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KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ  

WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA AUTOBUSÓW MIEJSKICH 

 

W artykule omówiony został sposób wyznaczania i wyniki obliczeń kosztów zużycia energii i emisji zanieczyszczeń przez 

autobusy komunikacji miejskiej w założonym czasie ich użytkowania. W rozważaniach ujęte zostały trzy modele autobusów 

spełniających normę emisji spalin Euro 6, z trzema różnymi źródłami napędu: autobus z wysokoprężnym silnikiem spalino-

wym, z silnikiem na sprężony gaz ziemny oraz z napędem elektrycznym.  

 

WSTĘP 

Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego wymaga aktywnego zaangażowania przedsię-
biorstw. Mają one bowiem bezpośredni wpływ na środowisko po-
przez korzystanie z jego zasobów oraz kierowanie do niego produk-
tów ubocznych swojej działalności. Przedsiębiorstwa świadome 
ekologicznie ciągle poszukują efektywnych rozwiązań mających na 
celu obniżenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Szczególną uwagę koncentrują na działaniach, które mogą obniżyć 
materiałochłonność i energochłonność prowadzonej działalności, 
zwiększyć efektywne wykorzystanie zasobów środowiska, zmniej-
szyć emisję zanieczyszczeń i inne obciążenia środowiska, wyelimi-
nować stosowanie substancji toksycznych. Realizacja celów środo-
wiskowych w przedsiębiorstwie może przyczynić się do poprawy 
zarówno stanu środowiska, jak i efektywności ich działalności przez 
zmniejszenie kosztów funkcjonowania.  

Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej dążąc do ograniczania 
niekorzystnego wpływu na środowisko, osiągnięcia zgodności z 
wymaganiami prawnymi, wzrostu atrakcyjności i roli komunikacji 
zbiorowej w przewozach pasażerskich wyznaczają strategie rozwoju 
uwzględniające działania prośrodowiskowe. Należy do nich podej-
mowanie inwestycji polegających na wymianie floty pojazdów na 
nowe, spełniające aktualne normy emisji spalin, wdrażanie rozwią-
zań ograniczających zużycie energii i surowców.  

Podjęcie decyzji inwestycyjnych w zakresie wymiany oraz za-
kupu nowego taboru powinno być poprzedzone, poza analizą pla-
nowanych do osiągnięcia celów, w tym środowiskowych (obniżenie 
emisji zanieczyszczeń, hałasu, zużycia energii), również analizą 
finansową. Dostarcza ona informacji o kosztach inwestycyjnych na 
wymianę i zakup nowego taboru, budowę potrzebnej infrastruktury, 
nakłady odtworzeniowe, opłaty eksploatacyjne. 

W rozważaniach w zakresie modernizacji taboru autobusowego 
najczęściej brane są pod uwagę takie warianty rozwiązań jak: wy-
miana przestarzałych autobusów na nowe, zasilane olejem napę-
dowym lub kopalnym paliwem alternatywnym, spełniające normę 
emisji spalin Euro 6, bądź na autobusy hybrydowe, czy też na po-
jazdy z napędem elektrycznym (autobusy elektryczne, trolejbusy). 

Celem artykułu była analiza kosztów zużycia energii oraz kosz-
tów emisji zanieczyszczeń przez autobusy komunikacji miejskiej w 
całym cyklu ich użytkowania. Rozpatrzono trzy rodzaje autobusów 
spełniających normę emisji spalin Euro 6, lecz różniących się rodza-
jem źródła napędu: z wysokoprężnym silnikiem spalinowym, z 

silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym i z napędem elek-
trycznym przy uwzględnieniu źródła pozyskiwania energii elektrycz-
nej (elektrownie węglowe i gazowe). 

1. OKREŚLENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII 
PODCZAS CYKLU UŻYTKOWANIA AUTOBUSÓW 
MIEJSKICH  

Wartość pieniężna odzwierciedlająca koszty zużycia energii 
podczas całego cyklu użytkowania pojazdów może stanowić pod-
stawę ich oceny i mieć znaczenie w podejmowaniu decyzji w zakre-
sie wymiany taboru. Koszty zużycia energii podczas czasu użytko-
wania pojazdu (innego niż samochód elektryczny oraz hybrydowy 
typu „plug in”) można określić według zależności [4]:  

 

jeZE kZEPK   (1) 

gdzie: KZE – wartość pieniężna wyrażająca koszty zużycia energii, zł  
P – przebieg pojazdu podczas całego cyklu jego użytkowania, km 
ZE – zużycie energii, MJ/km 
kje – wartość pieniężna za jednostkę energii (jednostkowy koszt 
energii), zł/MJ. 

 
Przebieg pojazdów, w tym autobusów (M2, M3) podczas całe-

go cyklu użytkowania można przyjmować na podstawie rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obo-
wiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych 
rodzajów zamówień publicznych [10] lub ustalić indywidualnie. 
Kategorie pojazdów (M) sprecyzowane są w ustawie Prawo o ruchu 
drogowym [6]. Przebieg autobusów w całym cyklu użytkowania 
zgodnie z rozporządzeniem [10] wynosi 800000 km. 

Zużycie energii ZE przez pojazd (inny niż elektryczny oraz hy-
brydowy typu „plug in”) można wyznaczyć ze wzoru: 

 

pWEZPZE   (2) 

gdzie: ZP – zużycie paliwa, w dm3/km (dla paliw ciekłych) lub w 
Nm3/km (dla paliw gazowych) 
WEp – wartość energetyczna paliwa, w MJ/dm3 (dla paliw ciekłych) 
lub w MJ/Nm3 (dla paliw gazowych). 

 
Zużycie energii ZE przez pojazd elektryczny oraz hybrydowy 

typu „plug in” jest równe wielkości zużywanej energii elektrycznej 
przez pojazd. Jednostkowy koszt energii kje oznacza niższy z kosz-
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tów za 1 MJ energii uzyskanej z oleju napędowego lub benzyny 
przed opodatkowaniem. Parametr kje  można określić z zależności:  

 

p

p

je
WE

c
k   (3) 

gdzie: kje – wartość pieniężna za jednostkę energii, zł/MJ  
cp – niższa z cen benzyny lub oleju napędowego przed opodatko-
waniem, zł/dm3 

WEp – wartość energetyczna paliwa uwzględnianego w oblicze-
niach, MJ/dm3. 

2. SPOSÓB OKREŚLENIA KOSZTÓW EMISJI 
ZANIECZYSZCZEŃ PODCZAS CYKLU 
UŻYTKOWANIA AUTOBUSÓW MIEJSKICH 

Koszty emisji zanieczyszczeń w całym cyklu użytkowania po-
jazdu można określić według następującej zależności: 

 

jjj kePWP   (4) 

gdzie: WPj – wartość pieniężna odzwierciedlająca koszty emisji 
zanieczyszczenia j, zł 
ej – wielkość jednostkowej emisji zanieczyszczenia j dla danego 
rodzaju pojazdu, g/km 
kj – koszt jednostkowy emisji zanieczyszczenia j, zł/g. 

 
W ocenie kosztów emisji zanieczyszczeń brane są pod uwagę 

w szczególności emisje dwutlenku węgla (CO2), tlenków azotu 
(NOx), węglowodorów (HC) i cząstek stałych (PM). Koszty jednost-
kowe emisji zanieczyszczeń (CO2, NOx, HC i PM) podano w rozpo-
rządzeniu [10]. Wartości jednostkowej emisji zanieczyszczeń, po-
trzebne do obliczeń, powinny być zmierzone według metodyki sto-
sowanej podczas badań homologacyjnych pojazdów. Dla pojazdów, 
które nie podlegają takim procedurom badawczym, wielkość emisji 
zanieczyszczeń należy określić sposobami zapewniającymi porów-
nywalność wyników. 

