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Streszczenie 
Produkcja i użytkowanie pojazdów osobowych ma obecnie znaczący 
wpływ na środowisko. Wybór bardziej przyjaznych dla środowiska 
materiałów konstrukcyjnych, z których wytwarzany jest pojazd może 
w znaczący sposób ograniczyć jego wpływ na środowisko. Celem 
artykułu jest porównanie oddziaływania na środowisko zmian 
w projektowaniu samochodów osobowych za pomocą analizy cyklu 
życia (LCA). W artykule przedstawiono uproszczoną metodę LCA 
samochodu, która w ściśle określonych przypadkach, może być 
wykorzystana do analizy oddziaływań środowiskowych związanych 
z procesem wytwarzania w celu oceny wydajności ekologicznej 
nowych samochodów osobowych. 
 
Wstęp 

Strategicznym celem polityki energetycznej państw Unii 
Europejskiej w sektorze transportu jest zmniejszenie o 60%  
emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku w porównaniu 
z poziomami z roku 1990. Jednym ze sposobów osiągnięcia 
tego celu, wskazywanym w najnowszej Białej Księdze 
Transportu, jest dążenie do bardziej zrównoważonego 
wykorzystania wszystkich środków transportu [1]. Tymczasem 
największy wzrost przewozów od dziesiątek lat odnotowywany 
jest przede wszystkim w indywidualnej motoryzacji. Według 
danych statystycznych Międzynarodowej Organizacji 
Producentów Pojazdów Samochodowych OICA w 2012 roku na 
całym świecie użytkowanych było ok. 1145 mln samochodów, z 
tego ok. 291 mln w krajach UE [2]. Dane te pokazują, że sektor 
transportu stanowi bardzo duże i wciąż rosnące źródło emisji 
gazów cieplarnianych. Zmusza to producentów pojazdów 
samochodowych do poprawy ich efektywności energetycznej 
poprzez wprowadzenie przede wszystkim nowych technologii 
w zakresie budowy pojazdów samochodowych. 

Ocena efektywności energetycznej samochodu nie może 
ograniczać się do wyznaczenia całkowitej wielkości emisji CO2, 
która zależy od rodzaju i ilości zużywanego paliwa. Warto 
byłoby oceniać pojazd z punktu widzenia oceny cyklu życia 
(LCA) od jego wytworzenia do recyklingu lub utylizacji. Każdy 
z tych procesów wymaga określonych nakładów energii. Istnieje 
wiele opracowań, które oceniają samochód z punktu widzenia 
LCA [3,4,5]. Szacunki pokazują, że dominujący wpływ na 
zużycie energii w całym cyklu życia ma faza użytkowania 
pojazdu. Na fazę produkcji przypada około 10-16% łącznego 
zużycia oraz około 2-5% na procesy recyklingu. 

W artykule przedstawiono uproszczony model LCA 
samochodu, w którym zużycie energii określane zostało na 
podstawie masy materiałów, z których wytworzony jest pojazd. 
Model ten wykorzystano do oceny efektywności energetycznej 

projektowania samochodów osobowych wytwarzanych 
w okresie ostatnich 30 lat. 
 
1. Metodologia badań 
     Bezpieczeństwo środowiskowe samochodu w całym cyklu 
życia jest obecnie jednym z najważniejszych wskaźników 
określających jakość oraz konkurencyjność samochodu  
na światowych rynkach. Jedną z najbardziej efektywnych metod 
umożliwiających ilościową ocenę oddziaływania samochodu na 
środowisko jest ocena cyklu życia (LCA –Life-Cycle 
Assessment) [4,5]. Przeprowadzenie kompleksowej analizy LCA 
wymaga zgromadzenia szczegółowych danych o wszystkich 
procesach związanych z samochodem w całym cyklu jego 
życia. Inwentaryzację oddziaływań w przyjętych granicach 
systemu przedstawiono na rys. 1. Określono bilans materiałów 
oraz energii wychodzących z analizowanego systemu w całym 
cyklu życia samochodu. Wejścia systemu obejmują różne 
materiały wykorzystane do budowy samochodu. Materiały  
te pochodzą ze środowiska naturalnego M1, M2, …, Mn oraz  
z recyklingu MR1, MR2, …, MRn. Wyjścia systemu obejmują 
emisje zanieczyszczeń P1, P2, …, Pn oraz energię E1, E2, …, En 
zawartą w materiałach. W artykule szczególną uwagę zwrócono 
na efektywność energetyczną pojazdu. 
 

