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Wstęp
Eco-driving to technika prowadzenia pojazdu w spo-

sób płynny i świadomy, który jest ekologiczny a co za 
tym idzie i ekonomiczny. Ekologiczny, ponieważ pro-
wadzi do obniżenia negatywnego wypływu transportu 
na środowisko. Ekonomiczny, ponieważ pozwala na 
zaoszczędzenie pieniędzy z uwagi na obniżone zuży-
cie paliwa. 

Obniżenie zużycia paliwa jest niezmiernie waż-
ne. Spaliny samochodowe w dużej części zawierają 
związki toksyczne, emitowane przez silnik. Spaliny 
zawierają również inne substancje zanieczyszcza-
jące, ale z uwagi na ich śladowe ilości nie są brane 
pod uwagę w tak dużym stopniu jak dwutlenek węgla.  
Emisja tego gazu ze źródeł antropogenicznych a wiec 
i spalin samochodowych przyczynia się do wzrostu 
efektu cieplarnianego. 

Zwiększona świadomość ekologiczna wpływa na 
poprawną i oszczędną eksploatację pojazdów, co 
niesie za sobą możliwość obniżenia emisji gazów 
szklarniowych. 

1. Wielkość emisji CO2 pochodząca z transportu
Obecnie największym zagrożeniem ludzkości jest 

wzrost temperatury na ziemi spowodowany efektem 
cieplarnianym. Wzrost temperatury jest wynikiem cią-
gle zwiększającej się emisji antropogenicznego CO2 
do atmosfery. W przybliżeniu można przyjąć, że rocz-
nie do atmosfery wydzielane jest ok. 30 mld Mg CO2 
z działalności ludzkiej (Tabela 1).

Przyjmując za 100% ilość wydzielanego przez 
transport dwutlenku węgla tj. 5,1 mld Mg, to w rozbiciu 
na poszczególne rodzaje transportu ilość wydzielania 
dwutlenku węgla do atmosfery została przedstawiona 
w tabeli 2.

Praca silników jest głównym sprawcą wydzielania 
związków toksycznych, zanieczyszczających środo-
wisko. Wydzielane przez silniki spalinowe do atmos-
fery substancje zanieczyszczające pochodzą z trzech 
najważniejszych źródeł: układu wylotowego, skrzyni 
korbowej, układu paliwowego [3].

Udział CO2 w sumarycznej objętości spalin samo-
chodowych wynosi dla silników o zapłonie iskrowym 
6,5-14,0% a dla silników o zapłonie samoczynnym 
3,5- 7,0% [1].

2. Zalety eco-drivingu
Główna zaletą, a zarazem celem świadomej i płyn-

nej jazdy jest zmniejszenie zużycia paliwa. Im więcej 
paliwa uda się zaoszczędzić tym relatywnie większe 
są korzyści fi nansowe płynące z eco-drivingu. Zna-
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Tab. 1. Emisja CO2 pochodząca z działalności ludzkiej [1]
[%] [mld Mg]

elektrownie 28 8,4
spalanie biomasy 15 4,5
przemysł 20 6,0
mali konsumenci 20 6,0
transport 17 5,1

Tab. 2. Ilość wydzielanego CO2 do atmosfery z poszcze-
gólnych rodzajów transportu [1]

[%] [mld Mg]
transport lotniczy 17 0,867
transport morski 6 0,306
transport drogowy 65 3,315
pozostałe 12 0,612
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czącą zaletą jest również obniżenie kosztów eks-
ploatacyjnych samochodu oraz poprawa jego stanu 
technicznego. Poprawna eksploatacja pojazdu, w tym 
kontrola ciśnienia w oponach, zmniejszenie obciąża-
nie pojazdu, włączanie klimatyzacji tylko wtedy, gdy 
jest niezbędna pozwalają w znacznym stopniu zmniej-
szyć zużycie paliwa. Jazda taka niesie za sobą rów-
nież korzyści dla środowiska naturalnego - zmniejsza 
ilość spalin, a przede wszystkim emisję CO2  do at-
mosfery. Eco-drving może przyczynić się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa na drogach, a co za tym idzie 
zmniejszenia liczby wypadków, gdyż kierujący po-
jazdem posiada odpowiednią ilość czasu na reakcję. 
Jazda z optymalną prędkością  50-60km/h pozwala 
poczynić największe oszczędności zużycia paliwa. 