3. ANALIZA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII  
DLA AUTOBUSÓW MIEJSKICH  

Do analizy przyjęto autobusy miejskie z trzema różnymi rodza-
jami źródeł napędu: z wysokoprężnym silnikiem spalinowym (Solaris 
Urbino 12), z silnikiem na sprężony gaz ziemny (Man Lion’s City 
CNG) oraz z silnikiem elektrycznym (Solaris Urbino 12 Elektric). 
Silnik na paliwo klasyczne (olej napędowy) i silnik zasilany paliwem 
gazowym spełniają europejską normę emisji spalin Euro 6. Dane 
techniczne analizowanych autobusów podano w tabelach 1-3. 

  
Tab. 1. Dane techniczne autobusu z silnikiem wysokoprężnym 

(opracowanie własne wg [5]) 
Model pojazdu Solaris Urbino 12  

Długość [m] 12 

Silnik 

Standard Cummins ISB6.7E6 280B (209 kW) 

Opcja 

Cummins ISB6.7E6 250B (187 kW) 
DAFMX11 210 (210 kW) 
DAFMX11 240 (240 kW) 
DAFMX11 271 (271 kW) 

Skrzynia biegów 
Standard Automatyczna Voith Diwa 6 

Opcja Automatyczna ZF Ecolife 

Pojemność skokowa [dm3] 6,692 (silnik standard) 

Zużycie paliwa [dm3/100 km] 40,6 

Norma emisji Euro 6 

 

Koszty zużycia energii podczas całego cyklu użytkowania ana-
lizowanych pojazdów obliczono według zależności (1). Do obliczeń 
przyjęto wartość przebiegu podczas całego cyklu jego użytkowania 
P = 800000 km, zalecaną zgodnie z wytycznymi regulacji [10] dla 
pojazdów kategorii (M2, M3). 

 
Tab. 2. Dane techniczne autobusu z silnikiem gazowym (opracowa-

nie własne wg [3]) 
Model pojazdu Man Lion’s City CNG 

Długość [m] 12 

Silnik 
Standard Man E2876 LUH07 (228 kW) 

Opcja Man E2876 LUH08 (200 kW) 

Skrzynia biegów 
Standard Automatyczna ZF 6 HP 1400 Ecolife 

Opcja Automatyczna Voith Diwa 6 

Pojemność skokowa [dm3] 12,816 

Zużycie paliwa [m3/100 km] 50 

Norma emisji Euro 6 

 
Tab. 3. Dane techniczne autobusu z silnikiem elektrycznym (opra-

cowanie własne wg [2,3]) 
Model pojazdu Solaris Urbino 12 Electric 

Długość [m] 12 

Silnik 
Standard Asynchroniczny (160 kW) 

Opcja W osi napędowej (2x60 kW) 

Baterie trakcyjne Standard 
Baterie litowo-jonowe; operacyjność do 

24 h, zależna od pojemności 

Ładowanie baterii 
Standard In-plug 

Opcja Pantograf lub indukcja 

Zużycie energii [MWh/km] [1] 0,0015 

 
W analizie uwzględniono wartości energetyczne paliw silniko-

wych: 33 MJ/Nm3 dla sprężonego gazu ziemnego (CNG), 36 
MJ/dm3 dla oleju napędowego (ON) oraz 32 MJ/dm3 dla benzyny 
silnikowej [10]. Do kalkulacji przyjęto cenę oleju napędowego przed 
opodatkowaniem 3,08 zł/dm3 (stan na 17.03.2016 wg 
www.reflex.com.pl/ceny-detaliczne-Polska). Wartość tę otrzymano 
odejmując od średniej ceny ON: 3,9 zł/dm3 marżę detaliczną 0,09 
zł/dm3 oraz podatek VAT 0,73 zł/dm3. Cena ON przed opodatkowa-
niem obejmuje koszt zakupu w rafinerii (1,62 zł/dm3), akcyzę (1,17 
zł/dm3) i opłatę paliwową (0,29 zł/dm3). Średnią cenę benzyny silni-
kowej (Pb 95) przed opodatkowaniem przyjęto równą 3,2 zł/dm3 (wg 
stanu na 17.03.2016).  

