 2000
Euro IV – 98/69/EC Stage 2005

2-suwowe

Technologia

na benzynę<3,5t

Klasa

diesel<3,5t

Pojazdy ciężarowe lekkie

Typ
pojazdu

LPG
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Oznaczenie metod obliczeniowych w COPERT III
i niezbędne dane dla poszczególnych rodzajów emisji
Metoda
obliczeń

10

Rodzaje emisji
Emisja gorąca

Emisja zimna

Straty parowania 10

A

- całkowity roczny przejazd
- średnia długość jazdy - lotność paliwa (RVP)
w kilometrach przypadający
przypadająca na
- współczynnik emisji
na pojazd
pojazd
zależny od średniej
- udział kilometrów przejechanych
- średnia miesięczna
miesięcznej temperatury
po drogach miejskich, pozamiejskich, temperatura
i od odchyleń
autostradach z uwzględnieniem
- współczynnik
temperatury, lotności
sposobu jazdy
korekcyjny zimnego
paliwa i jego temperatury
- A1:średnia prędkość pojazdów
startu zależny
w podziale na drogi miejskie,
od temperatury,
pozamiejskie, autostrady
długości jazdy,
z uwzględnieniem sposobu jazdy
technologii
- A1:współczynniki emisji zależne
katalizatora
od prędkości
- A2:współczynniki emisji zależne
od sposobu jazdy

B

- całkowity roczny przejazd w
- brak obliczeń
kilometrach przypadający na pojazd
- udział kilometrów przejechanych
po drogach miejskich, pozamiejskich,
autostradach uwzględnieniem
sposobu jazdy
- B1:średnia prędkość pojazdów
w podziale na drogi miejskie,
pozamiejskie, autostrady
z uwzględnieniem sposobu jazdy
- B1:współczynniki emisji zależne
od prędkości
- B2:współczynniki emisji zależny
od sposobu jazdy

- lotność paliwa (RVP)
- współczynnik emisji
zależny od średniej
miesięcznej temperatury
i od odchyleń
temperatury lotności
paliwa i jego temperatury

- brak obliczeń dla strat
parowania

C

- całkowity roczny przejazd w
- brak obliczeń
kilometrach przypadający na pojazd
- udział kilometrów przejechanych
po drogach miejskich, pozamiejskich,
autostradach z uwzględnieniem
sposobu jazdy
- współczynniki emisji zależny
od sposobu jazdy

D

- całkowite roczne zużycie paliwa w
podziale na kategorie pojazdów
- współczynnik emisji związany ze
zużyciem paliwa

- brak obliczeń dla strat
parowania

- brak obliczeń

dotyczy wyłącznie emisji NMVOC od pojazdów benzynowych
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Zestawienie metod obliczeniowych w COPERT III
Kategorie pojazdów

