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WYBRANE ASPEKTY 
ANALIZY MATERIAŁOWO-ENERGETYCZNEJ 

DLA FAZY BUDOWY AUTOBUSU 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane aspekty materiałowo-energetycznej analizy dla fazy budowy 

autobusu miejskiego. Analiza ta oparta jest o wymagania bilansu masy i energii w myśl pierwszej 
zasady termodynamiki. W artykule zaprezentowano również wybrane wyniki obliczeń dotyczące sku-
mulowanych: nakładów materiałowych, nakładów energetycznych oraz emisji CO2 dla wybranego 
przykładu autobusu miejskiego.  

Słowa kluczowe: autobus, analiza cyklu życia, zarządzanie energią i środowiskiem. 

WSTĘP 

Cykl życia każdego pojazdu samochodowego rozpoczyna się w momencie produkcji (faza 
budowy), trwa przez cały okres użytkowania (faza eksploatacji), a kończy się jego złomowa-
niem (faza złomowania). W każdym z wymienionych okresów ponoszone są zarówno nakła-
dy materiałowe, jak i związane z nimi nakłady energetyczne oraz uwalniane do środowiska 
emisje. Przy czym można się tutaj pokusić o stwierdzenie, że faza budowy wydaje się być 
najistotniejszym etapem w odniesieni do analizy całego cyklu życia każdego rodzaju pojazdu 
samochodowego, ponieważ podczas tego stadium następuje wybór zastosowanych elementów 
konstrukcyjnych, a co za tym idzie selekcja materiałów, z których dany pojazd jest wykona-
ny. Zostaje określony również typ jednostki silnikowej i tym samym rodzaj i poziom zużycia 
paliwa wykorzystywanego w fazie eksploatacji. 

Z analizy literatury wynika, że dotychczas zajmowano się analizą materiałowo-energetyczną 
głównie w tzw. ujęciu całościowym cyklu życia pojazdów samochodowych, jak również, że 
przypisywano ich poszczególnym elementom składowym różne priorytety. Ponadto analiza 
literatury przedmiotu wykazała, że w zakresie badań nad strukturą materiałowo-energetyczną 
pojazdów samochodowych praktycznie brak jest do tej pory podejścia do LCA pojazdów samo-
chodowych w ujęciu typowego bilansu masy, energii i emisji zgodnie z pierwszą zasadą termo-
dynamiki, co było bezpośrednim powodem podjęcia tej tematyki przez autorów niniejszego 
artykułu i praktycznego zastosowania opracowanego modelu analitycznego na przykładzie au-
tobusu miejskiego. 
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1. KRÓTKI OPIS MODELU ANALITYCZNEGO 

W ramach niniejszego artykułu przyjęty został przedstawiony poniżej model analityczny 
dekompozycji pojazdu samochodowego na podstawowe podzespoły, elementy i materiały. 

Jak wynika to z rysunku 1 każdy z rodzajów pojazdu dzielony jest najpierw na podzespoły 
(PZ1, PZ2, …, PZn), następnie ma miejsce podział tych podzespołów na elementy  
(E1, E2, …, Em), w ramach których wyodrębnia się ostatecznie materiały (M1, M2, …, Mk),  
z których są wykonane. Kolejnym etapem tworzenia modelu analitycznego fazy budowy po-
jazdu samochodowego jest zdefiniowanie podstawowych równań macierzowych odwzorowu-
jących strukturę materiałową dla całego pojazdu, poszczególnych podzespołów i elementów, 
które w skróconej formie przedstawiono poniżej. 

 

Rys. 1. Schemat blokowy analitycznego modelu dekompozycji pojazdu samochodowego na 
poszczególne podzespoły, elementy i materiały [1] 
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Skumulowane nakłady materiałowe dla fazy budowy pojazdu samochodowego określić 
można na podstawie następującego równania: 

(1)

gdzie: 
 – wielkość skumulowanych nakładów materiałowych dla fazy budowy pojaz-

du samochodowego,  
 – macierz nakładów materiałowych w poszczególnych podzespołach 

pojazdu samochodowego. 
Przy czym podane poniżej równanie (2) odzwierciedla przykładowo udziały masowe po-

szczególnych elementów dla podzespołu numer PZ1 

(2)

gdzie: 
 – macierz nakładów materiałowych w poszczególnych elementach pod-

zespołu pojazdu samochodowego. 
Strukturę materiałową na najniższym poziomie dekompozycji pojazdu samochodowego, 

tj. rodzaj i wielkość nakładów materiałowych dla poszczególnych elementów tworzących 
dany podzespół, można określić przy pomocy podanego poniżej równania (3):  

(3)

gdzie: 
 – udział masowy materiałów użytych do produkcji poszczególnych ele-

mentów. 

Wielkości skumulowanych nakładów energetycznych oraz skumulowanych emisji CO2, 
związanych z ponoszonymi nakładami materiałowymi w fazie budowy pojazdu samochodo-
wego określane są w sposób analogiczny jak w przypadku skumulowanych nakładów mate-
riałowych, co w sposób uogólniony przedstawiono w postaci równań 4 i 5, dla przykładu ma-
teriału M1. Przy czym przyjęto tutaj założenie, że skumulowane nakłady energetyczne są ilo-
czynem masy danego rodzaju materiału i jednostkowych nakładów energetycznych związa-
nych z wytworzeniem 1 kg lub 1 Mg tego materiału oraz analogicznie skumulowane emisje 
CO2 traktowane są jako iloczyn masy danego rodzaju materiału i jednostkowych emisji CO2 
związanych z wytworzeniem 1 kg lub 1 Mg tego materiału. 

