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Jaromir MYSŁOWSKI 

ZANIECZYSZCZENIE 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

PRZEZ SAMOCHODY CIĘŻAROWE 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono zagrożenia dla środowiska naturalnego powodowane przez ciągle ro-

snący ruch samochodów ciężarowych w obrębie aglomeracji miejskich i poza ich granicami. Dyna-
miczny rozwój wielu gałęzi przemysłu oraz konieczność przemieszczania znacznych mas towarów oraz 
ludzi powoduje wzrost ilości środków transportu oraz niestety postępującą degradacje terenów w po-
bliżu dróg i innych elementów infrastruktury. Omówiono poszczególne szkodliwe składniki związane 
z eksploatacją pojazdów ciężarowych oraz ich negatywny wpływ na życie ludzi i funkcjonowanie eko-
systemu w Polsce. Na podstawie dostępnych danych i badań przedstawiono metody monitoringu 
i ochrony środowiska. 

WSTĘP 

Na przestrzeni ostatnich lat przemiany gospodarcze i geopolityczne, wstąpienie do Unii 
Europejskiej, otwarcie rynków zbytu oraz podaży towarów zaowocowały dynamicznym 
wzrostem ilości samochodów ciężarowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Wystąpi-
ła nagła potrzeba dostosowanie istniejącej infrastruktury transportu samochodowego oraz 
samych środków transportu do nowych potrzeb i możliwości.  

Budowa autostrad postępuje w żółwim tempie natomiast ciężarówki poruszające się po 
naszych drogach to w znakomitej większości konstrukcje nowoczesne spełniające obowiązu-
jące normy emisji spalin i hałasu. Problemem są zdarzające się jeszcze konstrukcje z po-
przedniej epoki oraz samochody używane sprowadzone z krajów zachodnich ze względu na 
niska cenę. Wynika ona niestety ze znacznego stopnia zużycia tych pojazdów oraz powoduje 
wymierne problemy w eksploatacji. Samochody ciężarowe wytwarzają zanieczyszczenia 
i szkodliwe substancje, które należy kontrolować i zmniejszać ich emisję. 

1. ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Problem skażenia środowiska naturalnego w wyniku działania środków transportu jest co-
raz wyraźniej widoczny i dostrzegany przez naukowców. Skuteczne zwalczanie skutków 
wymaga wiedzy o ich szkodliwości wyrażonej w wymiernych jednostkach oraz tendencji ja-
kim podlega to oddziaływanie. Pozytywnym przykładem jest Szczecin, gdzie prowadzone są 
pomiary skażenia otoczenia oraz działania zmierzające do minimalizacji ich skutków. Wybór 
punktów pomiarowych związany jest z natężeniem ruchu drogowego i głównymi ciągami 
komunikacyjnymi przechodzącymi przez aglomerację miejską, która jest dość typowym ob-
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szarem, jeśli chodzi o organizację transportu mającą na celu zaspokojenie potrzeb ludności. 
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z badań eksploatacyjnych samochodów prowa-
dzonych w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Szczecińskiej 
a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz literatury dotyczącej 
przedmiotu badań [1] uznano, że poza wypadkami drogowymi wpływ ten jest najbardziej 
widoczny i odczuwalny w odniesieniu do samochodów ciężarowych (wytwarzanie pyłów 
i spalin). Daje się to wyraźnie zauważyć w miastach, które nie mają obwodnic dla skanalizo-
wania ruchu tranzytowego i przeniesienia go na ich obrzeże. Właśnie dlatego badania ekspe-
rymentalne były prowadzone na drodze ekspresowej S-3 (E 65) (Gorzów Wielkopolski – 
Szczecin w kierunku portu w Świnoujściu). Rezultaty badań eksploatacyjnych, poparte bada-
niami stanowiskowymi silników mogą posłużyć przy opracowywaniu koncepcji przyszło-
ściowej tego połączenia lądowego Skandynawii z Bałkanami, np. autostrady Świnoujście – 
Jakuszyce będącej najkrótszym połączeniem od Bałtyku na Bałkany.  

Tab. 1. Wartości kryterialne do oceny jakości powietrza dla Polski [2, 4]  

Substancja 
Okres uśredniania 

wyników pomiarów 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

μg/m3] 

Dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu powiększony o margines 

tolerancji za rok 2004 [μg/m3] 
Benzen 

Rok kalendarzowy 

5 10 
Dwutlenek azotu 40 52 
Dwutlenek siarki 30 39 
Ołów 0,5 0,6 
Pył zawieszony PM10 40 41,6 

