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NASTĘPSTWA OGRANICZEŃ PRAWNYCH I  KONTROLI EMISJI SPALIN  

W STACJACH DIAGNOSTYCZNYCH NA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA 

PRZEZ TRANSPORT  SAMOCHODOWY  

 

W artykule opisano aspekty związane z wpływem toksycznych składników gazów wylotowych z silników pojazdów samo-

chodowych na zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz problemy, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi. 

Przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, które obligują producentów pojazdów samochodowych do 

nie przekraczania dopuszczalnych wartości emisji toksycznych składników spalin. Przedstawiono proces wykonywania badań 

emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych w stacjach diagnostycznych. Badania zostały wykonane w 

wybranych stacjach diagnostycznych. Na podstawie wyników badań reprezentatywnej grupy pojazdów przedstawiono grupy 

pojazdów, które nie spełniają wymaganych poziomów emisji spalin i mają bezpośredni wpływ na zanieczyszczenie środowiska. 

 

1. ZANIECZYSZCZENIA EMITOWANE PRZEZ POJAZDY 
SAMOCHODOWE 

Zanieczyszczenia komunikacyjne w dużych aglomeracjach 
miejskich stanowią 75-80% skażeń całkowitych. Niekorzystne zjawi-
ska, zwłaszcza w środowisku miejskim nasilają się dodatkowo 
wobec ograniczenia roli komunikacji zbiorowej przy stałym wzroście 
liczby użytkowanych samochodów osobowych [1]. Transport w 
Europie jest odpowiedzialny za szkodliwe poziomy zanieczyszczeń 
powietrza oraz jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii 
Europejskiej. Według ostatniego raportu Europejskiej Agencji Śro-
dowiska (EEA), wiele spośród wynikających z tego problemów 
środowiskowych można rozwiązać poprzez zintensyfikowanie wysił-
ków zmierzających do realizacji nowych celów Unii Europejskiej. 
Chociaż zanieczyszczenie powietrza zmniejszyło się w ciągu ostat-
nich dekad, nadal jest ono poważnym problemem w wielu dziedzi-
nach. „Normy europejskie” dla pojazdów nie spowodowały zmniej-
szenia emisji NO2 do poziomów określonych w przepisach prawa, 
mimo że ogólnie przyczyniły się do znacznej poprawy jakości powie-
trza [2]. 

 

 
Rys. 1. Zanieczyszczenia w aglomeracjach miejskich [3] 
 

1.1. EMISJA W KRAJACH  UE  

Ludność mieszkająca w okolicach dróg charakteryzujących się 
wysokim stopniem natężenia jest szczególnie narażona na nad-
mierny poziom zanieczyszczenia w powietrzu. W 2010r. poziom 
NO2, przewyższający ograniczenia gwarantowane prawem, został 
zarejestrowany w 44% spośród przydrożnych stacji monitoringu 
powietrza. Stężenie zawiesiny pyłów PM10 w tych miejscach prze-
kroczyło limity na poziomie 33%. Zanieczyszczenia te mają bezpo-
średni wpływ na układ krążenia, płuca, wątrobę, śledzionę oraz 
krew [2]. 

Emisja do atmosfery cząstek stałych PM wpływa negatywnie 
również na stan środowiska naturalnego. Rozprzestrzenianie się 
PM na różnych obszarach ma istotny wpływ, zarówno bezpośredni, 
jak i pośredni, na kształtowanie się klimatu regionalnego oraz glo-
balnego [9]. Prawie jedna trzecia mieszkańców europejskich miast 
jest narażona na zbyt wysokie stężenia cząstek stałych (PM) w 
powietrzu. Cząstki stałe niosą za sobą największe zagrożenia pod 
względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego, ponieważ przenikają 
do wrażliwych części układu oddechowego. W ostatnich dziesięcio-
leciach UE poczyniła postępy w ograniczaniu zanieczyszczeń po-
wietrza, które powodują zakwaszenie, ale nowe sprawozdanie 
opublikowane obecnie przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) 
dowodzi, że w wielu częściach Europy występują uporczywe pro-
blemy związane ze stężeniami cząstek stałych w powietrzu ze-
wnętrznym i ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery [2,4]. Tlenek 
węgla, benzen i metale ciężkie (arsen, kadm, nikiel, ołów) – ich 
stężenia w powietrzu zewnętrznym w UE są na ogół niskie, lokalne i 
sporadyczne, a przypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych i 
docelowych określonych w przepisach UE są nieliczne [5]. 
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Rys. 2. Zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach miejskich [2] 