NOx

CO

NMVOC

CH4

PM

N2O

NH3

SO2

CO2

Pb

HM

FC

Pojazdy osobowe benzynowe
PRE ECE

A1

A1

A1

A2

-

C

C

D

D

D

D

A1

ECE 15/00-01

A1

A1

A1

A2

-

C

C

D

D

D

D

A1

ECE 15/02

A1

A1

A1

A2

-

C

C

D

D

D

D

A1

ECE 15/03

A1

A1

A1

A2

-

C

C

D

D

D

D

A1

ECE 15/04

A1

A1

A1

A2

-

C

C

D

D

D

D

A1

Improved Conventional

A1

A1

A1

A2

-

C

C

D

D

D

D

A1

Open Loop

A1

A1

A1

A2

-

C

C

D

D

D

D

A1

Euro I do Euro IV

A1

A1

A1

A1

-

C

C

D

D

D

D

A1

Pojazdy osobowe - diesel
Conventional

A1

A1

A1

A1

A1

C

C

D

D

D

D

A1

Euro I do Euro IV

A1

A1

A1

A1

A1

C

C

D

D

D

D

A1

pojazdy osobowe - LPG

A1

A1

A1

A1

-

C

-

-

D

-

-

A1

pojazdy osobowe - 2suwowe

C

C

C

C

-

C

C

D

D

D

D

C

Lekkie pojazdy dostawcze
benzynowe < 3,5 t
Conventional

A1

A1

A1

A2

-

C

C

D

D

D

D

A1

benzynowe < 3,5 t
Euro I do Euro IV

A1

A1

A1

A1

-

C

C

D

D

D

D

A1

diesel < 3,5 t Conventional

A1

A1

A1

A2

A1

C

C

D

D

D

D

A1

diesel < 3,5 t Euro I do Euro
IV

A1

A1

A1

A2

A1

C

C

D

D

D

D

A1

Pojazdy ciężarowe>3,5t
benzynowe Conventional

C

C

C

C

-

C

C

D

D

D

D

C

diesel Conventional

B1

B1

B1

C

B1

C

C

D

D

D

D

B1

diesel Euro I do Euro V

B1

B1

B1

C

B1

C

C

D

D

D

D

B1

autobusy i autokary
Conventional

B1

B1

B1

C

B1

C

C

D

D

D

D

B1

autobusy i autokary Euro I
do Euro V

B1

B1

B1

C

B1

C

C

D

D

D

D

B1

Pojazdy dwukołowe
Motorowery <50cm

3

B2

B2

B2

C

-

C

C

D

D

D

D

B2

motocykle 2-suwowe > 50
3
cm

B1

B1

B1

C

-

C

C

D

D

D

D

B1

motocykle 4-suwowe 50250cm3

B1

B1

B1

C

-

C

C

D

D

D

D

B1

motocykle 4-suwowe 250750 cm3

B1

B1

B1

C

-

C

C

D

D

D

D

B1

motocykle 4-suwowe > 750
3
cm

B1

B1

B1

C

-

C

C

D

D

D

D

B1
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Podział pojazdów w zależności od kategorii (wieku)
Podział poszczególnych rodzajów pojazdów na kategorie związane
z charakterystykami silnika (technologia, rodzaj używanego paliwa, pojemność) lub
charakterystykami samych pojazdów (masa) określono na podstawie danych o
liczebności poszczególnych typów pojazdów w latach 2003–2005, zebranych w
Głównym Urzędzie Statystycznym [12]. Po ich przetworzeniu uzyskano procentowe
udziały poszczególnych kategorii pojazdów w całym potoku. Dane te przedstawiono
w tabl. z4.2. – tabl. z4.18.
Podział pojazdów ze względu na rodzaje technologii (silników) dla stanu
istniejącego w roku 2006 wykonano na podstawie grup wiekowych danego rodzaju
pojazdu podanych przez GUS dla roku 2005. Poszczególne technologie, zwłaszcza
spełniające standardy norm EURO, obowiązywały w zdefiniowanych okresach, które
w znacznej części pokrywają się z grupami wiekowymi pojazdów.
Ponadto, dla potrzeb niniejszego opracowania, wykonano prognozę czasu
eksploatacji poszczególnych kategorii pojazdów z uwzględnieniem podziału na grupy
technologii budowy silnika i czasu ich wprowadzenia. W prognozach tych przyjęto
następujące założenia:
a) Okres eksploatacji jednego pojazdu wynosi 30 lat dla samochodów osobowych
oraz 25 lat dla samochodów dostawczych, ciężarowych oraz autobusów (wg
danych GUS w parku poszczególnych kategorii pojazdów występują starsze
pojazdy, jednak przyjęto ich udział jako pomijalnie mały).
b) Przed datą wejścia w życie określonych standardów emisji zanieczyszczeń
powietrza mogą występować pojazdy już spełniające te normy (ze względu na
szybki rozwój technologii), jednak ich udział w potoku jest wówczas niewielki.
c) Maksymalny udział danej kategorii pojazdów w potoku ruchu, określonej przez
odpowiednią normę, przypada w okresie od 12 do 17 lat od daty wejścia w
życie określonego standardu. Po tym okresie ilość pojazdów danej kategorii
spada, jednak do końca założonego okresu eksploatacji pojazdy wciąż
występują.
d) Na podstawie danych z GUS dla każdej kategorii został wyznaczony osobny
cykl eksploatacji pojazdu. Wyniki tych analiz dla poszczególnych grup pojazdów
(również o charakterze teoretycznym, zwłaszcza dla dalekich horyzontów
czasowych) zostały przedstawione w poniższych tabelach (tabl. z4.6., tabl.
z4.9., tabl. z4.13., tabl. z4.15.).
Dane dotyczące podziału pojazdów ze względu na rodzaj używanego paliwa
oraz pojemność silnika również określono na podstawie danych z GUS [12].
Do roku 2006 w Urzędach Statystycznych zbierane były tylko dane
o ładowności pojazdów ciężkich – brak jest informacji o ich masach, które określają
poszczególne kategorie pojazdów ciężkich. Ostatecznie masy pojazdów ciężkich
można uzyskać przeliczając podaną ładowność według wzorów zawartych w tabl.
z4.1.
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Tabl. Z4.1. Przeliczenie ładowności pojazdów na masę pojazdów
Ładowność pojazdów ciężkich C [t]

