
  bezpieczeństwo i ekologia 

 

82    AUTOBUSY    7-8/2017 

POZIOM ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 
 W WYNIKU TRANSPORTU 

SAMOCHODOWEGO 
 
 

Janusz Mysłowski, Jaromir Mysłowski, Jakub Mysłowski 
 

Na przykładzie przeprowadzonych badań określono wpływ pojazdów 
samochodowych o dużej  ładowności na skażenie liniowe powietrza 
atmosferycznego w wyniku działalności transportowej.Przedstawiono 
wpływ możliwych rozwiązań tego problemu w oparciu o istniejące 
środki transportu w odniesieniu do dużych aglomeracji miejskich, które 
rozwijają się bardzo szybko i związane z tym problemy komunikacyjne.     
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Wstęp 
Znaczący wzrost ilości pojazdów mechanicznych poruszających 

się po drogach Polski północno- zachodniej powoduje 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego produktami spalania. 

Z punktu widzenia skażenia środowiska w otoczeniu szlaków 

komunikacyjnych najbardziej niebezpieczne są samochody 

ciężarowe o dużej ładowności (10 ton) [5,6,8,9,10] na drogach 

przelotowych (międzymiastowych) oraz autobusy komunikacji 

miejskiej. Na ogół są one napędzane silnikami wysokoprężnymi 

o dużej pojemności, które w trakcie eksploatacji wytwarzają 

duże ilości spalin, szczególnie w momentach gwałtownej zmiany 

prędkości obrotowej w wyniku niekorzystnych warunków 

przygotowania mieszaniny palnej i spalania. Dotyczy to przede 

wszystkim transportu miejskiego, ale też i poza miejskiego w 

przypadku niskiego standardu drogi, który nie pozwala na 

płynną jazdę bez gwałtownych zmian prędkości obrotowej 

silnika, powodującej niekorzystne zjawiska eksploatacyjne 

omówione wyżej. Stały wzrost ilości eksploatowanych pojazdów 

na przestrzeni ostatnich lat w aglomeracji szczecińskiej ( 2000 – 

2016 o 20 %) powoduje , ze jest ich 270 311 z tego 21 % 

samochody ciężarowe o dużej ładowności i autobusy ( 

napędzane silnikami wysokoprężnymi),co daje 56 828 

pojazdów. Pojazdy te przede wszystkim powodują skażenie 
powietrza atmosferycznego pyłem zawieszonym PM 10 i PM 2,5 

[13,14].    

Opis ruchu drogowego na drodze s-6 
Natężenie dobowe ruchu drogowego na trasie S-6 oraz średnie 
skażenie powietrza pyłem PM 10 przedstawiono niżej : 

Aglomeracja Szczecińska     22 982 p/d       26 μg/m3 

Koszalin                                15 800 p/d       23,75 μg/m3 

Słupsk                                      9 971 p/d       30 μg/m3 
Gdynia ( Wielki Kack)          51 578 p/d       20 μg/m3 
Gdynia jest nietypowym miastem bowiem znaczą rolę odgrywa 
tam transport trolejbusowy , stąd znacznie mniejsze skażenie 
powietrza pyłem zawieszonym. 
Szkodliwość działania pyłu PM 10 w odniesieniu do jednego 
mieszkańca można wyznaczyć następująco :  
Powierzchnia Szczecina 301km2 x 1,5m = 451 500 m3 x 26 
μg/m3 = 11 739 000 μg  
                   11 739 000 μg = 11,73  kg : 407 180 mieszkańców 
= 28,83 μg /dobę i mieszkańca 
Powierzchnia Koszalina 98 km2 x 1,5m = 147 000 m3 x 23,75  
μg/m3 = 3 491250 μg 
                       3 491 250 μg = 3,49 kg : 108 606 mieszkańców = 
32,14  μg /dobę i mieszkańca 
Niżej (rys.1-4) przedstawiono skażenie drogi S-6 pyłem 
zawieszonym PM 10 w ostatnich latach, przy czym należy wziąć 
pod uwagę fakt, że dopuszczalna wartość skażenia wynosi  
40 μg/m3.

