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WYBRANE ASPEKTY TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO  

ORAZ WPŁYW BADAŃ STANU TECHNICZNEGO  

W STACJACH DIAGNOSTYCZNYCH NA OGRANICZENIE EMISJI  

TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW GAZÓW WYLOTOWYCH 

 

W artykule  przedstawiono  wybrane  aspekty zastosowania transportu samochodowego w gospodarce, strukturę wybranej 

grupy pojazdów samochodowych eksploatowanych w Polsce. Wymagania, które muszą spełniać podczas obowiązkowej kontro-

li na stacjach diagnostycznych w zakresie emisji toksycznych składników gazów wylotowych. Przedstawiono wyniki badań 

wykonane na wybranej grupie pojazdów w stacjach diagnostycznych oraz grupę pojazdów, która nie spełnia wymaganych 

limitów.  

 

WSTĘP 

W Polsce w ostatnich latach wraz ze wzrostem gospodarczym 
nastąpił wzrost pojazdów samochodowych będących w eksploatacji. 
Transport oznacza konkretne możliwości przewozowe jako jeden z 
działów gospodarki narodowej jest czynnikiem przyczyniającym się 
do jej rozwoju, oraz każdego działu produkcji materialnej i usług. 
Transport samochodowy przewozi ponad 50% materiałów i surow-
ców przetworzonych oraz materiały budowlane, Istnieje problem 
utrzymania stanu technicznego pojazdów, które są w eksploatacji 
przez wiele lat również szkodliwie oddziałuje na środowisko natural-
ne Stan techniczny pojazdów, jest sprawdzany raz w roku w sta-
cjach diagnostycznych podczas obowiązkowych okresowych badań 
technicznych. [1]. Przemysł motoryzacyjny jest uznawany za dzie-
dzinę rozwijającą się bardzo dynamicznie i to powoduje koniecz-
ność ograniczenia przede wszystkim emisji toksycznych składników 
gazów wylotowych. Większość pojazdów, które są obecnie w eks-
ploatacji nie były zarejestrowane po raz pierwszy jako nowe na 
terenie kraju, były eksploatowane i importowane zza granicy. W 
dużej mierze historia pojazdów jeszcze przed importem pokazuje, iż 
w zakresie stanu technicznego nie spełniały one wymaganych 
standardów [2]. 

1. STRUKTURA TRANSPORTU 

1.1. Transport towarów 

Do głównych zadań transportu jako czynnika tworzącego do-
chód narodowy należy realizacja obrotu towarowego, kształtowanie 
ładu przestrzennego w gospodarce, oddziaływanie na dynamikę 
rozwoju produkcji różnych podmiotów gospodarczych. 
 

 
Rys. 1. Struktura przewozów ładunków transportem [2] 

 

 
Rys.2. Drogi transportowe [4] 

1.2. Stan Transportu 

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 [2]. Polska przekroczyła średnią 
unijną wynoszącą 484 samochody zarejestrowane na 1000 miesz-
kańców. Na rys.2 przedstawiono strukturę wybranej grupy samo-
chodów osobowych z której wynika, że w 2014 r. w Polsce zareje-
strowanych było ponad 20 mln samochodów osobowych. Pod 
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względem nasycenia rynku motoryzacyjnego Polska zrównała się 
już ze wskaźnikami Unii Europejskiej. W grudniu na 1000 miesz-
kańców Ich średni wiek na koniec 2013 roku wyniósł 17,3 natomiast 
w Unii Europejskiej 8,3 lat [2]. 