 
 

Rys. 1. Inwentaryzacja cyklu życia samochodu  
 

Do oceny wpływu na podstawie wyników inwentaryzacji 
wykorzystano zestaw zmiennych środowiskowych w postaci 
zużycia energii zawartej w materiałach użytych w produkcji 
samochodu. Do przeliczeń wykorzystano model Eco-Indicator 
EI99 E/A Europe dostępny w komercyjnym oprogramowaniu 
SimaPro 7.1. W przyjętym uproszczeniu LCA, zgodnym z celem 
badań środowiskowych, globalne ocieplenie (CO2eq) i energia 
zawarta w materiałach były traktowane jako kategorie 
oddziaływania. Strumienie materiałów pochodzących  
ze zużytych pojazdów wyznaczono na podstawie 
obowiązujących wskaźników ponownego użycia i recyklingu 
zgodnych z odpowiednimi dyrektywami Parlamentu 
Europejskiego 2000/53/WE i 2005/64/WE. 
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2. Model materiałowy samochodu 
Przedstawiona w artykule analiza oparta jest na modelu 

cyklu życia pojazdu osobowego, który został oparty o analizę 
LCA zgodnie z wymaganiami norm ISO 14040 i ISO 14044 
[4,5]. Podstawowym założeniem modelu jest przedstawione  
na rys. 2 modelowanie analityczne fazy produkcji pojazdu 
osobowego, które obejmuje w pierwszym etapie jego podział  
na układy (U), które dzieli się w następnej kolejności na zespoły 
(Z) składające się z poszczególnych materiałów (M)  
o określonej masie (m). Materiały te zgrupowano w pięć 
podstawowych grup: metale żelazne (M1), aluminium i jego 
stopy (M2), tworzywa sztuczne (M3:M13 i M16), metale 
kolorowe (M17) i pozostałe materiały (other). Określenie 
struktury materiałowej pojazdu samochodowego stanowi 
podstawę do określania wielkości nakładów energetycznych dla 
poszczególnych rodzajów materiałów. 

 

 
Rys. 2. Analityczny model dekompozycji pojazdu 

osobowego 
 
Uzyskane wyniki odnoszą się do sześciu generacji pojazdu 

osobowego Volkswagen Golf z silnikiem benzynowym, 
o podobnych charakterystykach eksploatacyjnych, 
wytwarzanych od 1976 do 2012 roku. Inwentaryzację 
materiałów przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych 
ze stacji demontażu pojazdów w Szczecinie oraz danych 
pochodzących z bazy IDIS. 

Uzyskane wyniki odnoszą się do sześciu generacji 
samochodu osobowego Volkswagen Golf z silnikiem 
benzynowym, o podobnych charakterystykach 
eksploatacyjnych, wytwarzanych od 1976 do 2012 roku (tab. 1). 

 
Tab. 1. Podstawowe dane techniczne samochodów marki 

Volkswagen 
Marka Volkswagen 

Model Golf MK 1 Golf MK 2 Golf MK 3 Golf MK 4 Golf MK 5 Golf MK 6

Lata produkcji 1976-1983 1983-1987 1991-1997 1997-2003 2006-2008 2008-2012

Typ nadwozia hatchback hatchback hatchback hatchback hatchback hatchback 

Masa własna pojazdu 
[kg] 

830 875 1030 1174 1153 1215 

Pojemność skokowa 
silnika [cm3] 1272 1272 1391 1390 1390 1390 

Zużycie paliwa w 
mieście [l/100 km] 10,5 7,9 9,0 8,4 9,1 8,5 

Zużycie paliwa poza 
miastem [l/100 km] 7,0 5,5 5,5 5,5 5,4 5,1 

Średnie zużycie 
paliwa [l/100 km] 7,8 6,1 6,8 6,4 6,8 6,4 

Na rysunku 3 przedstawiono ilościowe zmiany masy 
całkowitej oraz masy poszczególnych grup materiałów 
w kolejnych generacjach samochodu VW Golf. Zmiany te są 
sygnałem postępu technologicznego, który dokonał się 
w konstrukcji i wyposażeniu samochodów w ciągu ostatnich 30 
lat. Masa całkowita samochodu Golf VI w porównaniu do 
modelu I generacji zwiększyła się o ok. 46%. Podstawowym 
materiałem konstrukcyjnym wciąż pozostaje stal, staliwo i żeliwo 
(materiały M1). Masa tych materiałów zwiększyła się o ok. 30%. 