3. Skuteczność eco-drivingu
Bazując na europejskiej normie rozróżnia się zna-

czące cykle jezdne. Cykl jezdny miejski UDC (Urban 
Driving Cycle), który charakteryzuje się częstymi przy-
stankami oraz częstą redukcją prędkości na krótkich 
odcinkach. Cykl pozamiejski (drogowy) EUDC (Extra 
Urban Driving Cycle) oraz stosunkowo nowy cykl mie-
szany NEDC (New European Drive Cycle). Europej-
skie cykle jezdne UDC, EUDC i NEDC poza specy-
fi cznym przebiegiem profi lu prędkości, reprezentują 
średnie prędkości ruchu, odpowiednio 18,7; 62,7 
i 33,7 km/h [2].

Każdy pojazd spalający paliwo emituje substan-
cje szkodliwe do atmosfery. W niniejszym artykule 
zwrócono uwagę na emisję CO2, ponieważ gaz ten 
przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego. 
Z tego punktu widzenia niezwykle ważna jest świado-
mość emisji tego gazu z pojazdu. Przyjęło się uważać, 
że podczas spalania paliwa w silnikach samochody 

średnio emitują 2,5 kg/l CO2. Niższe średnie zużycie 
paliwa w przypadku silników wysokoprężnych spra-
wia, że olej napędowy okazuje się bardziej ekologicz-
ny. W rezultacie samochód nim napędzany emituje 
średnio 152 g/km CO2 a samochód napędzany pali-
wem w postaci benzyny 157 g/km CO2 [3], co prezen-
tuje tabela 3.

Wg danych GUS [4] na koniec 2011 roku w Polsce 
było zarejestrowanych ponad 26 mln pojazdów, z cze-
go 18 mln stanowiły samochody osobowe. Wśród 
wszystkich zarejestrowanych pojazdów 54% stano-
wiły pojazdy spalające benzynę silnikową, natomiast 
32% olej napędowy. Pozostały odsetek stanowią po-
jazdy napędzane gazem LPG oraz innymi mieszanka-
mi (rys. 1). Podając liczbę pojazdów zarejestrowanych 
w Polsce wzięto pod uwagę samochody osobowe, mo-
tocykle, motorowery, autobusy, samochody specjalne. 

Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu 
Naftowego [6] zużycie paliw w 2011 roku wyniosło 
25 001 000 m3. Co przy podanej wyżej liczbie pojaz-
dów zarejestrowanych w Polsce daje średnie roczne 
zużycie paliwa na poziomie 1156,43 l/rok przypadają-
ce na jeden pojazd. Zużycie benzyny silnikowej wy-
niosło w badanym okresie 5 309 000 m3, natomiast 
oleju napędowego 15 809 000 m3. 

Na cele artykułu poczyniono pewne założenia: 
a) przyjęto, że 100% zużytego oleju napędowego oraz 

benzyny silnikowej zostało przeznaczone na cele 
transportu,

b) w celach obliczeniowych jako „Park samochodów” 
przyjęto sumę zarejestrowanych pojazdów w 2011 
roku z uwzględnieniem podziału na samochody na-
pędzane olejem napędowym i benzyną silnikową. 
Do obliczeń wzięto pod uwagę samochody osobo-
we, samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy oraz 
samochody specjalne, 

c) założono dystans do przejechania 100, 200, 500 
i 1000 km, 

d) wzięto pod uwagę samochody o zapłonie iskrowym 
(spalające benzynę silnikową) oraz o zapłonie sa-
moczynnym (spalające olej napędowy),

e) uwzględniając wszystkie pojazdy przyjęto średnie 
spalanie jak w tabeli 4.

