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W artykule omówiony został wpływ napędów hybrydowych pojazdów osobowych na emisję substancji dwutlenku węgla. 

Napędy hybrydowe coraz częściej są spotykane w samochodach osobowych. Dzięki zastosowaniu takiego napędu można wpły-
nąć na zmniejszenie zużycia paliwa a zasięg pojazdu wynosi kilkaset kilometrów. 

 

WSTĘP 

Wydarzenia ostatnich miesięcy związane z powstaniem smogu 
w wielu miastach Polski ponownie wzburzyły dyskusję na temat 
redukcji emisji gazów i substancji szkodliwych wydzielanych w 
miastach zarówno przez piece gospodarstw domowych, jak i pojaz-
dy miejskie. Poszukiwane są nowe metody redukcji wydzielania 
gazów przyczyniających się do powstawania smogu. Jednym z 
takich rozwiązań może być propagowanie ekologicznej jazdy po-
przez zastosowanie pojazdów hybrydowych. W artykule przedsta-
wiono cechy szczególne i wpływ pojazdu hybrydowego na poprawę, 
jakości powietrza, a także warunki prawne utylizacji pojazdów oso-
bowych wyposażonych w napęd hybrydowy. 

1. POJAZY HYBRYDOWE  

1.1. Historia  samochodów hybrydowych 

Samochody o napędzie hybrydowym nie są wynalazkiem no-
wym. Pierwsze koncepcje napędów tego rodzaju można doszuki-
wać już pod koniec XIX wieku, kiedy to Wiliam H.Patton złożył  
wniosek o przyznanie patentu na pojazd szynowy napędzany przez 
energię elektryczną, oraz energię uzyskaną z procesu spalania 
paliwa. Za pierwszy samochód hybrydowy uznaje się zaprojektowa-
ny przez Ferdynanda Porsche pojazd Lohner Porsche. Prototyp 
wyposażony był w dwa silniki elektryczne o napięciu typu DC za-
montowanych w przednich kołach. Mimo ogólnego zachwytu publiki 
pomysł okazał się niewypałem ze względu na wykorzystanie aku-
mulatorów kwasowo-ołowiowych znacznie zwiększających masę 
pojazdu, oraz wysoką jak na tamte czasy ceną. Nie powstrzymało to 
jednak ogólnego entuzjazmu producentów na dalszy rozwój, ukła-
dów hybrydowych. Powrót koncepcji nastąpił w latach 70 XX w. W 
czasach dynamicznego rozwoju miast wystąpił problem konieczno-
ści częstego zatrzymywania pojazdu w korkach, oraz na przejściach 
dla pieszych. Czynności te prowadziły do strat znacznych ilości 
energii kinetycznej uzyskanej podczas rozpędzania, a następnie 
traconej podczas hamowania. Zaczęto opracowywać nowe metody 
odzyskiwania energii, które umożliwiłyby rekuperację przynajmniej 
części ze straconych zasobów. Japończycy jako pierwsi zdecydo-
wali się wprowadzić swoje rozwiązania na rynek konsumencki. 
Pierwszym dużym sukcesem pojazdów z napędem hybrydowym 
była premiera Toyoty Prius w roku 1997 w Japonii. Na rynek Euro-
pejski, oraz Amerykański pojazd ten trafił dopiero 3 lata później. 
Następnie na rynek wkroczyła Honda ze swoim modelem Insight. W 
roku 2004 zaprezentowano pierwszy SUV z napędem hybrydowym 
wyprodukowanym przez firmę Ford. W ciągu następnych lat liczba 
modeli hybrydowych wciąż się powiększała. Do roku 2017 sprzeda-

no ponad 12 milionów hybryd na całym świecie, a roczna sprzedaż 
pojazdów tego typu, oraz udział w rynku wciąż rośnie.[3] 

 
 