Jednostkowy koszt energii kje zużywanej przez pojazd inny niż 
elektryczny lub hybrydowy wynosi zgodnie z zależnością (3): 

 

MJzł
dmMJ

dmzł
k je /086,0

/36

/08,3
3

3

  (5) 

 
Wyniki obliczeń wartości pieniężnej odzwierciedlającej koszty 

zużycia energii dla założonego okresu użytkowania analizowanych 
pojazdów (dla przebiegu 800000 km) zamieszczono w tabeli 4. 

Z analizy porównawczej uzyskanych wyników obliczeń zużycia 
energii i wartości pieniężnej odzwierciedlającej koszty zużycia ener-
gii podczas założonego czasu użytkowania pojazdów wynika, że 
spośród analizowanych modeli autobusów miejskich najbardziej 
energooszczędnym jest autobus elektryczny. Najmniej korzystnie 
wypada pod względem kryterium zużycia energii autobus zasilany 
paliwem alternatywnym – sprężonym gazem ziemnym. Nieznacznie 
korzystniej od autobusu na gaz CNG wypada pojazd z wysokopręż-
nym silnikiem spalinowym. Koszt zużycia energii (KZE, wzór 1) dla 
autobusu z silnikiem na gaz CNG w założonym okresie użytkowania 
wynosi 1135200,0 zł i jest o ok. 12,86% większy niż dla autobusu 
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zasilanego olejem napędowym, dla którego KZE=1005856,0 zł. O 
taki sam procent większe jest zużycie energii w MJ/km przez auto-
bus zasilany gazem CNG (zużycie energii 16,5 MJ/km) niż przez 
autobus zasilany ON (zużycie energii 14,62 MJ/km). Koszt zużycia 
energii dla autobusu z silnikiem elektrycznym w założonym okresie 
użytkowania wynosi 371520,0 zł, co jest wartością o ok. 63% mniej-
szą w zestawieniu do autobusu z silnikiem wysokoprężnym, a o ok. 
67% mniejszą niż dla autobusu na gaz CNG. 

 
Tab. 4. Wyniki obliczeń wartości pieniężnej wyrażającej koszty 
zużycia energii w czasie całego cyklu użytkowania autobusów  

Rodzaj 
źródła 
napędu; 
silnik 

Model 
pojazdu 

Zużycie 
ON  [dm3/ 
km], CNG 
[m3/ km], 
energii 
elektr.  

[MWh/ km] 

Wartość 
energetyczna 
ON [MJ/dm3], 

CNG 
[MJ/Nm3] 

Zużycie 
energii 
[MJ/km] 

 

Koszt 
zużycia 
energii 

[zł] 

Wysoko-
prężny 

Solaris 
Urbino 12 

0,406 36 14,62 1005856,0 

Na gaz 
CNG 

Man Lion’s 
City CNG 

0,50 33 16,5 1135200,0 

Elektrycz-
ny 

Solaris 
Urbino 12 
Electric 

0,0015  5,4 371520,0 

4. ANALIZA KOSZTÓW EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ 
PODCZAS CYKLU UŻYTKOWANIA AUTOBUSÓW 
MIEJSKICH  

Jednostkową emisję zanieczyszczeń (w g/km), potrzebną do 
wyznaczenia kosztów tej emisji zgodnie ze wzorem (4), przyjęto z 
bazy danych ustalonej programem komputerowym COPERT IV 
(wersja 10.0), opracowanym przez Europejską Agencję Środowiska 
(European Environment Agency - EEA) we współpracy ze Wspólno-
towym Centrum Badawczym (Joint Research Centre - JRC). Pro-
gram komputerowy COPERT IV służy do obliczania emisji ze środ-
ków transportu drogowego umożliwiając uwzględnienie średniej 
prędkości pojazdu na danym rodzaju infrastruktury drogowej (mia-
sto, poza miastem, autostrada), typ pojazdu (m.in. osobowy, użyt-
kowy lekki i ciężki) oraz parametry go charakteryzujące, m.in. rodzaj 
paliwa, pojemność skokowa silnika pojazdów osobowych, dopusz-
czalna masa całkowita (DMC) ciężkich pojazdów, norma spalin 
Euro. 

