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W artykule omówiony został problem wymiany taboru autobusów miejskich na autobusy nowej generacji, z uprzywilejo-

waniem autobusów elektrycznych jako tych, które dają największe możliwości realnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń na 
obszarach aglomeracji miejskich. 

 

WSTĘP 

Wraz z rozwojem aglomeracji miejskich, a co za tym idzie roz-
woju transportu, pojawił się problem zanieczyszczenia środowiska 
miejskiego. Miasta na całym świecie borykają się z zanieczyszcze-
niem powietrza atmosferycznego. Jak podaje Europejska Agencja 
Środowiska EEA (European Environment Agency) w raporcie z 
2016 roku z powodu zanieczyszczenia środowiska przedwcześnie 
zmarło w Europie ponad 500 tys. ludzi, w tym 467 tys. za sprawą 
pyłu zawieszonego o średnicy nie większej niż 2,5μm - PM2.5,  71 
tys. z powodu NO2 i 17 tys. z powodu O3 zawartych jako zanie-
czyszczenia w powietrzu. W Polsce odpowiednio 48 270. 1 610 i 1 
150 osób, co daje nam odpowiednio trzecie, ósme i piąte miejsce w 
Europie. Mimo, że środki transportu drogowego emitują do atmosfe-
ry jedynie 13% pyłu PM2.5 [1], w głównej mierze odpowiedzialnego 
za przedwczesne zgony, to jest to udział na tyle istotny, że w UE 
podejmowane są działania mające na celu ograniczenie tych emisji. 
Poza zanieczyszczaniem atmosfery pyłem i związkami chemicznymi 
do istotnych czynników wpływających na pogorszenie warunków 
środowiska należy również hałas generowany przez środki transpor-
tu. Poprawa stanu środowiska realizowana jest przez zmianę kon-
strukcji silników pojazdów, wprowadzanie napędów alternatywnych, 
poprawę jakości paliwa, a także modernizację całych układów jezd-
nych, ogumienia, materiałów z których wykonywane są poszczegól-
ne podzespoły oraz całe pojazdy. Wprowadzane są również regula-
cje prawne określające dopuszczalne emisje zanieczyszczeń. W 
tab. 1 podane są dopuszczalne emisje i daty wprowadzenia norm 
euro 1-6 dla silników benzynowych obowiązujące w UE. Emisja 
szkodliwych substancji wydostających się z rury wydechowej przed 
homologowaniem nowego samochodu, badana jest w testach prze-
prowadzonych w laboratoriach, na hamowniach podwoziowych, 
jedynie imitujących prawdziwą drogę i tym samym prawdziwą jazdę. 

 
Tab. 1. Normy Euro dla silników benzynowych 

Nazwa 
normy 

Wartości dopuszczalne [g/km] 
Data 

wprowadzenia 
CO 

Tlenki 
węgla 

NOx 
tlenki 
azotu 

HC 
węglowodory 

Euro 1 3,16 1,13 1.07.1992 
Euro 2 2,2 0,5 1.01.1996 
Euro 3 2,3 0,15 0,2 1.01.2000 
Euro 4 1,0 0,08 0,1 1.01.2005 
Euro 5 1,0 0,06 0,1 1.09.2009 
Euro 6 1,0 0,06 0,1 1.09.2014 

 

W tab. 2 podane są dopuszczalne emisje i daty wprowadzenia 
norm Euro 1-6 dla silników Diesla.  

 
Tab. 2. Normy Euro dla silników Diesla 

Nazwa 
normy 

Wartości dopuszczalne [g/km] 
Data 

wprowadzenia 
CO 

Tlenki 
węgla 

NOx 
Tlenki 
azotu 

HC+NOx 
Węglowodory 
+ tlenki azotu 

PM 
cząstki 
stałe 

Euro I  3,16   1,13 0,18 1.07.1992 
Euro II  1,0   0,7 0,08 1.01.1996 
Euro III  0,64 0,5 0,56 0,05 1.01.2000 
Euro IV  0,5 0,25 0,3 0,025 1.01.2005 
Euro V  0,5 0,18 0,23 0,005 1.09.2009 
Euro VI  0,5 0,08 0,17 0,005 1.09.2014 