1.2. Cechy charakterystyczne silnika hybrydowego 

Jak sama nazwa wskazuje samochodem hybrydowym można 
nazwać pojazd posiadający więcej niż jedno źródło zasilania układu 
napędowego. Dominującymi układami na rynku są układy połączo-
nego silnika spalinowego z silnikiem, bądź silnikami elektrycznymi. 
Zastosowanie tego typu konstrukcji wiąże ze sobą wiele udogodnień 
umożliwiających redukcję emisji spalin wydzielanych przez pojazd, 
odzyskiwania energii, oraz redukcji hałasu. Różnice między silni-
kiem hybrydowym, a spalinowym widoczne są już od momentu 
uruchomienia. Do rozpoczęcia jazdy wykorzystywany jest zazwyczaj 
silnik elektryczny wyróżniający się wysokim momentem obrotowym. 
Silnik spalinowy uruchamiany jest dopiero po osiągnięciu wymaga-
nej prędkości. W czasie samej jazdy główną pracę wykonuje silnik 
spalinowy, który oprócz utrzymywania obrotów ładuje załączony 
układ akumulatorów. Ten tryb współpracy napędu elektrycznego i 
spalinowego pozwala na wykorzystanie zalet obydwu silników owo-
cując znacznym ograniczeniem zużycia energii. Innym sposobem 
ładowania baterii jest system odzyskiwania energii w procesie ha-
mowania. Rekuperacja umożliwia odzysk energii kinetycznej, pod-
czas gdy większość dzisiejszych silników spalinowych w pełni wy-
traca energię, bez możliwości jej odzyskania. Wszelkie te, oraz i 
inne funkcje ukazują pojazd hybrydowy, jako środek transportu do 
użytku miejskiego. 
 

 
Rys. 1. Elementy składowe pojazdu hybrydowego[1] 

1.3. Rodzaje dostępnych pojazdów hybrydowych 

Różne wizje pojazdu hybrydowego zaowocowały zróżnicowa-
nym podejściem do budowy uzależnionym od oczekiwań, oraz 
zadań, jakie ma spełnić dany silnik. Przyjmując, jako kryterium 
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udział napędu silnika elektrycznego w pracy pojazdu można wyróż-
nić następujące hybrydy: 
– Micro hybryda - silnik elektryczny przyczynia się jedynie do 

uruchomienia, oraz zatrzymania pojazdu uzyskując dodatkową 
moc dla silnika spalinowego (układ start-stop) 

– Łagodna hybryda - silnik elektryczny wspomaga pracę silnika 
spalinowego, a także posiada zdolność odzyskiwania części 
energii z hamowania 

– Pełna hybryda - silnik elektryczny, oraz spalinowy jest w stanie 
pojedynczo napędzać cały pojazd. Układ posiada rozwiązania 
micro, i łagodnej hybrydy. 

Innym podziałem napędów jest sposób przekazywania energii na 
napęd: 
– Układ równoległy – napęd przekazywany jest jedynie przez 

silnik spalinowy, silnik elektryczny, lub też oba jednocześnie. W 
pewnych przypadkach możliwe jest też wykorzystanie silnika 
spalinowego jako generatora prądu zasilającego baterie. 

– Układ szeregowy – silnik spalinowy używany jest jedynie do 
napędzania silnika elektrycznego, oraz ładowania dużego pa-
kietu baterii. 

– Układ szeregowo równoległy – układ wiążący ze sobą zalety 
układu szeregowego i równoległego. Najszerzej wykorzystywa-
ny układ w produkcji hybrydowych pojazdów osobowych Wadą 
zastosowania takiego rozwiązania jest podwyższona cena. 

Ze względu na rodzaj ładowania baterii silnika elektrycznego można 
wyróżnić: 
– Silniki o zamkniętym obiegu energii. Baterie zapewniające moc 

silnikowi elektrycznemu mogą być ładowane przez kierującego 
jedynie w wyniku procesu spalania paliwa. Rozwiązanie to przy-
czynia się do generalnego zwiększenia emisji substancji niepo-
żądanych bezpośrednio z pojazdu 

– Pojazdy typu plug-in wyposażone w układ pozwalający na ła-
dowanie pojazdu z gniazdka o napięciu 230V, a także poprzez 
silnik spalinowy. Zastosowanie tej metody umożliwia znacznie 
szersze wykorzystanie silnika elektrycznego. Rozwiązanie to 
umożliwia naładowanie baterii bez konieczności pracy silnika 
spalinowego, a także może ograniczać emisję dwutlenku węgla 
do 0. Wadą jest powolny czas ładowania 
 

2. EMISJA CO2  POJAZDÓW HYBRYDOWYCH 

2.1. Produkcja, i eksploatacja 

Już od kilkudziesięciu lat rozwój motoryzacji wywiera nacisk na 
postęp zarówno w doborze materiałów, jak i rozwoju nowych tech-
nologii. Wciąż rosnące zapotrzebowanie klientów oraz nowe prawa 
narzucają producentom pojazdów coraz to wyższe normy dotyczą-
cych min. 
– niskiej ceny, 
– zmniejszenia zużycia materiałów(części, oraz paliwa), 
– poprawienia komfortu podróży, 
– zmniejszenia emisji substancji szkodliwych, 
– poszukiwania alternatywnych źródeł energii, 
– uproszczenia procesów utylizowania, i odzyskiwania materia-

