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ASPEKTY WPŁYWU BADAŃ KONTROLNYCH NA OGRANICZENIE  

SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

 

W artykule opisano wybrane aspekty związane z wpływem toksycznych składników spalin z pojazdów osobowych na zanie-

czyszczenie środowiska naturalnego i zdrowie ludzi. W pracy opisano strukturę ilościową pojazdów samochodowych, które są 

w eksploatacji w Polsce. Przedstawiono strukturę używanych samochodów osobowych, które zostały sprowadzone zza granicy 

i pierwszy raz zarejestrowane w Polsce. Opisano także procedurę wykonywania okresowych badań kontrolnych w stacjach 

diagnostycznych w zakresie emisji spalin. Wyniki badań pozwoliły na wyodrębnienie grupy pojazdów, która nie spełnia do-

puszczalnych limitów zanieczyszczeń ustalonych przez ustawodawcę. 

 

WSTĘP 

Przemysł motoryzacyjny jest jedną z najważniejszych dziedzin 
gospodarki świata. Zmiany w branży motoryzacyjnej związane z 
produkcją pojazdów samochodowych mają bezpośredni wpływ na 
inne działy światowej gospodarki, można to szczególnie zauważyć 
w krajach uprzemysłowionych. Główne problemy, które mają wpływ  
na rozwój światowej motoryzacji poza kwestiami finansowymi  są: 
ochrona środowiska, poprawa efektywności transportu oraz popra-
wa bezpieczeństwa. W związku z ochroną środowiska coraz bar-
dziej ogranicza się emisje dwutlenku węgla (CO2), limit w spalinach 
tego związku dla pojazdów osobowych od 2015 r. wynosi 140g/km. 
Odpowiednia polityka legislacyjna znacznie wpływa na zmniejszenie 
emisji wielu innych związków szkodliwych i toksycznych  z pojazdów 
samochodowych, poprzez wprowadzenie następnych restrykcyjnych 
norm EURO, związanych z ograniczaniem emisji [1]. 

1.  WPŁYW POJAZDÓW OSOBOWYCH NA ZANIE-
CZYSZCZENIE ATMOSFERY 

Znaczny wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
mają pojazdy samochodowe napędzane silnikami spalinowymi z 
zapłonem iskrowym ZI i o zapłonie samoczynnym ZS, które są w 
eksploatacji. Źródłami szkodliwych substancji, które zanieczyszcza-
ją atmosferę, są: układ gazów wylotowych z silnika, układ zasilania 
w paliwo oraz układ jezdny. Do atmosfery są emitowane składniki 
spalin takich jak tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, cząstki 
stałe oraz substancje występujące w niewielkich stężeniach, których 
udział w zanieczyszczeniu atmosfery jest nieznaczny związki siarki, 
fosforu i inne. Przemysł motoryzacyjny jest uznawany za dziedzinę 
rozwijającą się  w sposób dynamiczny i w związku z czym następuje 
również wzrost liczby pojazdów będących w eksploatacji. Proble-
mem jest brak infrastruktury drogowej w aglomeracjach miejskich i 
poza miejskich, szczególnie w krajach rozwijających się. Dynamicz-
ny rozwój przemysłu oraz nowych  technologii powoduje wzrost 
zapotrzebowania na energię, wyzwala to zagrożenia do których 
zalicza się skutki spalania wszelkiego rodzaju paliw. W procesie 
spalania powstają związki chemiczne, które negatywnie oddziaływa-
ją na środowisko atmosferyczne oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Po-
przez emisję do atmosfery dużych ilości gazów, głównie CO2 po-
wstaje efekt cieplarniany, którego skutkiem jest wzrost średniej 

temperatury ekosfery i związane z tym niepożądane zjawiska me-
teorologiczne[2]. 