 
Normy Euro III-V zostały uzupełnione standardamii EEFV (En-

hanced Environmentally Friendly Vehicles). 
W przypadku niektórych zanieczyszczeń, takich jak NOX i CO2, 

istnieje duża różnica między oficjalnymi pomiarami emisji a rzeczy-
wistymi emisjami w czasie jazdy. Wprowadzony w latach 90. test 
NEDC (New European Driving Cycle) składa się z pięciu cykli, 
czterech miejskich (UDC – Urban Driving Cycle) oraz jednego po-
zamiejskiego (EUDC – Extra Urban Driving Cycle) [7]. Badania 
homologacyjne przeprowadzane są w akredytowanych laborato-
riach emisji spalin. Nie sprawdził się on jednak do końca, a cykl 
badań, stosowany w ciągu ostatnich dziesięcioleci w UE do pomiaru 
emisji w laboratorium nie jest reprezentatywny dla rzeczywistych 
warunków jazdy, zaś procedura testowa zawiera ponadto mechani-
zmy, które producenci mogą wykorzystać, aby uzyskać niższe 
wyniki emisji. W niektórych przypadkach istnieją dowody na to, że 
emisje są zoptymalizowane tylko dla warunków testowych. 

Fakt, że emisje NOX z samochodów z silnikami wysokopręż-
nymi są znacznie wyższe niż te, które są przewidziane w normach 
Euro 5 i Euro 6 w odniesieniu do pojazdów z silnikiem diesla wpły-
wają na zdolność przestrzegania przez państwa członkowskie UE 
wartości granicznych i docelowych określonych w dyrektywie w 
sprawie jakości powietrza atmosferycznego, w szczególności dla 
NO2, ale także dla stężeń O3, PM10 i PM2,5 w otaczającym powietrzu, 
dla których NOX jest prekursorem. 

Wraz z wprowadzeniem Euro VI wprowadzono nowe testy 
WHSC (World Harmonized Steady-state Cycle) i WHTC (World 
Harmonized Transient Cycle), które powinny lepiej oddać rzeczywi-
stą emisję zanieczyszczeń. 

Ponadto planowane są dwie inicjatywy w Europie, mające za-
pewnić lepszą spójność między oficjalnymi a rzeczywistymi emisja-
mi. Są to:  
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– zmiana obowiązującej procedury testowej na bardziej reprezen-
tatywną dla rzeczywistych emisji oraz 

– wprowadzenie procedury pomiaru rzeczywistych emisji z jazdy 
pojazdów na drogach.  
Ulepszenia w technologii silnika samochodowego zmniejszyły 

emisję spalin, jednak nie są one w pełni zadawalające. Dlatego 
planowany jest również nadzór nad pojazdami silnikowymi w celu 
lepszej harmonizacji praktyk w zakresie egzekwowania prawa w 
państwach członkowskich UE. Z pewnością zwiększyłoby to możli-
wości wycofywania pojazdów w przypadku, stwierdzonych niezgod-
ności.  

Sumaryczny wpływ pojazdów na środowisko naturalne można 
określić po uwzględnieniu, wszystkich składowych tj. 
– źródła energii pierwotnej (nieodnawialne lub odnawialne),  
– typu nośnika energii napędzającej pojazd oraz  
– rodzaju zastosowanego napędu (silnik spalinowy, silnik elek-

tryczny zasilany z akumulatorów lub ogniwa paliwowe) [6]. 

1. AUTOBUSY MIEJSKIE 

1.1. Udział autobusów w rynku samochodowym 

Pojazdy ciężkie HDV (Heavy-Duty Vehicle) mają duży udział w 
emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe. Zużywają one ok. 
30% paliwa oraz emitują ok. 30% CO2 w stosunku do wszystkich 
pojazdów. W UE autobusy stanowią 11% pojazdów HDV i zużywają 
15% paliwa. W Polsce, eksploatowane jest ponad 100 tys. autobu-
sów (wg GUS 106 057 w 2014 i 109 426 w roku 2015), z czego ok. 
85% to autobusy miejskie [10]. Są to autobusy napędzane najczę-
ściej silnikami wysokoprężnymi. 

1.2. Rodzaje napędów 

Wprowadzenie ostrych norm ograniczających emisję szkodli-
wych gazów przez silniki spalinowe zmusiły producentów pojazdów 
samochodowych do podjęcia wielokierunkowych działań badaw-
czych umożliwiających, wypracowanie rozwiązań pozwalających na 
ograniczenie emisji PM, CO, NO, HC. Innym sposobem poprawy 
parametrów spalin jest zastosowanie paliw alternatywnych. Wśród 
silników zasilanych paliwem alternatywnym dużą grupę stanowią 
silniki zasilane gazem płynnym (LPG) lub ziemnym (CNG). Poważ-
ne ograniczenie toksyczności spalin można osiągnąć również poza 
silnikiem w układzie napędowym przez zastosowanie napędu hy-
brydowego lub elektrycznego. Napęd hybrydowy, posiada co naj-
mniej dwa źródła energii, z których jedno ma charakter źródła pier-
wotnego o dużej pojemności energetycznej (np. silnik spalinowy), a 
drugie wtórne - ma charakter akumulatora energii. Energia akumula-
tora jest wykorzystywana w czasie napędzania pojazdu, co przy 
odpowiednim sterowaniu procesem prowadzi do znacznego (o 
około 35%) zmniejszenia koniecznej mocy źródła pierwotnego w 
stosunku do klasycznego układu napędowego. 