Wskaźniki emisji CO, HC, NOx, PM i zużycie paliwa w g/km 
wyznaczone programem COPERT IV (wersja 10.0) dla autobusu 
komunikacji miejskiej zasilanego ON przedstawiono w tabeli 5. 
Prezentowane wartości wskaźników są słuszne dla warunków: 
obciążenie autobusu 50% i zerowe nachylenie trasy przejazdu [9].  

 
Tab. 5. Wskaźniki emisji wg programu COPERT IV dla autobusu 

miejskiego zasilanego olejem napędowym  (cykl miejski)          
(opracowanie na podstawie [9]) 

Autobus miejski: długość 12 m, masa całkowita 15–18 t, paliwo: olej napędowy 

Wartości wg COPERT IV Wartości obliczone 

Pręd-
kość 
śred-
nia 

[km/h] 

Nor-
ma 

Euro 

CO 
 

HC 
 

NOx 
 

PM 
 

Zu-
życie 
oleju 

Zużycie 
oleju 

[dm3/100 
km] 

CO2 
[g/km] 

[g/km] 

20 6 1,49 0,04 0,8 0,01 333 39,5 995,4 

11 6 2,40 0,05 1,98 0,01 411 48,7 1227,2 

30 6 1,09 0,03 0,45 0,00 277 32,8 826,6 

 

Podane w tabeli 5 zużycie paliwa w dm3/100 km oraz wielkość 
emisji CO2 obliczono przyjmując gęstość ON równą 0,845 kg/dm3 
oraz współczynnik emisji CO2 ze spalania: 2,52 kg/dm3 paliwa. 
Całkowita emisja CO2 spowodowana produkcją i stosowaniem 
(spalaniem) oleju napędowego wynosi 3,17 kg/dm3 [9]. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla autobusów miejskich zasi-
lanych gazem CNG podano w tabeli 6. Brak w bazie danych CO-
PERT IV [9] wskaźników emisji dla pojazdów tej kategorii spełniają-
cych normę emisji spalin Euro 6 spowodował, że w tabeli 6 zawarto 
dane dla normy EEV (ang. Enhanced Environmental friendly Vehic-
les). Programem COPERT IV ustalono wskaźniki emisji CO, HC, 
NOx, PM, CO2 i zużycie paliwa. Obliczono jedynie zużycie paliwa w 
Nm3/100 km przy przyjęciu gęstości gazu ziemnego w warunkach 
normalnych: 0,654 kg/m3. Z danych w tabeli 6 wynika, że emisja 
CO2 z procesu spalania gazu CNG wynosi 1,795 kg/m3 gazu. Cał-
kowita emisja CO2 obejmująca produkcję i spalanie gazu CNG 
wynosi 2,27 kg/m3 [9]. 

 
Tab. 6. Wskaźniki emisji według programu COPERT IV (wersja10.0) 

dla autobusu miejskiego zasilanego gazem CNG, w cyklu miejskim  

Autobus miejski: długość 12 m, masa całkowita 15–18 t, paliwo: CNG 

Wartości wg COPERT IV [9] 
Wartość 
obliczona 

Norma 
Euro 

CO 
[g/km] 

HC 
[g/km] 

NOx 
[g/km] 

PM 
[g/km] 

CO2 
[g/km] 

Zużycie 
paliwa 
[g/km] 

Zużycie 
paliwa 

[Nm3/100 
km] 