Zakładając, że 100 % zużytego paliwa została wy-
korzystana na cele transportu pozwala to obliczyć, 
iż w średnia emisja CO2 powodowana przez 1 po-
jazd w roku 2011 w Polsce wyniosła 2 891,08 kg. Co 
w przeliczeniu na liczbę samochodów zarejestrowa-
nych w tym okresie daje 77,57 mld Mg CO2.

Liderem polskiego rynku aut osobowych w 2011roku 
była Skoda posiadając 11,7% udziału w rynku. Na 
drugim miejscu uplasował się Ford, który zdobył 8,3% 
rynku. Kolejne pozycje zajęły Opel 7,9%, Volkswa-
gen 7,2% oraz Toyota 6,8% [6]. Obecnie producen-
ci wiodących marek prześcigają się z produkcją aut 
o najniższych parametrach spalania oraz emisji CO2. 
Do obliczeń wybrano dwa pojazdy o najniższym zu-
życiu paliwa oraz emisji spalin. Wśród samochodów 
o zapłonie iskrowym wybrano Lexus CT 200h wer-
sja ZWA10L-AHXEBW(1A), którego średnie spalanie 
jest na poziomie 3,8 l/100km, natomiast emisja wy-

Tab. 3. Emisja CO2 z pojazdów samochodowych [3]

Emisja:
w przeliczeniu na 

1 litr spalonego paliwa
kg/l CO2

w przeliczeniu na 
1 przejechany kilometr

g/km CO2

Samochód o zapłonie 
iskrowym 2,3 157

Samochód o zapłonie 
samoczynnym 2,7 152

Rys. 1. Udział procentowy samochodów osobowych 
według spalanego paliwa [5]
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nosi 87g/km. Z kolei spośród samochodów o zapło-
nie samoczynnym wybrano Volkswagen Polo wersja 
FM5FM52R031LLLVR67MG, którego średnie zużycie 
paliwa wynosi 3,3 l/100km a emisja CO2 jest na pozio-
mie 87 g/km.

Rysunek 2 obrazuje zależność pomiędzy zużyciem 
paliwa a emisją CO2 przy założonym dystansie do 
przejechania. Należy pamiętać o zależności pomiędzy 
zużyciem a emisją, zużycie jest wprost proporcjonalne 
do emisji. Nieco odmiennie może to wyglądać w przy-
padku najnowszych samochodów ekologicznych, 
w których nacisk został położony na zmniejszenie 
emisji spalin. Porównując dwa wybrane modele o naj-
niższym spalaniu widzimy, że samochód o zapłonie 
iskrowym spala więcej paliwa ale jego emisja wyrażo-
na w g/km jest taka sama jak w wybranym samocho-
dzie o zapłonie samoczynnym. Na wykresie zaprezen-
towano wzrost emisji w zależności od zużycia paliwa, 
a więc realna emisja w przypadku dwóch omawianych 
pojazdów o najniższym spalaniu nie będzie zauważal-
na na wykresie. Zaobserwować można, iż emisja CO2 
w samochodach o zapłonie iskrowym jest wyższa niż 
w samochodach o zapłonie samoczynnym. 

Zakładając, że wszystkie pojazdy zarejestrowane 
w Polsce w 2011 roku są pojazdami nowymi o zużyciu  
7,2 l/100 km oleju napędowego i 8,5 l/100 km benzy-
ny emisja CO2 w takim przypadku byłaby niższa od 

obecnej o 2,7% w przypadku oleju napędowego i 8,2% 
w przypadku benzyny. Idąc dalej gdybyśmy przyjęli, że 
wprowadzamy samochody ekologiczne o najniższym 
spalaniu 3,3 l/100km oleju napędowego i 3,8 l/100 km 
benzyny zamiast używanych emisja CO2 do atmosfery 
byłaby niższa 54,2% dla oleju napędowego i 55,3% 
dla benzyny. Przy takim założeniu emisja CO2 do at-
mosfery w 2011 roku mogłaby wynosić ok. 38 mld Mg 
CO2.