1.2. Struktura pojazdów eksploatowanych w Polsce 

W ciągu ostatniego okresu zwiększył się w Polsce znacząco 
wskaźnik liczby pojazdów zarejestrowanych na 1000 mieszkańców 
do 653 sztuk. Największy wzrost osiągnęły samochody osobowe - 
osiągając poziom 502 egzemplarzy [6]. Polska przekroczyła średnią 
unijną wynoszącą 484 samochody zarejestrowane na 1000 miesz-
kańców. W tab.1 przedstawiono strukturę wybranej grupy samocho-
dów osobowych z której wynika, że w 2015 r. w Polsce zarejestro-
wanych było ponad 20 mln samochodów osobowych. Pod wzglę-
dem nasycenia rynku motoryzacyjnego Polska zrównała się już ze 
wskaźnikami Unii Europejskiej. W grudniu na 1000 mieszkańców 
Ich średni wiek na koniec 2013 roku wyniósł 17,3 natomiast w Unii 
Europejskiej 8,3 lat [6].  
 

Tab. 1. Struktura Transportu [7]  

 

1.3. Wykaz norm Euro 

W celu ograniczenia emisji spalin samochodowych, tworzone 
są uregulowania prawne, określające górne granice zawartości 
poszczególnych toksycznych składników w gazach wydechowych. 
Wprowadzono je w celu ograniczenia ilości tlenków azotu (NOX), 
węglowodorów (HC), tlenków węgla (CO) i cząstek stałych (PM) 
trafiających do atmosfery. Norma Euro 6 zaczęła obowiązywać 1 
września 2014 r. dla samochodów nowych, a od 1 września 2015 r. 
w zakresie rejestracji oraz sprzedaży nowych typów pojazdów. W 
sumie od 1990 r. emisję cząstek stałych w samochodach z silnikami 
Diesla ograniczono do 99%. Nowoczesny pojazd o zapłonie samo-
czynnym ZS emituje dziś niemal 98%. mniej tlenków azotu w po-
równaniu do samochodów z początku lat 90 [6]. 

Tab. 2. Normy Euro [6] 
Euro 1- obowiązywała od 1993 roku. Dyrektywa 91/441/EC dla samochodów 
osobowych oraz dla osobowych i lekkich ciężarówek – 93/59/EEC 

Euro 2- obowiązywała od 1996 roku. Dyrektywa 94/12/EC (& 96/69/EC) dla samo-
chodów osobowych 

Euro 3- obowiązywała od 2000 roku. Dyrektywa 98/69/EC dla wszystkich pojazdów 

Euro 4- obowiązywała od 2005 roku. Dyrektywa 98/69/EC (& 2002/80/EC) dla 
wszystkich pojazdów. 

Euro 5- obowiązuje od 2009 roku. Dyrektywa 2007/715/EC dla lekkich samochodów 
osobowych i służbowych. 

Euro 6 - obowiązuje od 2014 roku. Dyrektywa 2007/715/EC dla ciężkich pojazdów 
samochodowych. 

Tab. 3. Dopuszczalne wartości dla ZI [6] 

Emisja [g/km] EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

CO 2,72 2,2 2,3 1 1 1 

HC - - 0,2 0,1 0,1 0,1 

NOx - - 0,15 0,08 0,06 0,06 

HC+NOx 0,97 0,5 - - - - 

PM - - - - 0,005* 0,005* 

 

Tab. 4. Dopuszczalne wartości dla ZS [6] 

Emisja 
[g/km] 

EURO 
 1 

EURO  
2 

EURO 
 3 

EURO 
 4 

EURO  
5 

EURO 6 

CO 3,16 1 0,64 0,5 0,5 0,5 

HC - 0,15 0,06 0,05 0,05 0,05 

NOx - 0,55 0,5 0,25 0,18 0,08 

HC+NOx 1,13 0,7 0,56 0,3 0,23 0,17 

PM 0,14 0,08 0,05 0,009 0,005 0,005 

2. BADANIA POJAZDÓW W STACJI DIAGNOSTYCZNEJ 

Badania techniczne pojazdów polegają na weryfikacji założeń, 
czy pojazd spełnia warunki techniczne określone w ustawie ,,Prawo 
o ruchu drogowym” [11]. Obecnie pojazdy kontrolowane na stacjach 
kontroli pojazdów muszą spełniać sprecyzowane przez ustawodaw-
cę limity emisji. W gazach wylotowych silników o zapłonie iskrowym 
zawartość CO, HC i współczynnik nadmiaru powietrza (λ) nie może 
przekraczać wartości przedstawionych w tab. 3 [10]. 
 