Masa pojazdów ciężkich M [t]

C < 3,5 t

M = C * 1,25

3,5 t <C < 10 t

M = C * 2,5

10 t < C < 32 t

M = C * 3,0

Na podstawie powyższej tabeli należy przed przystąpieniem do obliczeń liczby
poszczególnych kategorii pojazdów wykonać dodatkowe obliczenia masy pojazdów.
Po przeliczeniu liczby pojazdów o określonej ładowności na pojazdy o określonej
masie należy wydzielić kategorie pojazdów ciężkich zgodne z wymaganiami
programu COPERT III.
Poniżej podano wzory i tabele, na podstawie, których można oszacować liczbę
pojazdów danych kategorii i grup (w zależności od stosowanej technologii silnika,
rodzaju paliwa oraz pojemności).
Pojazdy osobowe

Liczbę pojazdów osobowych dla poszczególnych grup NSO można obliczać na
podstawie wzoru:
NSO = QSO * USOpal. * USOpoj. * USOtech.
[P/rok]
(Z4.1.)
gdzie:
– liczba pojazdów osobowych przejeżdżających odcinek drogi w okresie
QSO
roku [P/rok],
USOpal. – udział pojazdów o określonym rodzaju używanego paliwa,
USOpoj. – udział pojazdów o określonej pojemności silnika,
USOtech. – udział pojazdów o określonej technologii budowy silnika (wiek pojazdu).
Tabl. Z4.2. Podział grupy pojazdów osobowych ze względu na rodzaj używanego
paliwa
Rodzaj paliwa

Udział w potoku ruchu USOpal. [%]

benzyna

74,0

diesel

10,5

LPG

15,5

2-suwowe

0,0

Tabl. Z4.3. Podział grupy samochodów osobowych napędzanych benzyną
ze względu na pojemność silnika
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Udział w potoku ruchu USOpoj. [%]

<1,4 l

55,5

1,4 - 2,0 l

40,0

> 2,0 l

4,5
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Tabl. Z4.4. Podział grupy samochodów osobowych napędzanych olejem napędowym
ze względu na pojemność silnika
Pojemność silnika

Udział w potoku ruchu USOpoj. [%]

<2,0 l

95,4

> 2,0 l

4,6

Tabl. Z4.5. Podział grupy pojazdów osobowych ze względu na technologię
wykonania (wiek pojazdu) – rok 2006
Technologia budowy silnika

Lata produkcji

Udział w potoku ruchu USOtech. [%]

PRE ECE

powyżej 35 lat

1,8

ECE 15/00-01

34-29 lat

1,8

ECE 15/02

28-26 lat

9,7

ECE 15/03

25-21 lat

9,7

ECE 15/04

21-14 lat

14,0

Improved Conv.

21-20 lat

0,0

Open Loop

21-16 lat

0,0

Euro I - 91/441/EEC

14-10 lat

24,0

Euro II - 94/12/EC

9-6 lat

26,3

Euro III - 98/69/EC Stage 2000

6-1 lat

7,5

Euro IV - 98/69/EC Stage 2005

poniżej 1 roku

2,6

Euro V (post 2005)

wprowadzenie 2008 r.