 

 
Rys. 1. Zanieczyszczenie środowiska w aglomeracji miejskiej [5] 
 
 Zagrożeniem dla ludzi jest emisja cząstek stałych, stanowiąca 
barierę rozwoju współczesnych silników spalinowych. Wpływ 
cząstek stałych na zmianę klimatu jest problemem złożonym, w 
globalnym ujęciu cząstki znajdujące się w atmosferze wywierają 
wpływ na spowolnienie się ocieplania atmosferycznego. Oszaco-
wania globalnego wpływu cząstek stałych (PM) na światowe 
procesy klimatyczne i lokalną meteorologię oraz następujące po 
niej skutki zdrowotne oraz środowiskowe, z powodu specyficz-
nych zmian emisji cząstek na poziomie lokalnym są niepewne W 
Polsce wyniki wstępnej oceny jakości powietrza świadczą o tym, 
że emisja cząstek stałych, pomimo iż od lat systematycznie  male-
je jest nadal bardzo ważnym składnikiem jakości powietrza. Za-
nieczyszczenia komunikacyjne w dużych aglomeracjach miejskich 
stanowią 75-80% skażeń całkowitych. Niekorzystne zjawiska, 
zwłaszcza w środowisku miejskim nasilają się dodatkowo wobec 
ograniczenia roli komunikacji zbiorowej przy stałym wzroście 
liczby użytkowanych pojazdów samochodowych [3]. 
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2. STRUKTURA TRANSPORTU 

W Polsce w okresie od 1990 roku wraz ze wzrostem gospodar-
czym następuje ciągły wzrost liczby pojazdów samochodowych 
będących w ciągłej eksploatacji. W grudniu 2016r. zarejestrowanych 
było 28601037 szt. wszystkich pojazdów osobowych, ciężarowych, 
autobusów, motocykli i innych przedstawionych w tabeli 1. Najwięk-
szą grupę stanowią pojazdy osobowe w liczbie 21675388 szt., co 
stanowi 75,6% ogólnego stanu pojazdów w Polsce. Istnieje problem 
zapewnienia należytego stanu technicznego pojazdów, które są w 
eksploatacji przez wiele lat. W 2015 roku zwiększył się w Polsce 
znacząco wskaźnik liczby pojazdów zarejestrowanych na 1000 
mieszkańców i wynosił 539 sztuk, największa liczba pojazdów 
znajdowała się w województwie wielkopolskim 600 szt. to większa 
liczba niż średnia krajowa, natomiast najmniej w woj. podlaskim 464 
szt.  [4].  

Tab.1.Struktura samochodów [4] 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Samochody osobowe 5,26 7,52 9,99 12,34 17,24 20,72 21,67

Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe 1,05 1,35 1,88 2,31 2,98 3,09 3,18

Autobusy 0,09 0,09 0,08 0,08 0,10 0,11 0,13

Motocykle 1,36 0,93 0,80 0,75 1,01 1,27 1,35

Inne 1,29 1,30 1,35 1,34 1,71 1,87 2,27

Razem 9,04 11,19 14,11 16,82 23,04 27,41 28,6  
 

Na rysunkach (2 i 3) zaprezentowana została struktura trans-
portu samochodowego w Polsce, w analizowanym okresie od 1990 
roku do 2016 r. zwiększyła się o 19560037 szt. w grupie samocho-
dów osobowych nastąpił wzrost o 16414388 szt. oraz znaczny 
wzrost samochodów ciężarowych o 2134655 szt. w pozostałych 
grupach również nastąpił znaczny wzrost liczby pojazdów. 
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 Rys. 2. Struktura pojazdów[4] 
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Rys. 3. Struktura pojazdów [4] 
 

W 2016 roku w eksploatacji znajdowało się w wieku do trzech 
lat 1332822 szt. samochodów osobowych co stanowiło 6,1%, naj-
większa liczba była w wieku od 16 do 20 lat 4956682 szt., 22,9% 
oraz powyżej 31 lat znajdowało się w eksploatacji 2956980 szt. co 

stanowiło 13,6%, zarejestrowanych było ok. 80% pojazdów w wieku 
ponad 10 lat [4]. 
 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

2011 r. 2012 r. 2013 r.  2014 r.  2015 r. 2016 r.

1-3 lata

4-7

8-11

12–15

16–20

21–25

[szt]

 
Rys. 4. Struktura samochodów osobowych [4] 
 

Tab.2. Struktura wieku pojazdów [4] 

2011 r. 2012 r. 2013 r.  2014 r.  2015 r. 2016 r.