2. POMIARY SKAŻENIA POWIETRZA 

2.1. Pomiary na terenie Szczecina 

Chcąc właściwie chronić środowisko, podjęto decyzje o stałych pomiarach o monitoro-
waniu poziomu zanieczyszczeń. W tym celu zainstalowano w wybranych miejscach automa-
tyczne stacje pomiarowe. W Szczecinie taką stację zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedz-
twie drogi z ruchem o natężeniu około 50 tys. pojazdów na dobę. Stacja mierzy stężenie 
chwilowe tlenków azotu, tlenku węgla i dwutlenku siarki. Dodatkowym czynnikiem decydują-
cym o lokalizacji była najwyższa wartość poziomu hałasu w tym punkcie (Leq = 81÷85 dB) na 
mapie akustycznej hałasu drogowego dla miasta Szczecina. Schemat działania stacji pomia-
rowej przedstawiono na rys. 1.  
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Rys. 1. Schemat działania stacji pomiarowej 
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2.2. Średnioroczne skażenia powietrza 

W 2005 roku otwarto w Szczecinie trzy nowe automatyczne stacje monitoringu zanie-
czyszczenia powietrza: 
1. Stacja przy ul. Andrzejewskiego (rys. 2) ma za zadanie pomiary tła miejskiego. Jej repre-

zentatywność stanowiska pomiarowego wynosi: 
– SO2 – kilkanaście km,  
– NO, NO2, NOx – kilkaset m,  
– PM10 – kilkaset m, 
– O3 – kilkanaście km. 
2. Stacja przy pl. Rodła to stacja pomiarów komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza. Jej 

reprezentatywność stanowiska pomiarowego wynosi: 
– SO2 – kilka km, 
– NO, NO2, NOx – kilkaset m,  
– PM10 – kilkaset m,  
– C6H6, C7H8, C8H10 – kilkaset m,  
– CO – kilkaset m. 
3. Stacja w północnej części miasta, przy ul. Łącznej (oddziaływanie Z.Ch. „Police”). Jej 

reprezentatywność stanowiska pomiarowego wynosi: 
– SO2 – kilkanaście km,  
– NO, NO2, NOx – kilkanaście km,  
– PM10 – kilkanaście km,  
– CO – kilkanaście km. 

 
Rys. 2. Stacja pomiarowa przy ul. Andrzejewskiego w Szczecinie  

Przedstawione wyniki badań dotyczących pomiarów skażenia powietrza spowodowanego 
ruchem pojazdów mechanicznych na terenie Szczecina można uogólnić, przechodząc z cha-
rakterystyki gęstości czasowej na charakterystykę liniową przy pomocy wyliczenia średniej 
arytmetycznej wartości z sumy średnich ważonych (rys. 3). Pozwoli to na prześledzenie ten-
dencji towarzyszących składowi poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu na przestrzeni 
ostatnich lat oraz prognozowanie ich ewentualnej zwartości.  

Na podstawie dotychczasowych badań wykonano charakterystykę średniorocznego ska-
żenia powietrza w aglomeracji Szczecińskiej przedstawioną na rys. 3.  
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Rys. 3. Przebieg średniorocznych skażeń powietrza w aglomeracji Szczecińskiej w µg/m3 [2] 

Wszystkie krzywe reprezentujące podstawowe składniki skażenia powietrza mają tenden-
cję malejącą, a następnie rosnącą. W odniesieniu do pyłów zawieszonych zawartość ich 
w powietrzu maleje do 2001 r., w którym osiąga minimum, a następnie rośnie, choć nie osią-
ga jeszcze dopuszczalnej wartości. Taki stan rzeczy spowodowany jest rosnącą liczbą samo-
chodów ciężarowych przejeżdżających tranzytem przez Szczecin i brakiem obwodnicy, która 
odciążyłaby obszary śródmieścia. 

3. ZANIECZYSZCZENIA POWODOWANE PRZEZ SAMOCHODY 
CIĘŻAROWE 

Samochody te są z reguły napędzane silnikami o zapłonie samoczynnym, w przeważają-
cej większości są to silniki o wtrysku bezpośrednim, który zapewnia małe zużycie paliwa. 
Z racji dużych wartości współczynników nadmiaru powietrza i wysokiej temperatury w prze-
strzeni roboczej cylindra silniki te mają skłonność do tworzenia w czasie spalania tlenków 
azotu i względnie dużego zadymienia spalin, które skutecznie wpływa na tworzenie pyłów 
zawieszonych w powietrzu. Z powodu małej zawartości siarki w paliwie, która jest bardzo 
rygorystycznie kontrolowana przez producentów oleju napędowego, w spalinach tych silni-
ków dwutlenek siarki nie stanowi znaczącego udziału. Poniżej przedstawiono wzajemne za-
leżności pomiędzy wybranymi parametrami określającymi silniki i wytwarzanymi przez nie 
zanieczyszczeniami. 