 
Wiek

pojazdów
Samochody 

osobowe

Udział 

[%]

Samochody 

osobowe

Udział  

[%]

Samochody 

osobowe

Udział 

[%]

Samochody 

osobowe   

Udział 

[%]

Razem 18125490 100% 18744412 100% 19389446 100% 20000383 100%

Do 1 

roku
446872 2,5 485971 2,6 491757 2,5 522375 2,6

Do 2 

lat
241568 1,3 251587 1,3 304787 1,6 296452 1,5

Do 3 

lat
394017 2,2 267967 1,4 281087 1,4 331452 1,7

4–5 860281 4,7 920992 4,9 776520 4 660703 3,3

6–7 998193 5,5 945227 5 1050678 5,4 113636 5,6

8–9 1184321 6,5 1265573 6,8 1239164 6,4 1198566 6,0

10–11 1499321 8,3 1361198 7,3 1432694 7,4 1536858 7,7

12–15 4202342 23,2 4121943 22 3887113 20 3710008 18,5

16–20 3563559 19,7 3801005 20,3 4093832 21,1 4371724 21,8

21–25 1747265 9,6 2030344 10,8 2255593 11,6 2405804 12,0

26–30 1300569 7,2 1383492 7,4 1428750 7,5 1424188 7,1

Pow. 

31 lat
1687172 9,3 1909113 10,2 2147471 11,1 2431974 12,2

2011 2012 2013 2014

 
Rys.3. Struktura pojazdów samochodowych [3] 

 

 
Rys.4. Procentowy stan pojazdów [3] 

 

 
Rys.5. Ilościowy stan pojazdów [3] 

 

 
Rys.6. Ilościowy wzrost pojazdów [3]  

1.3. Badania toksycznych składników gazów wylotowych z 
pojazdów samochodowych w stacji diagnostycznej  

Rozwój motoryzacji powoduje ciągły wzrost zagrożenia ekolo-
gicznego, wynikającego głównie z emisji gazów wylotowych do 
atmosfery. W Polsce transport samochodowy odpowiada za emisję 
do atmosfery 63% tlenków azotu, 80% tlenku węgla, ok. 25% pyłów 
zawieszonych w powietrzu i ok. 6,5% dwutlenku siarki [10]. Produ-
cenci pojazdów samochodowych są zobowiązani do przestrzegania 
coraz bardziej rygorystycznych norm dotyczących dopuszczalnych 
poziomów emisji toksycznych składników gazów wylotowych, rów-
nież muszą uzyskać homologację na wyprodukowany nowy pojazd. 
Jednym z podstawowych testów decydujących o dopuszczeniu 
pojazdu do ruchu drogowego jest analiza gazów wylotowych emito-
wanych przez silnik. Wiele różnych substancji chemicznych w po-
staci ciekłej i gazowej znajduje się w gazach wylotowych silników 
spalinowych, są one również zróżnicowane pod względem stężenia 
i toksyczności. W czasie eksploatacji w stacjach diagnostycznych 
podczas badań okresowych jest przeprowadzana kontrola, czy 
pojazd dopuszczany do ruchu spełnia obowiązujące wymagania 
emisji gazów wylotowych [5].Badania techniczne pojazdów polegają 
na sprawdzeniu, czy pojazd spełnia warunki techniczne określone w 
ustawie ,,Prawo o ruchu drogowym” [6]. Obecnie pojazdy kontrolo-
wane na stacjach kontroli pojazdów muszą spełniać określone limity 
emisji przedstawione w tabeli 1. W gazach wylotowych silników o 
zapłonie iskrowym zawartość CO, HC i współczynnik nadmiaru 
powietrza (λ) nie może przekraczać wartości przedstawionych w 
tabeli 1 [7]. 

 
Tab.1.Zawartość CO[%] objętości spalin, CH [ppm]  

oraz współczynnik λ [7] 
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Rys.7. Badania pojazdów w stacjach diagnostycznych [8] 