 

 
 
Rys. 3. Zmiany składu materiałowego w kolejnych 

generacjach samochodu VW Golf 
 

3. Obciążenia energetyczne 
Analizę porównawczą oddziaływania samochodów VW golf 

na środowisko przeprowadzono na podstawie poziomu energii 
zawartej w materiałach użytych w produkcji samochodów.  
W celu identyfikacji materiałów i elementów samochodu  
o największym oddziaływaniu na środowisko poziomy tych 
oddziaływań wyznaczono zarówno dla całego samochodu, jak  
i dla wyodrębnionych grup materiałów. Porównanie poziomów 
energii dla całego samochodu oraz z podziałem  
na poszczególne materiały przedstawiono na rys. 4. Różnica 
tych poziomów w samochodach VI i I generacji wynosi ok. 62%. 

 

 
 
Rys. 4. Względne zużycie energii dla poszczególnych 

materiałów w kolejnych generacjach samochodu VW Golf 
Efektem takich zmian jest systematyczne zwiększanie 

udziału tych materiałów w całkowitym poziomie energii 
samochodu, przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału stali, 
staliwa i żeliwa (M1). 
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Wnioski 
Dobór materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie 

samochodów wywiera istotny wpływ na sumaryczny poziom ich 
obciążeń środowiskowych w ramach przyjętych kategorii 
oddziaływań. Stwierdzono, że w 6-ciu kolejnych modelach 
samochodu VW Golf wytwarzanych przez ostatnie 30 lat poziom 
energii zawartej w materiałach ulega systematycznemu 
zwiększeniu. W porównaniu do najstarszego modelu poziom tej 
energii w samochodzie VI generacji zwiększył się o ok. 62%. 

Znamienne jest, że największą dynamikę wzrostu obciążeń 
środowiskowych w stosunku do poprzedniego modelu 
zaobserwowano wraz z wprowadzeniem samochodu Golf III,  
do opracowania którego, po raz pierwszy na świecie, wdrożono 
inżynierię cyklu życia. Zwiększenie sumarycznych poziomów 
energochłonności materiałów oraz emisji dwutlenku węgla 
CO2eqw kolejnych modelach samochodu jest ceną postępu 
technologicznego, który dokonał się w konstrukcji i wyposażeniu 
samochodów VW Golf, zwłaszcza wraz z wprowadzeniem 
modelu III generacji. Przejawem tego postępu jest zwiększenie 
masy samochodu o ok. 46% czemu towarzyszy zmiana 
sposobu wykorzystania materiałów stosowanych w jego 
produkcji. Przeprowadzona szczegółowa analiza pozwoliła 
zidentyfikować materiały generujące najwyższy poziom 
oddziaływań środowiskowych.  

 
Materiałem o największej energochłonności są metale 

żelazne. Przy ich masie stanowiącej ponad 60% masy całego 
samochodu z niewielką tendencją do zmniejszania, udział 
energii metali żelaznych stanowi około połowy sumarycznego 
poziomu energii zwartej w materiałach całego samochodu. 
Jednakże największy wpływ na zwiększenie całkowitego 
poziomu energii samochodu ma coraz szersze zastosowanie 
innych materiałów o znacznie wyższym w porównaniu do metali 
żelaznych poziomie skumulowanej energii. Są to przede 
wszystkim metale nieżelazne i tworzywa sztuczne powszechnie 
obecnie wykorzystywane w elementach nadwozia  
i wyposażenia samochodu oraz w elektronicznych układów 
wspomagających kierowcę. 
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The impact of material composition on the car's engine 
energy efficiency 

The production and use of cars currently has a significant impact on the 
environment. The choice of more environmentally friendly materials to 
used in car production can significantly reduce its impact on the 
environment. The aim of the paper is to compare the environmental 
impact of changes in the design of cars based on the life cycle analysis 
(LCA). The paper presents a simplified LCA which in specific cases can 
be used to analyze the environmental impacts associated with the 
manufacturing process in order to evaluate the environmental 
performance of new cars. 
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