2,6

Tabl. Z4.6. Procentowy udział poszczególnych kategorii pojazdów osobowych
(podział ze względu na technologię wykonania silnika) w potoku ruchu
w latach 2007 – 2030
Kategorie pojazdów osobowych ze względu na technologię wykonania silnika*)
Lata

1-2

3-4

5-7

8

9

10

11

12

Udział w potoku ruchu USOtech. [%]
2007

20,6%

27,3%

25,9%

18,6%

7,6%

2008

17,3%

25,5%

25,6%

19,6%

9,6%

2,4%

2009

14,1%

23,9%

25,3%

20,6%

11,4%

4,7%

2010

10,8%

22,2%

25,2%

21,6%

13,3%

6,9%

2011

7,3%

20,6%

25,1%

22,7%

15,2%

9,1%

2012

3,4%

19,0%

25,1%

23,9%

17,2%

11,4%

2013

1,7%

16,7%

24,6%

24,7%

18,9%

13,4%

2014

0,9%

14,1%

23,8%

25,3%

20,5%

15,4%

2015

0,0%

11,1%

23,0%

26,0%

22,3%

17,6%

2016

7,7%

21,9%

26,6%

24,0%

19,8%

2017

3,7%

20,7%

27,4%

26,0%

22,2%

2018

2,0%

18,6%

27,5%

27,6%

24,3%

- 139 -

Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów –
model i program komputerowy COPERT III

Kategorie pojazdów osobowych ze względu na technologię wykonania silnika*)
Lata

1-2

3-4

5-7

8

9

10

11

12

Udział w potoku ruchu USOtech. [%]
2019

1,0%

16,1%

27,3%

29,1%

26,5%

2020

13,1%

27,2%

30,8%

28,9%

2021

9,4%

26,7%

32,4%

31,5%

2022

4,7%

26,1%

34,6%

34,6%

2023

2,5%

24,4%

35,9%

37,2%

2024

1,4%

21,8%

37,0%

39,8%

2025

18,6%

38,4%

43,0%

2026

13,9%

39,6%

46,5%

2027

7,4%

41,2%

51,4%

2028

4,3%

40,8%

54,9%

2029

2,4%

39,1%

58,5%

2030

36,4%

63,6%

2031

30,6%

69,4%

2032

19,5%

80,5%

2033

13,8%

86,2%

2034

10,6%

89,4%

2035
*)

100,0%

Opis kategorii pojazdów wg COPERT III:

1 – PRE ECE

7 – Open Loop

2 –

ECE 15/00-01

8 – Euro I - 91/441/EEC

3 –

ECE 15/02

9 – Euro II - 94/12/EC

4 –

ECE 15/03

10 – Euro III - 98/69/EC Stage 2000

5 –

ECE 15/04

11 – Euro IV - 98/69/EC Stage 2005

6 –

Improved Conventional

12 – Euro V (post 2005)

Pojazdy ciężarowe lekkie (dostawcze)

Liczbę pojazdów ciężarowych lekkich (dostawczych) dla poszczególnych grup
NSD można obliczyć na podstawie wzoru:
NSD = QSD * USDpal. * USDtech.
[P/rok]
(Z4.2.)
gdzie:
– liczba pojazdów dostawczych przejeżdżających odcinek drogi w okresie
QSD
roku [P/rok],
USDpal. – udział pojazdów o określonym rodzaju używanego paliwa,
USDtech. – udział pojazdów o określonej technologii budowy silnika (wiek pojazdu).
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Tabl. Z4.7. Podział grupy pojazdów ciężarowych lekkich (dostawczych) ze względu
na rodzaj używanego paliwa
Rodzaj paliwa

Udział w potoku ruchu USDpal. [%]

benzyna

43,2

diesel

56,8

Tabl. Z4.8. Podział grupy pojazdów ciężarowych lekkich (dostawczych) ze względu
na technologię wykonania (wiek pojazdu) – rok 2006
Technologia

Lata produkcji

Udział w potoku ruchu USDtech. [%]

Conventional

powyżej 14 lat

38,0

Euro I - 91/542/ EEC Stage I

14-11 lat

12,8

Euro II - 91/542/ EEC Stage II

11-6 lat

22,7

Euro III - 1999/96/EC

6-1 lat

14,0

Euro IV - COM(1998) 776

poniżej 1 roku

6,3

Euro V - COM(1998) 776

wprowadzenie 2008 r.