2. CHARAKTERYSTYKA AUTOBUSÓW MIEJSKICH 

2.1. Autobusy z silnikami spalinowymi 

Podstawowym rodzajem napędu w autobusach miejskich w 
Polsce są nadal silniki z zapłonem samoczynnym zasilane olejem 
napędowym. Drugą grupę stanowią  autobusy zasilane sprężonym 
gazem ziemnym CNG (Comprerssed Natural Gas) i skroplonym 
gazem ziemnym LNG (Liquefed Natural Gas). 

Autobusy napędzane silnikami diesla 

Autobusy z silnikami diesla jako paliwo wykorzystują olej napę-
dowy. Z uwagi na wysokie zużycie paliwa, które jest wytwarzane z 
surowców nieodnawialnych oraz wysoką stosunkowo emisję spalin 

autobusy te wymieniane są na pojazdy wykorzystujące alternatywne 
paliwo, czy wręcz alternatywne napędy. Niektórzy z producentów 
autobusów, wycofują się całkowicie z produkcji napędzanych silni-
kami diesla.  

Autobusy napędzane gazem 

Gaz jako paliwo alternatywne występuje w postaci CNG (ang. 
Compressed Natural Gas) i LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas)). 
Wytyczne Unii Europejskiej wskazują, że do 2020 roku udział tego 
paliwa będzie wynosił 10% stosowanych paliw alternatywnych. W 
roku 2012 eksploatowano w Polsce ponad 300 autobusów zasila-
nych CNG, w 19 miastach, u 20 przewoźników. Tym samym, CNG 
był wtedy, najpopularniejszą alternatywą dla oleju napędowego, do 
zasilania autobusów. Autobusy napędzane CNG są bardzo popu-
larne w Europie Zachodniej, np. w Barcelonie połowa miejskiego 
taboru korzysta z tego rozwiązania. Aby korzystać z gazu CNG 
niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. W Polsce działa jedynie 
25 ogólnodostępnych stacji na gaz sprężony, a np. we Włoszech 
ponad tysiąc. Według szacunków do 2025 r. ponad 50 tys. pojaz-
dów w Polsce będzie napędzanych gazem CNG i ok. 3 tys. gazem 
LNG. Wzrost popularności, tego rodzaju napędu może zapewnić 
rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury do tankowania, a także 
dofinansowanie do zakupu odpowiedniego taboru. Aktualnie w 
Polsce, eksploatowanych jest ok. 500 autobusów zasilanych CNG 
lub LPG.  

 

 
Rys. 1. Autobus zasilany CNG (zbiornik gazu na dachu pojazdu. 

 
Przy uwzględnieniu najbardziej istotnych kryteriów, tj.:  

– emisji składników toksycznych,  
– emisji CO2,  
– autonomii pojazdu (odległości możliwej do pokonania bez uzu-

pełniania paliwa),  
– kosztu paliwa i infrastruktury,  
gaz ziemny jest dobrą alternatywą dla paliw ropopochodnych [12]. 

Do zalet paliwa CNG należą: 
– niska emisja cząstek stałych, dwutlenku węgla oraz składników 

toksycznych w trakcie rozruchu silnika [3],  
– szeroki zakres zapalności mieszanki,  
– brak emisji benzenu oraz znikoma emisja aldehydów,  
– wyższa temperatura zapłonu, utrudniająca samozapłon mie-

szanki a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji,  
– duża liczba oktanowa (umożliwiająca zwiększenie stopnia sprę-

żania),  
– mniejsza prędkość spalania wpływająca na zmniejszenie hałasu 

silnika [5]. 