3 1,0 1,33 10,0 0,01 1250 455 69,6 

EEV 1,0 1,0 2,5 0,005 1250 455 69,6 

 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przez 

autobusy komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym jest zero-
wa w ujęciu lokalnym (w obszarze użytkowania autobusów). Silnik 
przy konwersji energii elektrycznej na mechaniczną, nie emituje 
bowiem zanieczyszczeń. Rozpatrując całościowo emisję zanie-
czyszczeń ze środków transportu z napędem elektrycznym, należy 
uwzględnić również emisję spowodowaną produkcją energii elek-
trycznej. Wielkość tej emisji istotnie zależy od rodzaju źródła energii. 
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń wytwarzanych podczas produkcji 
energii elektrycznej z nośników energii: węgla oraz gazu przedsta-
wiono w tabeli 7. Źródłem danych dotyczących elektrowni węglo-
wych jest Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) (stan na 2014 r.) [8]. Wskaźniki 
emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przy produkcji energii elek-
trycznej w elektrowniach gazowych pochodzą z Przedsiębiorstwa 
Energetycznego w Siedlcach (PGE Siedlce) (stan na 2015 r.) [7]. W 
tabeli 7 zawarto również przeliczone wartości wskaźników emisji 
zanieczyszczeń na jednostkę przebytej drogi przez autobus elek-
tryczny Solaris Urbino Electric 12 uwzględniając, że zużywa 0,0015 
MWh/km [3] energii elektrycznej.  

Wyniki obliczeń według zależności (4) kosztów emisji zanie-
czyszczeń podczas całego cyklu użytkowania analizowanych auto-
busów podano w tabeli 8. Koszt jednostkowy emisji zanieczyszczeń: 
CO2, NOx, HC, PM przyjęto zgodnie z wytycznymi rozporządzenia 
[10]. W obliczeniach uwzględniono wskaźniki jednostkowej emisji 
zanieczyszczeń dla rozważanych autobusów zawarte w tabelach 5-
7. 

Koszty emisji CO2 (tab. 8) w całym cyklu użytkowania analizo-
wanych autobusów komunikacji miejskiej zależą wprost proporcjo-
nalnie od emisji jednostkowej CO2. Biorąc pod uwagę emisję CO2 
spowodowaną jedynie wykonywaniem pracy przewozowej otrzymu-
je się dla autobusu elektrycznego zerowy koszt emisji CO2. Z po-
równania w tym zakresie autobusu z silnikiem wysokoprężnym z 
autobusem zasilanym gazem CNG wynika, że koszty emisji CO2 dla 
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autobusu z silnikiem gazowym dla całego cyklu jego użytkowania 
wynoszą 114471,0-154000,0 zł i są o ok. 25% wyższe od tych 
kosztów dla autobusu zasilanego ON. Analiza w ujęciu globalnym 
wpływu na środowisko autobusów elektrycznych zasilanych energią 
wytwarzaną w elektrowniach węglowych wykazuje, że powodują 
one znacznie wyższą emisję CO2 w stosunku do emisji pochodzącej 
ze spalania oleju napędowego (o ok. 51% wyższą) i gazu CNG (o 
ok. 20,7% wyższą), zwiększoną emisję NOx niż wynikającą ze 
spalania oleju napędowego (o ok. 121% wyższą), a także większą 
emisję PM w porównaniu do emisji ze spalania zarówno oleju napę-
dowego (o 800% większą) jak i gazu CNG (18 razy większą). Auto-
bus elektryczny w zakresie wskaźników emisji zanieczyszczeń 
wypada korzystniej w zestawieniu zarówno z autobusem zasilanym 
ON jak i z silnikiem na gaz CNG w przypadku, gdy energia elek-
tryczna do zasilania autobusu pochodzi z elektrowni gazowej.  

 
Tab. 7. Wskaźniki jednostkowej emisji zanieczyszczeń  

przy produkcji energii elektrycznej 

Wskaźniki emisji na jednostkę energii 
elektrycznej [g/kWh] 

Wskaźniki emisji w przeliczeniu na 
jednostkę przebytej drogi przez autobus 

Urbino Electric 12  [g/km] 

CO2 CO [3] NOx PM  CO2 CO NOx PM 

Elektrownie węglowe [8] 

1006,0 0,188  1,18 0,06 1509,0 0,282 1,77 0,09 

Elektrownie gazowe [7] 

305,15 0,099 0,409 0,0023 457,7 0,149 0,613 0,0035 

 
Z przedstawionych wyników kosztów emisji NOx, HC i PM w ca-

łym cyklu użytkowania autobusu z silnikiem wysokoprężnym i auto-
busu zasilanego gazem CNG widać, że koszty emisji NOx i HC dla 
pojazdu zasilanego gazem są wyższe - odpowiednio ok. 3 razy i 25 
razy niż dla autobusu zasilanego ON. Koszty emisji PM są dla 
autobusu na gaz CNG o 50 % niższe w porównaniu do autobusu ze 
spalinowym silnikiem wysokoprężnym. 