 
Rys.1 .Skażenie drogi pyłem PM 10     

     opr.własne 
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Rys.2. Skażenie drogi pyłem PM 10     
     opr.własne 

 

 
Rys.3. Skażenie drogi pyłem PM 10     

     opr.własne 
 

 
Rys.4. Skażenie drogi pyłem PM 10     

     opr.własne 
 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do pyłu 
PM 2,5,dla którego wartość dopuszczalna skażenia wynosi 25 
μg/m3 i obligatoryjnie jest mierzona od 2010 roku. Wartości te 
podano na rys.2 dla dwóch miast Województwa 
Zachodniopomorskiego tj. Szczecina i Koszalina. Dla Szczecina 
są to wartości średnie dla dwóch stacji pomiarowych 
 ( Andrzejewskiego i Piłsudskiego) , a dla Koszalina jednej [3]. 

 

 
Rys.5.Skażenie pyłemPM 2,5 
           opr.własne 

Wartości średnie dla obydwu miejscowości wynoszą 
odpowiednio : Szczecin – 17,91  μg/m3 i Koszalin -  13,50 μg/m3, 
a więc do dopuszczalnej wartości  mają zapas 39,9 %  i 46 %. 
Ten sam zapas dla porównywalnych lat (2010-2015) w 
przypadku PM 10 wynosi 36,6%. Ilość  dni w których 
przekroczono normę zawartości PM 10 wynosiła odpowiednio 
21 w Szczecinie i 17 w Koszalinie [8,11]. Jak widać z 
przytoczonych przykładów sytuacja skażenia powietrza pyłami 
zawieszonymi PM 10 i PM2,5 w Województwie 
Zachodniopomorskim nie jest najgorsza w porównaniu z 
południem kraju o czym alarmują środki masowego przekazu.  

Próba    poprawy  sytuacji w ruchu drogowym 
Jednym z najprostszych rozwiązań istniejącej sytuacji jest 
budowa dróg ekspresowych, omijających centra miast. Program 
ten jest częściowo realizowany w postaci drogi S-6,choć 
odbywa się to z wielkimi oporami, gdyż jak widać na rysunku 6 
jeszcze daleko mu do założonego planem. 
Dla przykładu porównanie skażenia pyłem PM 10 na istniejącej 
drodze z drogą ekspresową o pełnym standardzie wygląda 
następująco :- droga w klasie GP (droga główna ruchu 
przyspieszonego) – 3410,5 kg- droga w klasie   S (droga 
ekspresowa) - 3355,67 kg. 
Różnica wynosi 54,83 kg pyłu rocznie, co ma swoje odbicie na 
stanie górnych dróg oddechowych (rys.7) [1]. 
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Rys.6.Skażenie drogi S 6 w zależności od klasy odcinka  

                   opr.własne 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Rys.7.Zachorowalność na nowotwór płuc w zależności od 

zawartości pyłu PM 10 [1] 

Na rys.7 przedstawiono zachorowalność ( ilość przypadków) na 

nowotwór płuc w zależności od zawartości pyłu PM 10 w 

powietrzu atmosferycznym. Dla przykładu na przestrzeni 5 lat 

(2000-2005) ilość przypadków zachorowań wzrosła dwukrotnie 

przy wzroście zapylenia pyłem PM 10 z 13 do 30 μg/m3. Jak 

więc widać budowa dróg szybkiego ruchu oraz obejść 

zabudowy śródmiejskiej ( utrudniony ruch pojazdów, 

szczególnie ciężkich) jest jednym ze środków poprawy 

istniejącego stanu rzeczy. Niezależnie od tego trwają 

poszukiwania innych rozwiązań problemów transportowych, 

szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich. Jednym z 

takich rozwiązań może być komunikacja trolejbusowa , która na 

obecnym stanie rozwoju może skutecznie konkurować w 
miastach z autobusami lub tramwajami. Wynika to z faktu , że 

nowoczesne trolejbusy mogą dojechać do bazy na odległość 

15-20 km, po odłączeniu od sieci. Pozwala to na wykorzystanie 

„korytarzy energetycznych” do napędu trolejbusów , a 
następnie wykorzystać je jako pojazdy niezależne od sieci.W 

Polsce taka komunikacja funkcjonuje skutecznie w trzech 

dużych ośrodkach miejskich: Gdyni ( 70 lat), Lublinie i Tychach. 