2.2. Autobusy z napędem hybrydowym 

Autobusy z napędem hybrydowym łączą zalety silników spali-
nowych oraz silników elektrycznych. Pierwsze charakteryzują się 
łatwością pobierania paliwa oraz dużym zasięgiem. Drugie (jeśli 
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pominąć nieekologiczne źródła energii) całkowitą bezemisyjnością 
(zero emisji zanieczyszczeń). Napęd hybrydowy polega najczęściej 
na połączeniu w jednym pojeździe dwóch źródeł napędu: spalino-
wego i elektrycznego. Napęd hybrydowy to układ, w którym pracę 
silnika spalinowego wspomagają silniki elektryczne, wykorzystujące 
energię magazynowaną w specjalnych akumulatorach lub konden-
satorach o dużej pojemności (ultrakondensatory), Elektryczny układ 
napędowy może funkcjonować w różnych konfiguracjach. Może on 
być również całkowicie oddzielony od silnika spalinowego. Nieza-
leżny montaż silnika spalinowego eliminuje występowanie reakcyj-
nego momentu obrotowego, a w efekcie zmniejsza ilość drgań i 
hałasu [9]. Wtórne źródło energii stanowi wysokiej jakości układ 
magazynowania energii elektrycznej, który przechwytuje i magazy-
nuje energię uwalnianą podczas hamowania lub jazdy z ze wznie-
sienia. Zgromadzona energia jest ponownie wykorzystywana do 
ruszania z miejsca. Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym włą-
cza się przy wyższych prędkościach autobusu lub przy większym 
zapotrzebowaniu na moc. W zależności od pojemności układu 
magazynowania energii, autobus może być napędzany wyłącznie 
elektrycznie. Silnik spalinowy w konfiguracji szeregowej może pra-
cować niezależnie od prędkości jazdy autobusu. Oznacza to pracę 
silnika spalinowego w najbardziej optymalnym zakresie, w którym 
zużycie paliwa jest minimalne, co jest najskuteczniejsze w ruchu 
miejskim, gdzie występuje częste ruszanie i hamowanie.  Obok 
autobusów hybrydowych, w których silnik elektryczny kojarzony jest 
z silnikiem diesla, możemy mówić o autobusach hybrydowych o 
napędzie elektryczno - gazowym. Autobusy tego typu jeżdżą po 
ulicach Częstochowy [11]. 

Pojazdy hybrydowe spełniają najwyższą normę spalin EEV. 

2.3. Autobusy z napędem elektrycznym 

Autobusy z napędem elektrycznym spotykane są coraz czę-
ściej na ulicach polskich miast. Autobusy te wyposażone są w róż-
nej mocy baterie elektryczne, które zasilając układ napędowy.  

Ładowanie baterii może dobywać się w zajezdni poprzez sys-
tem plug-in (wtyczka) lub przez pantograf umieszczony na przy-
stankach. 

W Europie jednym z liderów rozwoju napędu elektrycznego jest 
polska firma Solaris, która otrzymała za autobus z napędem elek-
trycznym Urbino Electric tytuł Międzynarodowego Autobusu Roku 
(International Bus of the Year 2017). Na rys. 2 pokazano autobus 
elektryczny. 

 

 
Rys. 2. Autobus hybrydowy firmy MAN 

 
Na rys.3 pokazano ładowanie baterii autobusu elektrycznego w 

Krakowie przy użyciu pantografu. 

 

 
Rys. 3. Ładowanie autobusu elektrycznego na przystanku. 

3. OCENA EKOLOGICZNA AUTOBUSÓW MIEJSKICH 

Sprawny i ekologiczny miejski transport publiczny jest wymo-
giem współczesnych czasów. Wpływ modernizacji taboru autobu-
sów odgrywa zasadniczą rolę w zmniejszaniu emisji do powietrza 
najistotniejszych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Przeprowadzo-
ne w Krakowie badania wykazały, że dzięki modernizacji miejskiego 
taboru autobusowego uzyskano sumaryczną redukcję wielkości 
emisji z autobusów w latach 2010-2015 na poziomie: ok. 35 % - 
PM10, ok. 39 % - PM2.5, ok. 28 % - NOx i ok. 43 % - NMVOC [ 2].  

Stosując w autobusach miejskich silniki zasilane CNG uzysku-
jemy obniżenie emisji CO o ok. 70-90%, NMHC o ok. 90%, NOx o 
ok. 50%, PM o ok. 80-100% i CO2 o ok. 20%. Prowadzone badania 
wykazały również znaczne obniżenie emisji hałasu, o 1-3 dB, co 
oznacza, że w odległości 7m od przejeżdżającego pojazdu hałas 
jest mniejszy o ok. 40% [4]. 

Autobusy z napędem hybrydowym pozwalają zaoszczędzić do 
33% paliwa w porównaniu do autobusów z konwencjonalnym napę-
dem spalinowym w zależności od cyklu jezdnego. W efekcie emitują 
10 - 39% mniej NOx oraz 51 - 97% cząstek stałych. 