PODSUMOWANIE 

Wartość pieniężna odzwierciedlająca koszty zużycia energii i 
koszty emisji zanieczyszczeń podczas całego cyklu użytkowania 
autobusów może stanowić podstawę ich oceny i mieć znaczenie w 
podejmowaniu decyzji w zakresie wymiany i zakupu taboru pojaz-
dów. 

Uwzględniane w badaniach autobusy komunikacji miejskiej 
spełniające normę emisji spalin Euro 6, a różniące się rodzajem 

napędu, tj. z silnikiem spalinowym wysokoprężnym i z silnikiem na 
sprężony gaz ziemny emitują mniej zanieczyszczeń w porównaniu 
do pojazdów starszych. W dalszym ciągu jednak wyemitowane 
zanieczyszczenia koncentrują się w obszarach miejskich, w których 
realizowany jest transport. Spełnienie rosnących wymagań praw-
nych w zakresie czystości spalin z pojazdów ciężkich przy jedno-
czesnym zmniejszeniu zużycia paliwa jest bardzo trudne. Wielu 
producentów autobusów uważa, że wraz z wprowadzaniem każ-
dych, kolejnych ograniczeń emisji zanieczyszczeń wzrasta zużycie 
paliwa.  

Koszty zużycia energii podczas założonego czasu użytkowania 
autobusu zasilanego gazem CNG są o ok. 12,86% większe niż dla 
autobusu zasilanego olejem napędowym. Zużycie energii przez 
autobus z silnikiem gazowym wynosi 16,5 MJ/km i jest większe niż 
dla autobusu zasilanego olejem napędowym, dla którego zużycie 
energii ma wartość 14,62 MJ/km. Spośród analizowanych modeli 
autobusów miejskich najbardziej energooszczędnym jest autobus z 
napędem elektrycznym, dla którego zużycie energii wynosi 5,4 
MJ/km. 

Koszty emisji CO2 dla autobusu z silnikiem gazowym dla całego 
cyklu jego użytkowania są o ok. 25% wyższe od tych kosztów dla 
autobusu zasilanego olejem napędowym. Wyniki badań dotyczą-
cych innych zanieczyszczeń wskazują, że koszty emisji NOx i HC w 
całym cyklu użytkowania autobusu zasilanego gazem są wyższe - 
odpowiednio ok. 3 razy i 25 razy niż dla autobusu zasilanego olejem 
napędowym. Koszty emisji PM są dla autobusu na gaz CNG o 50 % 
niższe w porównaniu do autobusu z silnikiem spalinowym wysoko-
prężnym. 

Biorąc pod uwagę emisję zanieczyszczeń do powietrza atmos-
ferycznego spowodowaną jedynie wykonywaniem pracy przewozo-
wej, autobus elektryczny ma zerowy koszt emisji tych zanieczysz-
czeń. Analiza w ujęciu globalnym wpływu na środowisko autobusów 
elektrycznych wykazuje ich przewagę ekologiczną w zestawieniu do 
autobusów zasilanych paliwami, jednak tylko w przypadku, gdy 
energia elektryczna do zasilania autobusów pochodzi z niskoemi-
syjnych źródeł energii. 
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Energy consumption costs and emissions of pollutant result-
ing from the use of urban buses 

Paper discussed a way of determining and the results of 

calculations the cost of energy consumption and emissions 

from public buses in the given time of use. The discussion 

included three models of buses that meet the emissions 

standard Euro 6, with three different power sources: a bus 

with a diesel engine, with the engine on compressed natural 

gas and electric. 
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