Dzięki prostym zasadom, takim jak przewidywanie 
sytuacji na drodze, płynna jazda, umiejętne wykorzy-
stanie biegów czy też kontrola prędkości, kierowca 
może włączyć się w wysiłki producentów samocho-
dów na rzecz ekologii [3]. Dodatkowo zastosowa-
nie opon o obniżonych oporach toczenia umożliwia 
oszczędność 0,2 l paliwa i zmniejszenie emisji CO2 
o 4 g/100 km jazdy [3]. Przeprowadzone w różnych 
krajach badania wskazują, że ok. połowa użytkowa-
nych samochodów osobowych ma zbyt niskie ciśnie-
nie w ogumieniu. To powoduje wzrost oporów toczenia 
kół i w efekcie zwiększenie zużycia paliwa. Zbyt niskie 
ciśnienie w oponach wpływa również negatywnie na 
ich przyczepność, a także zwiększa ich zużycie. Spa-
dek ciśnienia o 25% skutkuje zwiększeniem oporów 
o 10% i spalania o 2% [9]. Należy zatem regularnie 
sprawdzać ciśnienie o oponach. Na obniżenie spala-
nia wpływa redukcja obciążenia samochodu. Każde 
50 kg dodatkowego ładunku oznacza wzrost spala-
nia nawet o 0,5 l/100 km. Aby je ograniczyć, należy 
przed podróżą wyjąć z samochodu ciężkie przedmioty 
czy towar, których transport nie jest konieczny [9]. Ta-
kie czynności jak opuszczanie szyb w trakcie jazdy, 
otwieranie szyberdachu czy używanie klimatyzacji nie 
pozostaje obojętne również dla zużycia paliwa. 

Podsumowanie
Problemy klimatyczne są zauważalne od wielu lat. 

Główną ich przyczyną jest wpływ człowieka. Rozwój 
transportu jest znaczny co za tym idzie wielkość emisji 
CO2 pochodząca z tego źródła również będzie wzra-
stała. Ważne jest, aby mając świadomość negatyw-
nego wpływu transportu na środowisko naturalne mi-
nimalizować go w jak największym stopniu. W Polsce 
powstają fi rmy oferujące usługi z zakresu eco-drivin-
gu, producenci wiodących marek samochodów rów-
nież kładą nacisk na edukację w tym zakresie. Wybór 
samochodów o zapłonie samoczynnym w większym 

Tab. 4. Średnie zużycie paliwa w zależności od rodzaju pojazdu (opracowanie własne na podstawie [7], [8], przy wybo-
rze samochodów nowych wzięto pod uwagę samochody wiodących

Symbol pojazdu Opis pojazdu Rodzaj paliwa Średnie spalanie [l/100km]
ON używane Samochód używany o napędzie samoczynnym olej napędowy 7,20
ON nowe Samochód nowy o napędzie samoczynnym olej napędowy 7,00

ON eco Volkswagen Polo wersja 
FM5FM52R031LLLVR67MG olej napędowy 3,30

Pb używane Samochód osobowy o napędzie iskrowym benzyna silnikowa 8,50
Pb nowe Samochód osobowy o napędzie iskrowym benzyna silnikowa 7,80
Pb eco Lexus CT 200h wersja ZWA10L-AHXEBW(1A) benzyna silnikowa 3,80

Rys. 2. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 przez różne 
rodzaje pojazdów w zależności od przejechanej drogi 
(opracowanie własne)
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stopniu przyczynia się do ochrony środowiska oraz 
zmniejszenia emisji CO2.

Stosowanie zasad eco-drivingu oraz wybór samo-
chodów o niskich parametrach spalania może w znacz-
nym stopniu przyczynić się  również do ochrony środo-
wiska co zaprezentowano w powyższym artykule.  
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Impact of selected elements of eco-driving on reducing fuel consumption 
and CO2 emissions

Abstract
Paper discussed the problem of CO2 emissions resulting from the combustion of fuel car engines in the 

context of the selection of vehicles with the lowest fuel consumption parameters. Furthermore presents basic 
principles of eco-drivingu and its impact on the reduction of fuel consumption. In studies presented the fuel 
consumption and carbon emissions, depending on the length of the route and the amount of emissions from 
selected groups of vehicles. The results are presented based on existing data and of leading brands car manu-
facturers and the number of vehicles and real fuel consumption in 2011.
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