Podaż usług transportowych realizowanych w Gdyni 

przedstawiono na rys.8 [15], natomiast rozkład trolejbusów w 

krajach europejskich na rys.9 i 10 [12].  

 
Rys.8. Podaż transportu trolejbusowego w tys. wozom. przez  
           ZKM Gdynia w latach  1995-2012 [15]    opr.własne 

  
Jednocześnie udział trolejbusów w przewozach 
komunikacyjnych Gdyni w roku 2012 wynosił 25 %  przy liczbie 
przejechanych 4964 tysięcy  wozokilometrów. Jednocześnie 
trwają poszukiwania innych środków transportu miejskiego 
mających spełniać następujące wymagania : 
- obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego, 
- zaostrzenie norm emisji w pojazdach z silnikami spalinowymi, 
- centra aglomeracji miejskich mają być wolne od pojazdów 
napędzanych silnikami spalinowymi,  
- ukierunkowanie pojazdów użytkowych i ciężkiego transportu 

na obwodnice aglomeracji. 

 

Rys.9. Rozkład trolejbusów w krajach europejskich  [12] 
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Rys.10. Rozkład trolejbusów w krajach europejskich   
            opr.własne 
Obniżeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery mają służyć 
nowe technologie budowy pojazdów i systemy zarządzania 
transportem. Nowe rozwiązania techniczne w budowie 
pojazdów samochodowych okazały się nie w pełni 
satysfakcjonujące ( hybrydy) i w chwili obecnej duży nacisk 
kładzie się na technologie elektryczne, które umożliwiają 
zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu. Celem 
tych działań powinno być „ zmniejszenie o połowę liczby 
samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie 
miejskim do 2030 roku” [2]. Jednym z rozwiązań pozwalającym 
te cele jest zakup autobusów o napędzie elektrycznym, na co 
wskazują następujące przesłanki : 
-  znaczący wzrost ilości pojazdów ( w Szczecinie 2000-125000 
w 2016- 260 000), 
-  negatywny wpływ transportu miejskiego na otoczenie, 
-  wysoka zawartość powietrzu atmosferycznym pyłów PM 10. 
Potwierdzeniem małej skuteczności transportu samochodowego 
na terenie aglomeracji szczecińskiej jest sposób wykorzystania 
pojazdów do przewozów pasażerskich przedstawiony na 
rysunku 11. 

 

Rys.11. Sposób wykorzystania pojazdów indywidualnych w  
              komunikacji miejskiej Szczecina 
                                                             opracowanie własne 
Wprowadzenie pojazdów o napędzie elektrycznym do 
komunikacji miejskiej ma doprowadzić rezultacie do tego, by 
centra miast w roku 2030 były wolne od pojazdów spalinowych. 
Dowodzi tego aktualna tendencja do kierowania ruchu 

pojazdów użytkowych i ciężkiego transportu na obwodnice 
metropolii. 
Do zalet komunikacji autobusowej o napędzie elektrycznym 
można zaliczyć : 
- znaczne obniżenie w powietrzu zawartości pyłów PM 10 ( 
głównym źródłem są silniki o zapłonie samoczynnym o dużej 
mocy, służące min do napędu autobusów), 
- wzrost cen paliw konwencjonalnych ( zależny od sytuacji 
politycznej na bliskim wschodzie), 
- stałe ( w miarę ) ceny energii elektrycznej, 
- zakupy środków transportu dokonuje się na okres 10 do 20 lat 
i obecny tabor powinien uledz  wymianie, choćby ze względu na 
szkodliwe oddziaływanie na środowisko. 
Oczywistym jest konieczność zmian prawno – organizacyjnych i 
technicznych, umożliwiających wprowadzenie nowego środka 
komunikacji publicznej.     
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LEVEL OF AIR POLLUTION DUE TO MOTOR TRANSPORT 
For example, studies the influence of motor vehicles on 
duty on the linear air pollution due to transport activities. It 
shows the impact of this possible problem based on 
existing means of transport for large urban areas, which 
develop very quickly and the related communication 
problems. 
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