Tab. 2. Zależność między elastycznością silników i zawartością pyłów w powietrzu 
Lp. Silnik Średnia elastyczność Zawartość PM 10 [μg/m3] Współczynnik korelacji 
1. DAF 1,947 18 

0,981446 

2. Volvo 1,982 17 
3. Scania  2,021 19 
4. Renault 2,053 20 
5. Mercedes-Benz 2,212 23 
6. IVECO 2,406 26 

Zależność między elastycznością silników i zawartością pyłów w powietrzu jest bardzo 
duża i świadczy o silnym związku między ocenianymi parametrami.  
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Tab. 3. Zależność między jednostkowym zużyciem paliwa i zawartością SO2 w powietrzu 
Lp. Silnik Średnie ge [g/(kWh)] Zawartość SO2 [μg/m3] Współczynnik korelacji 
1. Renault 191,0 2,0 

0,929226 

2. Mercedes 191,4 2,1 
3. Scania 191,7 1,0 
4. IVECO 191,9 7,0 
5. Volvo 192,0 11,0 
6. DAF 193,6 19,5 

Uzyskano równie wysoki współczynnik korelacji jak dla zależności ge – PM 10. Z kolei 
zależność między jednostkowym zużyciem paliwa i zawartością tlenków azotu w powietrzu 
atmosferycznym przedstawiono w tabeli 4.  

Tab. 4. Zależność między jednostkowym zużyciem paliwa a zawartością NO2 w powietrzu 
Lp. Silnik Średnie ge [g/(kWh)] Zawartość NO2 [μg/m3] Współczynnik korelacji 
1. Renault 191,0 30 

-0,13388 

2. Mercedes 191,4 31 
3. Scania 191,7 18 
4. IVECO 191,9 23 
5. Volvo 192,0 24 
6. DAF 193,6 27 

Wartość bezwzględna współczynnika korelacji wskazuje na bardzo słabą zależność mię-
dzy ocenianymi parametrami, a wartość ujemna wskazuje na to, że ze wzrostem jednostko-
wego zużycia paliwa maleje zawartość dwutlenku azotu w powietrzu w wyniku procesów 
spalania w silnikach pojazdów samochodowych. 

4. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA 

Uwzględniając wyniki badań oraz doświadczenia z rejonu aglomeracji Szczecina, można 
zaproponować pewne ogólne rozwiązania i zalecane typy postępowania. W celu ochrony ota-
czających terenów przed zanieczyszczeniem powietrza prowadzi się następujące działania: 
– ciągłe udoskonalanie konstrukcji silników pojazdów, 
– monitorowanie stanu technicznego pojazdów dopuszczonych do ruchu,  
– ukierunkowanie ruchu tranzytowego i samochodów ciężarowych poza centra miast, 
– właściwe kształtowanie drogi, unikanie dużych pochyleń podłużnych, 
– zakładanie pasów zieleni izolacyjnej,  
– prowadzenie dróg na estakadach, wiaduktach, wysokich nasypach, co wpływa korzystnie 

na przewietrzenie terenów sąsiadujących z drogą, 
– stosowanie osłon sztucznych i z zieleni, 
– prowadzenie dróg w tunelach.  

PODSUMOWANIE  

Ruch pojazdów w zatłoczonych aglomeracjach charakteryzuje się dużymi natężeniami 
emisji substancji szkodliwych dla środowiska, jednym z ważniejszych sposobów zmniejszenia 
natężenia ruchu, a przy tym zanieczyszczenia atmosfery, jest skierowanie samochodów cięża-
rowych na obwodnice, przez co zapobiega się wjeżdżaniu ich do centrów miast i dzielnic 
mieszkalnych. Z tym zagadnieniem wiąże się utrzymanie płynności ruchu, ustabilizowanej 
prędkości jazdy potoku pojazdów oraz zmniejszenie zużycia paliwa, a także liczby wypadków. 

Można stwierdzić, że wyprowadzenie ruchu pojazdów o dużej ładowności poza centra 
miast jest skuteczną i sprawdzoną metodą ochrony środowiska naturalnego. Ten kierunek 
rozwoju jest właściwy, ale wymaga nakładów na rozwój i przebudowę istniejącej infrastruk-
tury transportu samochodowego. 
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Nakłady poniesione na ten cel z pewnością przyniosą spodziewane korzyści w ujęciu bie-
żącym rozwiązywaniu problemów transportowych oraz długofalowe – rozumiane jako ochro-
nę zdrowia ludzi i naturalnego środowiska w regionie.  
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NATURAL POLLUTION BY TRUCKS 

Abstract 
Paper presents natural environment by continuously within agglomeration city cause growing 

movement (traffic) truck and affectation of their borders. Dynamic development many branch of indus-
try and necessity of relocation of mass of considerable commodity and incrementation of amount of 
center of transport causes people and unfortunately, degradations of fields near ways progressing and 
other elements of infrastructures. Exploitation of truck vehicle discuss individual harmful components 
related with and negative influence on life of people and functioning in Poland eko-system. On base 
available data it present methods of monitoring research and environmental protection 
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