łów.[6] 
Pojazdy hybrydowe reklamowane są przez producentów, jako 

samochody ekologiczne spełniające powyższe wymagania. Rozwa-
żając problem emisji należy zacząć już od procesu produkcji. Ob-
róbka materiałów potrzebnych do wyprodukowania danego pojazdu 
różni się pomiędzy danym producentem, oraz modelem. Mimo to 
przyjmuje się, że do wykonania standardowego pojazdu o napędzie 
spalinowym, bądź diesla produkuje się ok. 6 ton CO2.  W przypadku 
pojazdów hybrydowych i elektrycznych waga ta sięga ponad 14 ton 

CO2. Daje to około 230% wzrostu emisji. Wynika to z konieczności 
wyprodukowania zarówno silnika spalinowego i elektrycznego, a 
także jednostki gromadzącej energię elektryczną. Elementy te 
pochłaniają znaczne ilości zasobów, a także wymagają dłuższej i 
dokładniejszej obróbki. 

 
Rys.2. CO2 wytworzone w procesie produkcji silnika spalinowego i 
hybrydowego 
 

Kolejnym etapem życia pojazdu jest jego eksploatacja. W ba-
daniach udostępnionych przez U.S Department of Energy dokonu-
jąc analizy przedstawionych badań można zaobserwować różnicę 
pomiędzy roczną emisją pojazdów o napędzie spalinowym, hybry-
dowym, hybrydowym typu plug-in, oraz elektrycznym. Należy jedno-
cześnie zaobserwować, że emisje te uwzględniają emisję typu well 
to wheel (od momentu produkcji danego środka paliwowego wraz z 
transportem i wydobyciem aż do zużycia w procesie spalania).  
Zgodnie z oczekiwaniami najwyższy poziom emisji CO2 wyprodu-
kowany został przez statystyczny pojazd spalinowy osiągający 
wynik przekraczający 5 ton rocznych emisji. Pojazd hybrydowy w 
tym samym okresie wyprodukował niecałe 3 tony szkodliwego gazu, 
zmniejszając emisję o 54%. Pojazd hybrydowy rodzaju plug-in 
zmniejszył te emisję jeszcze bardziej osiągając emisję 1800 kg CO2 

w ciągu roku.[4] 
Realia Polskiego rynku energii wyglądają inaczej. W Przeci-

wieństwie do Stanów Zjednoczonych posiadających zróżnicowane 
metody pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i nieodnawial-
nych w Polsce niemal 90% energii pochodzi ze spalania węgla 
uzyskując przy tym 0,6 kg CO2/kWh. Inną metodą jest spalanie 
gazu. Obie te metody wciąż przyczyniają się do produkcji smogu, 
jednak produkcja gazów nie zachodzi w mieście, a poza nim. Stąd 
też należy stwierdzić, że w krajach wykorzystujących energię nieod-
nawialną, oraz generującą CO2 podczas produkcji wykorzystanie 
napędów hybrydowych nie przyczyni się do zauważalnego zmniej-
szenia emisji. 

2.2. Recykling, i utylizacja pojazdu 

Ostatnim etapem życia pojazdu jest jego utylizacja. Jak już 
opisano w punkcie 2.1 wyprodukowanie pojazdu hybrydowego 
wymaga zastosowania dużej ilości elementów zawierających metale 
rzadkie. Produkcja tego typu utrudnia ekologiczną, i ekonomiczną 
utylizację.  

Recykling pojazdu osobowego musi odbyć się zgodnie z prze-
pisami nałożonymi przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady Unii Europy 2000/53/EC. Zgodnie z dokumentem w przypadku 
pojazdu osobowego 95% masy pojazdu musi zostać ponownie 
wykorzystane. Oznacza to, że jedynie 5% masy samochodu może 
zostać składowane na wyznaczonych przestrzeniach przeznaczo-
nych do przechowywania odpadów. Pojazdy hybrydowe należą do 
grupy pojazdów wymagających złożonego procesu odzyskiwania 
surowców: 

– dokładnego demontażu elementów składowych i części 
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– usunięcia wszelkiej elektroniki występującej w znacznej ilo-
ści w pojazdach hybrydowych i elektronicznych 

– demontaż baterii zachowując środki ostrożności ze względu 
na możliwość wycieku substancji niebezpiecznych 

– segregacji zależnej od możliwości recyklingu danej części, 
lub zestawu elementów[5] 