Autobusy z silnikami elektrycznymi zaliczane są do bez emisyj-
nych środków transportu. Nie emitują one do środowiska żadnych 
zanieczyszczeń. Nie emitują również hałasu. 

PODSUMOWANIE 

Obecnie dąży się do niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych na-
pędów miejskich autobusów. Dobrze wpisuje się w to Program 
Rozwoju Elektromobilności, który jest jednym z głównych elemen-
tów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgodnie z zało-
żeniami tej strategii w Polsce do 2025 roku ma być milion samocho-
dów elektrycznych, a firmy mają sprzedawać po tysiąc autobusów 
elektrycznych rocznie [13]. 

Emisje pyłu P 10 związane z transportem drogowym można 
ograniczyć między innymi poprzez: 
– rozwój i wspieranie systemów transportu publicznego w tym 

taboru niskoemisyjnego w celu ograniczenia intensywności ru-
chu pojazdów indywidualnych, 

– wdrażanie systemów organizacji ruchu prowadzących do ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów drogowych, 

– opracowanie systemu zachęt do wymiany samochodów na 
nowe pojazdy niskoemisyjne (np. hybrydowe, elektryczne), 

– rozwój infrastruktury niezbędnej do upowszechnienia samocho-
dów z napędem elektrycznym, 

– eliminowanie z ruchu pojazdów niespełniających norm emisyj-
nych (okresowe badania techniczne, kontrole drogowe), 
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– modernizację i przebudowę dróg (z zastosowaniem technologii 
ograniczających emisje ze ścierania nawierzchni drogi.  
Napęd hybrydowy jest ogniwem między autobusami o napędzie 

spalinowym, a autobusami w pełni elektrycznymi.  
Autobusy elektryczne zyskały duże zainteresowanie zarówno 

wśród włodarzy miast i gmin jak i decydentów w rządzie. Deklaro-
wany popyt ze strony polskich miast to zakup 780 autobusów elek-
trycznych. 

Zdecydowanie modernizacja i wymiana na nowy, taboru auto-
busowego w miastach to duży krok w kierunku ograniczenia zanie-
czyszczeń atmosfery. W wielu polskich miastach, przekraczane są 
dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza. Jak wykazano we 
wstępie może to być bardzo niebezpieczne dla ludzi. Pojawiające 
się komunikaty w mediach apelujące o pozostawaniu w domach ze 
względu na wysoki poziom imisji związków niebezpiecznych w 
powietrzu nie są już czymś niewyobrażalnym. Dotyczy to zarówno 
dużych jak i małych miast. 

Należy zaznaczyć, że podejmowane są nieustannie działania, 
żeby ten stan rzeczy zmienić. Aktualnie prawie wszystkie większe 
miasta zgłaszają oferty na zakup nowych autobusów. Rozbudowy-
wana jest infrastruktura pozwalająca eksploatować tabor. Jest w 
Polsce wiele firm produkujących nowoczesne autobusy. Widać 
również liczne nieprawidłowości, opóźniane są dostawy z uwagi na 
usterkowość nowych autobusów. Producenci płacą wysokie kary. W 
jednym z miast polskich z 40 autobusów hybrydowych (elektryczno 
gazowych) eksploatowane jest tylko 24 z uwagi na brak kondensa-
torów.  

W ocenie autorów najbardziej ekologiczne z autobusów obec-
nie eksploatowanych są autobusy elektryczne. Jednak mają one 
jeden mankament, stosunkowo krótką żywotność baterii, ocenianą 
na 6-8 lat. Baterie te mają duży udział w kosztach całego autobusu. 
Autobusy w Polsce, eksploatowane są przez10 lat. 

Rola modernizacji taboru autobusowego jest bardzo istotna, a 
wymiana autobusów na proekologiczne jest powszechna. To na 
naszym rynku produkuje najnowocześniejsze autobusy polski pro-
ducent, będący liderem nie tylko w Europie, ale produkujący na 
rynki pozaeuropejskie autobusy najnowszej generacji. 

Można, więc domniemywać, że nie tylko wysokie normy emi-
syjne, ale chęć tworzenia przyjaznych miast spowodują, że tabor 
autobusowy będzie przez najbliższe lata intensywnie modernizowa-
ny. 
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Role of modernization of the bus station  
in the urban environmental protection 

The article discusses the issue of the replacement of pub-
lic bus buses into new generation buses, with the privilege of 
electric buses as the ones that offer the greatest potential for 
real reduction of pollutant emissions in urban agglomera-
tions. 
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