 
Rys. 3. Stacja diagnostyczna [12] 

 
Tab. 5. Zawartość  CO[%]  objętości spalin, CH [ppm]  

oraz współczynnik λ [10] 

 

2.1. WYNIKI BADAŃ 

Badania przeprowadzono na losowo wybranej grupie pojazdów 
wyposażonych w silniki ZI zasilane benzyną w celu określenia 
stężeń związków toksycznych spalin eksploatowanych pojazdów. 
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Wykonano analizę zależności emisji od roku produkcji pojazdu, 
będącym kryterium określającym limit dla silników zamontowanych 
w pojazdach. Dodatkowo w analizie uwzględniono aktualny prze-
bieg badanych pojazdów. Pomiary stężeń dokonywano na stanowi-
sku badania emisji związków gazowych, wchodzącym w skład 
obowiązkowego wyposażenia SKP [13]. Do pomiaru składu spalin 
użyto wieloskładnikowego analizatora spalin przeznaczonego dla 
silników ZI. Na poniższych rysunkach przedstawiono zarejestrowa-
ne stężenia zawartości CO i HC w zależności od wieku badanego 
pojazdu. Charakterystyki te dotyczą pomiarów wykonywanych na 
biegu jałowym silnika i przy zawierającej się w określonym przedzia-
le podwyższonej prędkości obrotowej (2000-3000 obr/min). 

 

 
Rys. 4. Uzyskane wyniki przy prędkości obrotowej dla biegu jałowe-
go  

 

 
Rys. 5. Uzyskane wyniki przy prędkości obrotowej 2000-3000 
obr/min 

 

 
Rys. 6. Zawartość węglowodorów (HC) w zależności od roku pro-
dukcji i przebiegu km (obroty biegu jałowego) 

 

 
Rys. 7. Zawartość węglowodorów (HC) w zależności od roku pro-
dukcji i przebiegu km ( podwyższone obroty walu korbowego)  

 
Rys. 8. Współczynnik λ  

 
Powyższe rysunki przedstawiają wyniki badań wykonane w 

stacji diagnostycznej podczas okresowych badań kontrolnych. Na 
rysunkach przedstawiono wyniki badań tlenku węgla (CO) i węglo-
wodorów (CH) na biegu jałowym i podwyższonych obrotach, z 
badań wynika, że pojazdy wyprodukowane przed 1995 rokiem nie 
spełniają norm zanieczyszczeń znaczącej ilości wynoszącej 
ok.50%. Pojazdy wyprodukowane w latach 01.07.1995- 30.04.2004 
wymogu nie spełnia w ok.20%, natomiast pojazdy wyprodukowane 
po 01.05.2004 spełniają określony limit w 100%.  Wyniki badań 
tlenku CO i CH na podwyższonej prędkości obrotowej wału korbo-
wego  silnika, pojazdy wyprodukowane w przedziale od 01.07.1995 
do 30.04.2004 nie spełniają norm poziomu emisji w ok. 30%, z kolei 
pojazdy wyprodukowane po 01.05.2004 nie spełniają wymagań w 
ok.10% . 

PODSUMOWANIE 

Z analizy stanu ilościowego pojazdów w Polsce wynika, że za-
chodzi ciągły wzrost zarejestrowanych pojazdów. Znaczącą więk-
szość stanowią pojazdy używane i sprowadzone zza granicy. Sys-
tem prawny i wprowadzenie norm Euro ma bezpośredni wpływ na 
ograniczanie emisji szkodliwych substancji chemicznych znajdują-
cych się w spalinach ale przepisy dotyczą tylko nowych pojazdów. 
Przedstawione wyniki wskazują, iż znaczna część eksploatowanych 
pojazdów nie jest w stanie spełnić wymaganych kryteriów dotyczą-
cych spełnienia wymaganych limitów emisji spalin w trakcie prze-
prowadzania obowiązkowych okresowych badań technicznych 
pojazdów. Główną przyczyną nie spełnienia wymagań jest nadmier-
ne wyeksploatowanie elementów odpowiedzialnych bezpośrednio 
za redukowanie emisji z większości pojazdów. Ponad 70% użytko-
wanych samochodów osobowych przekracza wiek powyżej 10 lat. 
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IMPACT OF MOTOR TRANSPORT IN ENVIRONMENTAL LE-
GAL RESTRICTIONS AND CONTROL EMISSIONS In STA-

TIONS DIAGNOSTIC 

The analysis of the quantitative status of vehicles in Po-

land shows that there is a continuous increase in registered 

vehicles. The vast majority are vehicles used and imported 

from abroad. The legal system and the introduction of the 

Euro has a direct impact on reducing the emission of harmful 

chemical substances contained in exhaust gases but the rules 

apply only to new vehicles. The results indicate that a signifi-

cant proportion of vehicles in use is not able to fulfill the 

criteria for the fulfillment of the required exhaust emission 

limits in the course of the mandatory periodic technical in-

spection of vehicles. The main reason for not meeting the 

requirements is excessive exploitation elements directly re-

sponsible for reducing emissions of most vehicles. More than 

70% of cars in use exceeds the age over 10 years. 
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