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Wstęp 
Dynamiczny rozwój motoryzacji stanowi jeden z bardzo 

ważnych elementów życia gospodarczego i społecznego. Jej 
rozwojowi towarzyszy przede wszystkim wzrastające 
wykorzystanie środków transportu, a w szczególności pojazdów 
samochodowych. Ten znaczący przyrost liczby wytwarzanych 
pojazdów osobowych może być realizowany wyłącznie poprzez 
zwiększające się z roku na rok globalne zużycie surowców 
produkcyjnych, a także nośników energii. Z eksploatacją coraz 
to większej liczby pojazdów związane jest również narastające 
w coraz to szybszym tempie zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego, nie tylko poprzez emisję substancji szkodliwych, 
będących wynikiem spalania paliw, ale także poprzez 
zwiększającą się ilość części i podzespołów pojazdu 
podlegających wymianie [1]. 

 
1. Proces eksploatacji pojazdu 

Proces eksploatacji pojazdu samochodowego to celowe 
działania organizacyjno-techniczne i ekonomiczne ludzi  
z pojazdem oraz relacji występujących między nimi, od chwili 
przejęcia pojazdu do wykorzystania zgodnie z jego 
przeznaczeniem, aż do jego likwidacji [2,3]. Okres eksploatacji 
pojazdu to przede wszystkim jego użytkowanie i obsługiwanie. 
Użytkowanie eksploatacyjne pojazdu jest działaniem związanym 
z wykorzystaniem zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas 
użytkowania pojazd samochodowy podlega procesom zużycia 
prowadzącym do zmiany jego stanu technicznego. Konieczne 
jest zatem podjęcie odpowiednich działań związanych z obsługą 
pojazdu, aby mógł on być bezpiecznie użytkowany zgodnie z 
jego przeznaczeniem. W pojęciu obsługiwania wyróżnić można 
czynności związane z kontrolą stanu pojazdu i zapobieganiem 
nadmiernemu i przedwczesnemu zużyciu (nazwane obsługą) 
oraz czynności polegające na usuwaniu skutków zużycia i 
przywracaniu stanu gotowości pojazdu (nazywane naprawą). 

 Problem użytkowania pojazdu i jego wpływ na środowisko 
staje się z roku na rok coraz poważniejszy z uwagi na ciągle 
rosnące zapotrzebowania transportowe i mobilność samych 
obiektów. O wiele łatwiej jest zminimalizować ujemne działania 

stacjonarnych źródeł emisji, niż wielu milionów poruszających 
się pojazdów. Zagrożenia związane z użytkowaniem pojazdu 
można sklasyfikować ze względu na codzienne jego 
użytkowanie oraz ze względu na działania związane z 
utrzymaniem pojazdu w gotowości. 

W oparciu o wyniki uzyskane w ramach realizowanych prac 
naukowo-badawczych, w artykule przedstawiono wybrane 
aspekty dotyczące ekologicznej oceny pojazdu w warunkach 
eksploatacji. 
 

2. Budowa modelu analitycznego 
Przedstawiona w artykule analiza ekologicznej oceny 

pojazdu w warunkach eksploatacji oparta jest na modelu cyklu 
życia pojazdu osobowego, który został oparty o analizę LCA 
zgodnie z wymaganiami norm ISO 14040 i ISO 14044 [1].  

 

 
Rys. 1. Analityczny model dekompozycji pojazdu osobowego 
 

Podstawowym założeniem modelu jest przedstawione na 
rysunku 1 modelowanie analityczne fazy produkcji pojazdu 
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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, aluminium i jego stopy, tworzywa sztuczne, 
metale kolorowe i pozostałe materiały. Określenie struktury 
materiałowej pojazdu samochodowego stanowi podstawę do 
określania wielkości nakładów energetycznych i ekologicznych 
dla poszczególnych rodzajów materiałów. 

Wytworzenie tych materiałów powoduje emisje różnych 
zanieczyszczeń o określonym potencjale globalnego ocieplenia. 
Ich oddziaływanie przeliczono na emisję równoważnika 
dwutlenku węgla CO2eq: 

2CO eq x xm m w     (1)
 

gdzie:  
mx – emisja substancji x,  
wx – potencjał substancji x ze względu na efekt 
cieplarniany. 

 

3. Wyniki inwentaryzacji fazy produkcji 
Na podstawie przeprowadzonych badań i ich analizy można 

jednoznacznie stwierdzić, że w kolejnych okresach produkcji 
pojazdów osobowych, zmienia się sposób wykorzystania 
materiałów. Przede wszystkim daje się zauważyć wyraźną 
tendencję do zwiększania się masy całego samochodu. Wyniki 
inwentaryzacji fazy produkcji pojazdów przedstawiono na rys. 2. 
Natomiast zmianę udziałów mas materiałów użytych do 
produkcji na przedstawiono na rys. 3.  

  

 
 

Rys. 2. Wyniki inwentaryzacji fazy produkcji 
 

Zmiany struktury udziałów poszczególnych materiałów 
wskazują na coraz mniejsze wykorzystanie w konstrukcji 
pojazdów stali na rzecz zastosowania materiałów lekkich. 
Dokonując porównania samochodów z pierwszego i ostatniego 
okresu produkcji można stwierdzić, że udział stali maleje o około 
7%, rośnie natomiast użycie materiałów lekkich (rys. 4). To 
zauważalne zwiększenie materiałów lekkich spowodowane jest 
coraz szerszym zastosowaniem układów bezpieczeństwa, 
komfortu i wielu urządzeń elektronicznych w pojazdach 

samochodowych. Zmiana ta jest również wynikiem wdrażania 
przez producentów tzw. Inżynierii Cyklu Życia.  