1-3 lata 1082457 1005525 1077631 1150279 1204008 1332822

4-7 1858474 1866219 1827198 1774339 1688596 1597726

8-11 2683642 2626771 2671858 2735424 2828373 2885298

12–15 4202342 4121943 3887113 3710008 3515910 3601792

16–20 3563559 3801005 4093832 4371724 4710323 4956682

21–25 1747265 2030344 2255593 2405804 2605976 2761194

26–30 1300569 1383492 1428750 1424188 1458589 1582463

Powyżej 

31 lat 1687172 1909113 2147471 2431974 2711648 2956980

Wiek 

pojazdów

 
 

Wiek pojazdów ma bardzo duży wpływ na zanieczyszczenie 
środowiska ponieważ następuje duże zużycie eksploatacyjne ukła-
dów: zasilania w paliwo i powietrze, napędowych, urządzeń oczysz-
czających gazy wylotowe z silnika.  

W 2015 roku liczba samochodów na świecie wynosiła 1,1 mld, 
co oznacza, że jeden samochód przypada na 6,5 mieszkańca. 
Liczba samochodów jednak stale rośnie - w 2025 roku wyniesie 1,5 
mld, a 15 lat później już 2 mld W Europie z roku na rok wiek posia-
danych samochodów ciągle wzrasta. Europejskie Stowarzyszenie 
Producentów Samochodów (ACEA) podaje, że w trakcie minionej 
dekady średni wiek samochodów w Europie wzrósł z 8,4 lat w 2006 
do 9,75 lat w 2016 roku. W tym zestawieniu Polska wypada gorzej 
od europejskiej średniej. W Polsce średni wiek samochodu w 2016 
roku wyniósł  ponad 15 lat. Średnia wieku samochodów podnosi się 
również w Stanach Zjednoczonych - z 10 lat w 2008 roku do 11,6 lat 
w 2016 roku [6]. Na rys. nr.5. przedstawiono strukturę  importowa-
nych używanych samochodów osobowych znajdujących się w 
eksploatacji, które były sprowadzone do kraju w latach 2003 – 2016. 
W grudniu 2016 roku liczba pojazdów wynosiła  szt., średni wiek 
importowanego samochodu wyniósł ok.12 lat. 
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Rys. 5. Struktura samochodów osobowych importowanych  
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3. WYKONYWANIE BADAŃ STANU TECHNICZNEGO 
POJAZDÓW W STACJACH DIAGNOSTYCZNYCH 

Pojazdy, które znajdują się w eksploatacji podlegają obowiąz-
kowym okresowym badaniom stanu technicznego, które są wyko-
nywane  w Stacji Kontroli Pojazdów i polegają na sprawdzeniu, czy 
pojazd spełnia warunki techniczne określone w przepisach praw-
nych. Kontrola jest obowiązkowa i wykonywana dla pojazdów oso-
bowych nowych po trzech latach eksploatacji następnie po dwóch i 
kolejne badania odbywają się po kolejnym roku eksploatacji zgodnie 
z uregulowaniami prawnymi ustawodawcy [7]. Pomiar emisji zanie-
czyszczeń gazowych spalin wykonano gdy  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 głębo-
kość co najmniej 30cm. Podwyższoną prędkość obrotową wału 
korbowego silnika utrzymano ponad 15 sekund, a następnie obni-
żono ją do prędkości obrotowej biegu jałowego[7]. 
 

 
Rys. 6. Stanowisko do badań [8].  
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3.1. Wyniki badań 

Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych w Stacji 
Diagnostycznej Pojazdów (SKP) podczas obowiązkowych badań 
kontrolnych. W  badaniach uczestniczyła grupa samochodów oso-
bowych z zapłonem iskrowym (ZI) w liczbie ok. 400 szt. o 3,5 DMC 
w której sprawdzono wartości zanieczyszczeń gazów wylotowych z 
silnika, zawartości tlenków węgla (CO), węglowodorów (HC) oraz na 
podstawie współczynnika nadmiaru powietrza lambda (λ). W tabeli 4 
zaprezentowano wyniki badań samochodów osobowych[9]. 
 