6,2

Tabl. Z4.9. Procentowy udział poszczególnych kategorii pojazdów dostawczych
(podział ze względu na technologię wykonania silnika) w potoku ruchu
w latach 2007 – 2030
Kategorie pojazdów dostawczych ze względu na technologię wykonania silnika
Lata

Conventional

Euro I 91/542/EEC
Stage I

Euro II 91/542/ EEC
Stage II

Euro III 1999/96/EC

Euro IV COM(1998)
776

Euro V COM(1998)
776

Udział w potoku ruchu USDtech. [%]
2007

2,8%

14,1%

31,0%

25,3%

14,1%

12,7%

2008

1,4%

11,4%

28,6%

28,6%

15,7%

14,3%

2009

1,4%

8,6%

24,3%

32,9%

17,1%

15,7%

2010

7,5%

19,4%

34,3%

20,9%

17,9%

2011

6,1%

15,2%

33,3%

24,2%

21,2%

2012

4,6%

12,3%

30,8%

27,7%

24,6%

2013

3,2%

9,5%

27,0%

31,7%

28,6%

2014

1,6%

8,1%

21,0%

37,1%

32,2%

2015

1,6%

6,6%

16,4%

37,7%

37,7%

2016

5,3%

14,3%

39,3%

41,1%

2017

4,0%

12,0%

40,0%

44,0%

2018

2,3%

11,6%

39,6%

46,5%

2019

2,9%

11,4%

37,1%

48,6%

2020

11,5%

38,5%

50,0%

2021

10,0%

40,0%

50,0%

2022

6,7%

40,0%

53,3%

2023

8,3%

41,7%

50,0%
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Kategorie pojazdów dostawczych ze względu na technologię wykonania silnika
Euro I 91/542/EEC
Stage I

Euro IV COM(1998)
776

Euro V COM(1998)
776

2024

44,4%

55,6%

2025

42,9%

57,1%

2026

40,0%

60,0%

2027

33,3%

66,7%

2028

50,0%

50,0%

Lata

Conventional

Euro II 91/542/ EEC
Stage II

Euro III 1999/96/EC

Udział w potoku ruchu USDtech. [%]

2029

100,0%

2030

100,0%

Pojazdy ciężarowe ciężkie

Liczbę pojazdów ciężarowych ciężkich dla poszczególnych grup NSC można
obliczyć na podstawie wzoru:
NSC = QSC * USCpal. * USCmasa * USCtech.
[P/rok]
(Z4.3.)
gdzie:
– liczba pojazdów ciężarowych ciężkich przejeżdżających odcinek drogi
QSC
w okresie roku [P/rok],
USCpal. – udział pojazdów o określonym rodzaju używanego paliwa,
USCmasa – udział pojazdów o określonej masie pojazdu,
USCtech. – udział pojazdów o określonej technologii budowy silnika (wiek
pojazdu).
Tabl. Z4.10. Podział grupy pojazdów ciężarowych ciężkich ze względu na rodzaj
używanego paliwa
Rodzaj paliwa

Udział w potoku ruchu
USCpal. [%]

benzyna

43,2

diesel

56,8

Tabl. Z4.11. Podział grupy pojazdów ciężarowych ciężkich napędzanych olejem
napędowym ze względu na masę pojazdu
Masa pojazdu

Udział w potoku ruchu
USCmasa [%]

3,5-7,5 t

6,4

7,5 t-16 t

54,9

16-32 t

21,1

> 32 t

17,6

W przypadku samochodów ciężkich napędzanych benzyną program nie
wymaga podziału pojazdów ze względu na masę pojazdu, USCmasa = 1,0 (pierwszy
wiersz tabeli Heavy Duty Vehicles w oknie Fleet Data programu – rys. 1.10. w Części
III niniejszego opracowania). Dla pojazdów napędzanych olejem napędowym
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wykonano pełny podział grupy pojazdów ciężarowych z uwzględnieniem zmiennych
wartości USCmasa.
Tabl. Z4.12. Podział grupy pojazdów ciężarowych ciężkich (bez i z przyczepami)
ze względu na technologię wykonania (wiek pojazdu) – rok 2006
Rodzaj pojazdu

ciężarowe ciężkie <16 t

ciężarowe ciężkie >16 t

Technologia budowy silnika

Lata produkcji

Udział w potoku
ruchu USCtech. [%]

Conventional

powyżej 14 lat

23,4

Euro I - 91/542/EEC Stage I

14-11 lat

15,9

Euro II - 91/542/ EEC Stage II

11-6 lat

28,0

Euro III - 1999/96/EC

6-1 lat

17,2

Euro IV - COM(1998) 776

poniżej 1 roku

15,5

Euro V - COM(1998) 776

wprowadzenie 2008 r.