 

 
 

Rys. 3. Udziały procentowe masy materiałów 
 

 
 

Rys. 4. Porównanie poziomu mas użytych materiałów dla 
samochodów ze skrajnych (rozpatrywanych w badaniu) okresów 
produkcji 

 
Zmianom masy materiałów odpowiadają określone zmiany 

emisji CO2 związanej z ich wytworzeniem. Poziomy emisji dla 
poszczególnych grup materiałowych zostały przedstawione na 
rys. 5. 

 

 
 

Rys. 5. Poziomy emisji CO2eqw związanej z wytworzeniem 
elementów samochodu 
 

Porównując jak zmienia się oddziaływanie na środowisko w 
fazie produkcji samochodów z pierwszego i ostatniego okresu 
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produkcji można zauważyć, że dla całego samochodu 
oddziaływanie na środowisko w fazie produkcji zwiększyło się w 
ciągu ostatnich 25 lat o około 40 %. Największy wpływ na 
emisję CO2eq mają metale żelazne jako podstawowy materiał 
konstrukcyjny. Największy wzrost tej emisji wiąże się jednak z 
użyciem materiałów lekkich. Poziomy emisji, w odniesieniu do 
emisji całego samochodu, dla poszczególnych grup materiałów 
zmieniają się w sposób, który przedstawiono na rys. 6.  

 

 
 

Rys. 6. Porównanie poziomu emisji CO2eqw użytych materiałów 
dla samochodów ze skrajnych (rozpatrywanych w badaniu) 
okresów produkcji 

 
Zauważalne jest zwłaszcza zmniejszenie udziału stali w 
całkowitej emisji CO2 na rzecz metali lekkich o większej 
jednostkowej emisji CO2. Największy zaś potencjał ograniczenia 
wzrostu emisji wiąże się z wykorzystaniem tworzyw sztucznych. 

 

4. Ocena wpływu awaryjności 
Dokonując oceny wpływu pojazdu na środowisko w fazie 

jego eksploatacji zwracano uwagę dotychczas jedynie na emisję 
pochodzącą ze zużytego paliwa. Nowoczesne podejście 
uwzględnia również analizę oddziaływań związanych z planową 
obsługą techniczną (przeglądy, wymiany olejów, filtrów oraz 
inne czynności uwzględnione w programie okresowej obsługi 
technicznej) oraz oddziaływanie związane z usuwaniem awarii 
powstałych w toku normalnej eksploatacji.  

Odnosząc poziom oddziaływań środowiskowych 
związanych ze zużyciem paliwa do poziomu emisji związanej w 
wykonywaniem planowych czynności obsługowych samochodu 
można stwierdzić, iż niezależnie od okresu produkcji pojazdu 
udział tych ostatnich stanowi około 3 % w stosunku do obciążeń 
związanych ze zużyciem paliwa (rys. 7). 

W celu oceny wpływu procesów naprawczych związanych z 
usunięciem awarii konieczne było określenie jakie elementy w 
badanych pojazdach ulegają niezdatności. Do badania 
wykorzystano dane z eksploatacji 25 samochodów. Liczebność 
awarii, uwzględniająca podział naprawianych elementów na 
układy przedstawiono na rys. 8. 

Odnosząc poziomy emisji CO2 związanej z naprawami 
awaryjnymi do poziomu emisji związanej ze zużyciem paliwa da 
się zaobserwować ich znacznie większy udział niż w przypadku 
emisji związanej z typowymi czynnościami obsługowymi 
wynikającymi z harmonogramu okresowej obsługi technicznej. 
Systematycznie wraz z przebiegiem pojazdu rośnie również 
emisja CO2 (rys. 9). 

 
 

Rys. 7. Poziomy emisji CO2eqw związanej ze zużyciem paliwa 
oraz czynnościami wynikającymi z harmonogramu obsługowego  

 

 
 
Rys. 8. Liczba awarii badanych samochodów 
 

 
 
Rys. 9. Poziomy emisji CO2eqw związanej ze zużyciem paliwa 
oraz czynnościami wynikającymi z napraw awarii badanych 
samochodów 

 
Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań i ich analizy można 
jednoznacznie stwierdzić, że z punktu widzenia oceny 
oddziaływania samochodu na środowisko w całym cyklu jego 
życia najistotniejszą rolę odgrywa faza jego eksploatacji. Istnieje 
zatem konieczność bardziej wnikliwej oceny wszystkich jej 
czynników. Dotychczasowa ocena oddziaływań tylko w oparciu 
o emisję związaną ze zużyciem paliwa może być 
niewystarczająca. Z uwagi na znaczącą rolę fazy eksploatacji 
nowoczesne spojrzenie wymaga wzięcia pod uwagę również 
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oddziaływań związanych z planową obsługą okresową oraz 
usuwaniem awarii powstałych podczas użytkowania. 
Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują że 
oddziaływanie to systematycznie wzrasta wraz z przebiegiem 
samochodu. Dalszych ograniczeń należałoby upatrywać w 
racjonalizacji procesów naprawczych (wykorzystanie do napraw 
części regenerowanych, wykonywanie napraw elementów a nie 
ich wymian) oraz ewentualnej w poprawie niezawodności 
pojazdów.    
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Abstract 
 

The proposed article refers to current issues of material and energy and environmental life cycle assessment of motor vehicles. The nature of 
manufacturing processes and the manner of operation of motor vehicle causing that regardless of the type of propulsion system (classical, electric, 
or hybrid) and chemical energy conversion efficiency of fuel or other energy carrier in the drive unit, turn out to be extremely important energy inputs 
and environmental loads occurring in the operation phase automotive vehicle. The article presents selected aspects of the environmental 

assessment of vehicle operating conditions. 