 
 
 

Tab.4. Wyniki badań [9]          
do 95 95-2004 Po 2004

CO b.j [%] CO b.j [%] p.o CO [%] b.j HC [%] p.o HC [%] p.o lambda[%] b.j CO [%] p.o CO p.o Lamda[%]

Próba 60 100 209 100 209 100 209 100 192 100 209 100 143 100 118 138 100

Wynik poz. 52 86,7 157 75,12 118 56,46 109 52,16 113 58,54 91 43,54 118 82,52 79 112 81,16

Wynik neg. 8 13,3 52 24,88 91 43,54 100 47,84 79 41,46 118 56,46 25 17,48 39 26 18,84 
 

Na rysunku 7 zaprezentowano wyniki badań grupy pojazdów 
60 szt. wyprodukowanych przed 1995 rokiem, która nie spełnia 
wymagań emisyjnych (CO) w liczbie 8 szt. po roku produkcji 1995 
uczestniczyło w badaniach (CO) 209 szt. wynik negatywny 52 szt. 
Samochody, które były wyprodukowane w latach 1995 – 2004 nie 
spełniają wymagań emisyjnych w zakresie współczynnika lambda 
(λ) w liczbie 118 szt. W badaniach (HC)  uczestniczyła grupa 209 
szt. wynik negatywny na podwyższonych 79 szt. i na biegu jałowym 
100 szt. Po roku produkcji 2004 uczestniczyło w badaniach współ-
czynnika (λ) 138 szt. wynik negatywny wyniósł 26 szt.[9]. 
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Rys. 7. Wyniki badań [9] 

 
Na rysunku 8 zaprezentowano wyniki badań, z których wynika, 

że pojazdy wyprodukowane przed 1995 rokiem nie spełniają wyma-
gań emisyjnych (CO) w 13,3%, po roku produkcji 1995 w 24,88% i 
47,84% natomiast po roku produkcji 2004 w 33,06%. Samochody, 
które były wyprodukowane w latach 1995 – 2004 nie spełniają 
wymagań emisyjnych w zakresie współczynnika lambda (λ) w 
56,46%, wyprodukowane po 2004 roku nie spełniają wymagań w 
18,84%.   
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Rys. 8. Wyniki badań [9] 

PODSUMOWANIE 

W artykule opisane zostały problemy związane z wpływem za-
nieczyszczenia środowiska naturalnego przez transport samocho-
dowy. Z opisanych przyczyn zanieczyszczenia atmosfery wynika, że 
jednym z głównych źródeł jest stan techniczny układów zasilania w 
paliwo, urządzeń oczyszczających gazy wylotowe z silników spali-
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nowych, które posiadają bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji 
toksycznych składników spalin CO, HC i cząstek stałych z samo-
chodów będących w eksploatacji. Podstawowym źródłem mającym 
wpływ na zanieczyszczenie środowiska są materiały eksploatacyj-
ne, benzyny i oleje napędowe oraz oleje smarujące, które zawierają 
wiele związków toksycznych, siarki i cząstki stałe. Z przeprowadzo-
nej analizy struktury transportu w Polsce wynika, że od 1990 roku 
do 2015r. nastąpił wzrost liczby wszystkich samochodów będących 
w eksploatacji o 19560037 szt. a samochodów osobowych 
o16414388 szt. w wieku do trzech znajduje się w eksploatacji 6,1% 
pojazdów, powyżej 31lat znajduje się w eksploatacji 13,6%, średni 
wiek pojazdu na koniec 2016 roku wyniósł ok.15 lat. W latach 2003 
– 2016 sprowadzono używanych samochodów do kraju w liczbie 
10496870 szt. Badania, które zostały wykonane w warunkach rze-
czywistych na reprezentatywnej grupie samochodów wykazały, że w 
zależności od badanego związku nawet ok. 50% nie spełnia limitów 
wartości określonych przez ustawodawcę. Główną przyczyną nie 
spełnienia limitów zanieczyszczeń jest zbyt wysoki wiek pojazdów 
będących w eksploatacji oraz nadmierne zużycie eksploatacyjne 
układów i podzespołów. 
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Aspects of the impact of control tests on the limitation  
of the impact of carbon ingredients  
in passenger cars in atmosphere 

 This article describes selected aspects of the toxic com-

ponents of passenger car exhaust to pollute the environment 

and human health. The paper describes the quantitative 

structure of motor vehicles that are in operation in Poland. 

The structure of used passenger cars was imported from 

abroad and first registered in Poland. The procedure for 

performing periodic diagnostic tests in exhaust emission 

diagnostics was also described. The results of the tests al-

lowed to isolate a group of vehicles that did not meet the 

permissible limits of pollution determined by the legislator. 
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