Elementem wymagającym zwiększonych środków bezpieczeń-
stwa jest bateria traktowana, jako odpad szczególnie niebezpiecz-
ny. Odpad ten ponadto wymaga uiszczenia opłaty utylizacyjnej. 
Dodatkowym problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury 
umożliwiającej recykling zgodny z przepisami unijnymi wszystkich 
rodzajów baterii i akumulatorów na terenie kraju. W Polsce dostęp-
nie są jedynie nowoczesne centra zajmujące się recyklingiem aku-
mulatorów kwasowo–ołowiowych. W przypadku akumulatorów 
litowo-jonowych i innych źródeł zasilania powszechnie wykorzysty-
wanych w hybrydach nie ma możliwości recyklingu, co z kolei rodzi 
konieczność transportu poza granice generując dodatkowe koszty. 
Wszystkie te utrudnienia zmuszają do uiszczania dodatkowych opłat 
w celu ekologicznej utylizacji. Aby zachęcić klientów do zakupu 
pojazdu hybrydowego należy zapewnić wygodne warunki ekolo-
gicznego recyklingu 
 

PODSUMOWANIE 

Pojazdy o napędzie hybrydowym mogą być dobrym środkiem 
transportu miejskiego umożliwiającym ekologiczną, i ekonomiczną 
jazdę w krajach, w których główną metodą pozyskiwania energii są 
źródła odnawialne [8]. Polska wciąż nie jest gotowa na przyjęcie 
samochodów elektrycznych, oraz hybrydowych jako główny środek 
transportu osobowego. Brak odpowiedniej infrastruktury umożlwia-
jącej szybkie, i niedrogie ładowanie zniechęca klientów do kupna, a 
używanie materiałów nieodnawialnych typu węgla kamiennego do 
produkcji energii zasilającej silniki elektryczne mija się z celem 
redukcji produkcji gazów szkodliwych dla człowieka. Należy opra-
cować nowe metody przechowywania i ładowania energii samocho-
dów, a także zbudować infrastrukturę umożliwiającą ładowanie 
pojazdu we wszystkich miastach Polski. Zwiększenie procentowego 
udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii przyczyni się do 
bezpośredniego poprawienia, jakości powietrza, a stworzenie miejsc 
umożliwiających recykling elementów pojazdów hybrydowych bez 
dodatkowych kosztów zachęci do kupna pojazdów wyposażonych w 
silniki elektryczne W innym przypadku w przyszłych latach problem 
smogu, i ponadnormatywnej emisji CO2 wciąż będzie narastał. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Kucharski S., Napęd Hybrydowy Toyoty/Lexusa - konferencja 
naukowa ,,Nowoczesne Samochody technologia Napraw i li-
kwidacja Szkód Komunikacyjnych" 

2. Toyota, Katalog Zbiorczy Pojazdów Hybrydowych, 
https://pdf.sites.toyota.pl/kat_hybrydy_zbiorczy.pdf 

3. Toyota, Worldwide Sales of Toyota Hybrids Surpass 10 Million 
Units, 
http://newsroom.toyota.eu/global-sales-of-toyota-hybrids-
reach-10-million/ 

4. U.S Department of Energy, Emissions from Hybrid and Plug-In 
Electric Vehicles, 
http://www.afdc.energy.gov/vehicles/electric_emissions.php 

5. Wojciechowski A. Krakowiak I., Recykling samochodów elek-
trycznych i hybrydowych - wybrane problemy, Politechnika 
Warszawska – Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich 

6. Wojciechowski A. Łukasik Z., Recykling pojazdów elektrycz-
nych i hybrydowych, Logistyka 6/2014 

7. Wojciechowski A., Recykling samochodów. Materiały i techno-
logie odzysku. Wyd. 2012r. ITS; ISBN 987-83-60965-14-6 i IOd 
ISBN987-83-88770-90-6;  

8. Łukasik, Z., Kuśmińska-Fijałkowska, A., Kozyra, J. Eco-friendly 
technology to reduce CO2 emissions of passenger cars based 
on innovative solutions. Przegląd Elektrotech-
niczny, 92(8/2016),  

9. Małek A., Kowalczyk D., Analiza procesu ładowania pojazdu 
elektrycznego z fotowoltaicznych ogniw słonecznych, Autobusy 
– Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe. 2016, nr 6. 

Emission of carbon dioxide from hybrid cars in Poland 

In the last couple of months Poland struggled with air 
pollution. This problem brought back discussion about new 
ways to decrease emission of lethal gasses to atmosphere. 
One of the ways featured by car manufacturers is to propa-
gate hybrid and electric cars as the way of urban transporta-
tion. The article contains main features of hybrid cars,  influ-
ence on the quality of air, and  measures needed to utilize 
hybrid car. 
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