1.4. WYNIKI BADAŃ 

Do pomiaru składu spalin użyto wieloskładnikowego analizato-
ra spalin przeznaczonego dla silników ZI. Pomiar zawartości CO w 
gazach wylotowych wykonano przy użyciu analizatora gazów wylo-
towych LS – 500, silnik był nagrzany powyżej temperatury 70°C dla 
oleju silnikowego i powyżej 80˚C dla płynu chłodzącego. Sondę 
analizatora spalin wprowadzono do układu wylotowego silnika, 
bezpośrednio przed pomiarem na głębokość co najmniej 30cm. 
Podwyższoną prędkość obrotową wału korbowego silnika utrzyma-
no ponad 15 sekund, a następnie obniżono ją do prędkości obroto-
wej biegu jałowego [7]. Na poniższych rysunkach przedstawiono 
zarejestrowane stężenia zawartości CO w zależności od wieku 
badanego pojazdu i przebiegu. Charakterystyki dotyczą pomiarów 
wykonywanych na biegu jałowym silnika (rys.10) i przy zawierającej 
się w określonym przedziale podwyższonej prędkości obrotowej 
wału korbowego silnika (2000-3000 obr/min) rys.11[7,9]. 

 

 
Rys. 8. Wyniki badań przy prędkości obrotowej biegu jałowego wału 
korbowego [9] 

 

 
Rys. 9. Wyniki badań emisji CO przy zwiekszonej prędkości wału 
korbowego [9] 

 

Na rysunku 8 przedstawiono wyniki badań tlenku węgla (CO) 
na biegu jałowym, z badań wynika, że pojazdy wyprodukowane 
przed 1995 rokiem nie spełniają norm zanieczyszczeń w 50%, 
pojazdy wyprodukowane w latach 01.07.1995 - 30.04.2004 nie 
spełnia 26% wymagań natomiast pojazdy wyprodukowane po 
01.05.2004 spełniają w 100% . 

Na rysunku 9 przedstawiono wyniki badań tlenku węgla (CO) 
na podwyższonej prędkości obrotowej silnika, pojazdy 
wyprodukowane w latach 01.07.1995 do 30.04.2004 nie spełniają 
norm poziomu emisji w ok. 36%, pojazdy wyprodukowane po 
01.05.2004 spełniają wymagania w 100%. 

PODSUMOWANIE 

W artykule zostały przedstawione aspekty zastosowania trans-
portu samochodowego w gospodarce z których wynika, że jest on 
odpowiedzialny za przewóz materiałów i surowców przetworzonych 
oraz materiałów budowlanych w ponad 50%,transport kolejowy 
przewozi ok. 60% materiałów nie przetworzonych paliw stałych. 
Przedstawiono grupę pojazdów samochodowych osobowych, które 
są obecnie eksploatowane w Polsce, z ilościowego stanu wybranej 
grupy pojazdów wynika, że w eksploatacji znajduje się ok. 80% 
pojazdów, których wiek przekracza 10 lat. przedstawiono wymaga-
nia jakie muszą spełniać pojazdy podczas obowiązkowej kontroli 
technicznej w stacjach diagnostycznych pod względem emisji tok-
sycznych składników gazów wylotowych. Ponadto, opisano wyniki 
badań, które zostały wykonane podczas kontroli technicznej pojaz-
dów w zależności od ich wieku i przebiegu kilometrów z których 
wynika, że pojazdy wyprodukowane przed 1995 rokiem nie spełnia-
ją wymagań w ok. 50%, wyprodukowane przed 2004 rokiem nie 
spełniają w ok. 26% natomiast wyprodukowane po 2004 roku speł-
niają w 100%. Problemem nie spełnienia wymaganych limitów 
gazów wylotowych przez pojazdy, które zostały wyprodukowane 
przed 1995 rokiem i znajdują się w eksploatacji, jest niskie zaawan-
sowanie technologiczne układów zasilania w paliwo oraz brak ukła-
dów oczyszczających gazy wylotowe z silników pojazdów samo-
chodowych. 
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Selected aspects of road transport and the impact studies on 
the technical diagnostic stations to reduce the toxic compo-

nents of exhaust gases. 

This article presents some aspects of the use of road 

transport in the economy, the structure of O-taken group of 

vehicles operating in Poland. The requirements, which must 

meet the mandatory-entry inspection stations diagnostic 

emission of toxic components of exhaust gases. The results of 

research carried out on a selected group of vehicles in the 

diagnostic stations and a group of vehicles which do not meet 

the required limits.  
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