0,0

Conventional

powyżej 14 lat

38,0

Euro I - 91/542/EEC Stage I

14-11 lat

12,8

Euro II - 91/542/ EEC Stage II

11-6 lat

22,7

Euro III - 1999/96/EC

6-1 lat

14,0

Euro IV - COM(1998) 776

poniżej 1 roku

6,3

Euro V - COM(1998) 776

wprowadzenie 2008 r.

6,2

Tabl. Z4.13. Procentowy udział poszczególnych kategorii pojazdów ciężarowych
(podział ze względu na technologię wykonania silnika) w potoku ruchu
w latach 2007 – 2030
Kategorie pojazdów ciężarowych ze względu na technologię wykonania silnika
Lata

Conventional

Euro I 91/542/EEC
Stage I

Euro II 91/542/ EEC
Stage II

Euro III 1999/96/EC

Euro IV COM(1998)
776

Euro V COM(1998)
776

Udział w potoku ruchu USCtech
2007

2,0%

12,3%

27,6%

25,5%

16,3%

16,3%

2008

1,1%

9,6%

26,6%

28,7%

17,0%

17,0%

2009

1,1%

7,9%

23,6%

31,4%

18,0%

18,0%

2010

6,1%

19,5%

34,2%

20,7%

19,5%

2011

5,0%

14,8%

33,3%

25,9%

21,0%

2012

3,6%

10,9%

30,1%

30,1%

25,3%

2013

2,5%

8,5%

25,6%

32,9%

30,5%

2014

1,3%

6,5%

20,8%

36,3%

35,1%

2015

1,3%

5,5%

16,4%

38,4%

38,4%

2016

4,5%

13,4%

40,3%

41,8%

2017

3,3%

11,5%

41,0%

44,2%

2018

1,9%

9,6%

40,4%

48,1%

2019

2,4%

9,5%

38,1%

50,0%

9,7%

38,7%

51,6%

2020
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Kategorie pojazdów ciężarowych ze względu na technologię wykonania silnika
Lata

Conventional

Euro I 91/542/EEC
Stage I

Euro II 91/542/ EEC
Stage II

Euro III 1999/96/EC

Euro IV COM(1998)
776

Euro V COM(1998)
776

Udział w potoku ruchu USCtech
2021

8,7%

39,1%

52,2%

2022

5,9%

41,2%

52,9%

2023

7,7%

38,5%

53,8%

2024

44,4%

55,6%

2025

42,9%

57,1%

2026

40,0%

60,0%

2027

33,3%

66,7%

2028

50,0%

50,0%

2029

100,0%

2030

100,0%

Autobusy i autokary

W programie COPERT III występuje podział autobusów na autobusy miejskie
i autokary. Ponieważ dane odnośnie wieku pojazdów uzyskane z GUS dotyczą obu
podgrup łącznie, nie podzielono ich ze względu na technologię wykonania.
Liczbę autobusów i autokarów dla poszczególnych grup NA można obliczyć ze
wzoru:
NA = QA * UAM/Z * UAtech.
[P/rok]
(Z4.4.)
gdzie:
– liczba autobusów i autokarów przejeżdżających odcinek drogi
QA
w okresie roku [P/rok],
– udział pojazdów o określonym zastosowaniu (miejskie / zamiejskie),
UAM/Z
UAtech. – udział pojazdów o określonej technologii budowy silnika (wiek pojazdu).
Tabl. Z4.14. Podział grupy autobusów i autokarów ze względu na technologię
wykonania (wiek pojazdu) – rok 2006
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Lata produkcji

Udział w potoku ruchu UAtech. [%]

Conventional

powyżej 14 lat

57,7

91/542/ EEC Stage I

14-11 lat

14,2

91/542/ EEC Stage II

11-6 lat

16,6

Euro III - 1999/96/EC

6-1 lat

7,0

Euro IV - COM(1998) 776

poniżej 1 roku

2,3

Euro V - COM(1998) 776

wprowadzenie 2008 r.