(4)

gdzie: 
 – wielkość zużycia materiałów od M1 do Mk użytych do wytwo-

rzenia podzespołów od PZ1 do PZn, 
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 – wartości jednostkowych nakładów energetycznych dla poszczegól-
nych materiałów od M1 do Mk 

i odpowiednio dla skumulowanych emisji CO2: 

(5)

gdzie:  
 – wartość skumulowanych emisji CO2 dla pojazdu sa-

mochodowego, 
 – wielkość zużycia materiałów od M1 do Mk przy produkcji podze-

społów od PZ1 do PZn, 
 – wartości jednostkowych emisji CO2 dla poszczególnych materiałów 

od M1 do Mk. 

2. WYBRANE WYNIKI ANALIZY NA PRZYKŁADZIE AUTOBUSU 

Praktyczną weryfikację opracowanego modelu materiałowo-energetycznej analizy fazy 
budowy pojazdu samochodowego przeprowadzono w oparciu o dane dot. autobusu miejskie-
go zawarte w [1], wyposażonego w silnik o zapłonie samoczynnym. 
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Rys. 2. Wielkość i rodzaj nakładów materiałowych dla przykładowego autobusu miejs kiego zsilni-

kiem Diesla 

Jak wynika z rys. 2 całkowita masa rozpatrywanego autobusu wynosi 11 ton, przy czym 
widoczny jest tutaj znaczący udział takich materiałów jak stal, żeliwo, aluminium, tworzywa 
sztuczne oraz szkło. 
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Rys. 3. Procentowy udział poszczególnych materiałów w odniesieniu do wartości skumulowanych 

nakładów energetycznych dla rozpatrywanego przykładu autobusu miejskiego 

Z przedstawionego na rys. 3 procentowego udziału poszczególnych materiałów w skumu-
lowanych nakładach energetycznych, wynoszących dla rozpatrywanego przykładu autobusu 
711,8 GJ, wynika ponad proporcjonalny udział takich materiałów jak stal (36%) i aluminium 
(28%) oraz tworzywa sztuczne (13%). Wartości jednostkowych nakładów energetycznych 
oraz jednostkowych emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów materiałów zaczerpnięto z [2]. 

Tab. 1. Wielkość skumulowanych i cząstkowych emisji CO2, przypadających na poszczególne 
rodzaje materiałów dla rozpatrywanego przykładu autobusu 
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Wielkość emisji w Mg 
CO2 

23,2 1,4 11,6 4,4 2,0 0,9 1,5 3,2 48,2 

Jak wynika to z tabeli 1 największy udział w skumulowanych emisjach CO2, związanych 
z fazą produkcji rozpatrywanego przykładu autobusu i wynoszących w sumie 48,2 Mg CO2, 
przypada zgodnie z oczekiwaniami na takie materiały jak stal (48%), aluminium (24,1%)  
i żeliwo (9,1%).  

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu podstawowe założenia modelowe stanowią no-
we podejście do zagadnień związanych z analizą cyklu życia pojazdów samochodowych,  
w szczególności poprzez zastosowanie wymagań pierwszej zasady termodynamiki w obszarze 
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bilansu masy, energii oraz emisji CO2. Praktyczne zastosowanie tego modelu na przykładzie 
fazy budowy autobusu miejskiego w pełni potwierdziło jego przydatność jako nowego narzę-
dzia w obszarze LCA pojazdów samochodowych. 

Z analizy wybranych wyników obliczeń wynika, że dominującymi w fazie wytwarzania 
autobusów materiałami są stal, aluminium, żeliwo i tworzywa sztuczne. Struktura skumulo-
wanych nakładów materiałowych tylko w części pokrywa się ze strukturą skumulowanych 
nakładów energetycznych, gdzie z największymi wartościami nakładów energetycznych ma-
my do czynienia w przypadku stali, aluminium i tworzyw sztucznych. Natomiast rozpatrując 
strukturę skumulowanych emisji CO2 można stwierdzić, że jest ona wprost proporcjonalna do 
wielkości skumulowanych nakładów energetycznych dla poszczególnych rodzajów materia-
łów stosowanych w produkcji rozpatrywanego przykładu autobusu miejskiego. 

 
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr NN509517240 finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki. 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Faltenbacher M., Modell zur ökologisch-technischen Lebenszyklusanalyse von Nahver-
kehrsbussystemen. Rozprawa doktorska, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoff-
kunde, Universität Stuttgart, Stuttgart 2006. 

2. Corradini R., Hutter C., Köhler D., Ganzheitliche Bilanzierung von Grundstoffen und 
Halbzeugen. Bericht Nr. 065.1/KEA, Forschungstelle für Energiewirtschaft München, 
München 2009. 

THE SELECTED ASPECTS  
OF ENERGY-EMISSION ANALYSIS  
FOR THE CONSTRUCTION STAGE  

OF CITY BUS 

Abstract 
The selected aspects of material and electrical analysis for construction phase of city bus are pre-

sented in the article. The analysis is based on mass and energy balance according to the first low of 
thermodynamic. Also the article shows the selected calculation results of cumulated materials and 
energy quantities and cumulated CO2 emission for the selected example of city bus. 

Key words: city bus, LCA, energy and environmental management. 
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