2,2
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Tabl. Z4.15. Procentowy udział poszczególnych kategorii autobusów (podział
ze względu na technologię wykonania silnika) w potoku ruchu w latach 2007 – 2030
Kategorie autobusów ze względu na technologię wykonania silnika
Lata

Conventional

Euro I 91/542/EEC
Stage I

Euro II 91/542/ EEC
Stage II

Euro III 1999/96/EC

Euro IV COM(1998)
776

Euro V COM(1998)
776

Udział w potoku ruchu UAtech
2007

5,7%

24,4%

26,6%

22,7%

11,7%

8,9%

2008

3,7%

21,9%

25,9%

23,4%

13,8%

11,3%

2009

1,8%

19,5%

25,1%

24,1%

15,9%

13,6%

2010

16,8%

24,4%

24,9%

18,0%

15,9%

2011

13,6%

23,2%

25,3%

19,9%

18,0%

2012

10,0%

21,9%

25,8%

22,0%

20,3%

2013

5,8%

20,5%

26,6%

24,3%

22,8%

2014

4,0%

18,3%

26,5%

26,2%

25,0%

2015

2,1%

15,5%

26,5%

28,4%

27,5%

2016

12,0%

26,4%

31,1%

30,5%

2017

7,2%

25,7%

33,6%

33,5%

2018

5,2%

23,6%

35,4%

35,8%

2019

2,8%

20,9%

37,6%

38,7%

2020

17,1%

40,4%

42,5%

2021

10,8%

43,0%

46,2%

2022

8,2%

43,5%

48,3%

2023

4,8%

44,1%

51,1%

2024

44,7%

55,3%

2025

41,9%

58,1%

2026

35,7%

64,3%

2027

40,2%

59,8%

2028

33,3%

66,7%

2029

100,0%

2030

100,0%

Motorowery

Liczbę motorowerów dla poszczególnych grup NMR można obliczyć ze wzoru:
NMR = QMR * UMRtech.
[P/rok]
(Z4.5.)
gdzie:
– liczba motorowerów przejeżdżających odcinek drogi w okresie roku
QMR
[P/rok],
UMRtech. – udział pojazdów o określonej technologii budowy silnika (wiek pojazdu).

- 145 -

Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów –
model i program komputerowy COPERT III

Tabl. Z4.16. Podział grupy motorowerów ze względu na technologię wykonania (wiek
pojazdu) – rok 2006
Technologia

Lata produkcji

Udział w potoku
ruchu UMRtech. [%]

Conventional

powyżej 7 lat

33,3

97/24/EC Stage I

7-6 lat

33,3

97/24/EC Stage II

poniżej 6 lat

33,4

Motocykle

Algorytm obliczenia liczby motocykli dla poszczególnych grup NM:
NM = QM * UMsil. * UMpoj. * UMtech.
[P/rok]
(Z4.6.)
gdzie:
– liczba motocykli przejeżdżających odcinek drogi w okresie roku [P/rok],
QM
– udział pojazdów o określonym rodzaju silnika,
UMsil.
– udział pojazdów o określonej pojemności baku,
UMpoj.
UMtech. – udział pojazdów o określonej technologii budowy silnika (wiek pojazdu).
Ze względu na nieznaczną liczbę danych gromadzonych dla motocykli można
założyć równomierny podział poszczególnych pojazdów w grupie.
Tabl. Z4.17. Podział grupy motorów ze względu na rodzaju silnika i pojemność baku
Pojemność baku

Rodzaj silnika

Udział w potoku ruchu
(UMsil. * UMpoj.) [%]

> 50 cm3

2-suwowe

25,0

4-suwowe

25,0

4-suwowe

25,0

4-suwowe

25,0

50-250 cm

3

250-750 cm3
3

> 750 cm

Tabl. Z4.18. Podział grupy motorów ze względu na technologię wykonania (wiek
pojazdu) – rok 2006
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Technologia

Lata produkcji

Udział w potoku
ruchu UMtech. [%]

Conventional

powyżej 7 lat

50,0

97/24/EC

poniżej 7 lat

50,0

