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The research into the influence of the technical condition of motor 

vehicles in operation on exhaust pollutant emissions 

 
The article presents selected aspects of the impact of the technical condition of category PC (Passanger cars) 

vehicles, operating in the country, on the basis of emission measurements of gases from exhaust systems. The 

paper presents the results received from mandatory periodic vehicle inspections. It shows the influence of both 

the usage time and mileage on the durability of elements that limit these emissions in selected groups of vehicles. 
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Badania wpływu stanu technicznego eksploatowanych pojazdów samochodowych na 

emisję szkodliwych składników spalin 
 

W artykule przedstawiono analizę stanu ilościowego pojazdów samochodowych w Polsce,aspekty prawne 

określające dopuszczalne wartości emisji spalin.W pracy przedstawiono wyniki badań uzyskanych w 

obowiązkowych okresowych badaniach kontrolnych. Przedstawiono wpływ zarówno czasu użytkowania jak i 

przebiegu pojazdów na trwałość elementów ograniczających tę emisję w wybranych grupach pojazdów.  

Słowa kluczowe: emisja CO samochody osobowe, kontrola pojazdów  

 

1. Wprowadzenie 

Zapewnienie dbałości o jakość powietrza jest 

niezbędna dla ochrony zdrowia publicznego. Rządy 

poszczególnych państw na całym świecie zatwier-

dzają szereg coraz bardziej wymagających działań, 

w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza ze 

szczególnym uwzględnieniem emisji pochodzącej z 

pojazdów silnikowych. Ważną częścią tej strategii 

jest wprowadzenie uregulowań prawnych według 

ECE (Economic Commission for Europe), które 

zobowiązują producentów nowych pojazdów do 

przestrzegania norm ograniczających emisję szko-

dliwych składników spalin. Dopuszczalny poziom 

emisji ograniczano stopniowo od roku 1982, kiedy 

to wprowadzona została norma ECE 1504. W 1992 

roku wprowadzono obowiązek stosowania reakto-

rów katalitycznych w układach wylotowych, jedno-

cześnie zaostrzono limity emisji do poziomu Euro 

1. Wraz z pojawieniem się normy Euro 3 rozpoczę-

to wykonywanie testów NEDC według których 

badane są pojazdy o masie do 3500 kg. Cykl ten 

składa się z symulacji ruchu miejskiego i następu-

jącej po niej fazy odzwierciedlającej warunki ruchu 

pozamiejskiego. Badanie emisji wykonywane w 

ramach homologacji pojazdu różni się całkowicie 

od badań, które rutynowo wykonywane są w czasie 

okresowych badań kontrolnych samochodów znaj-

dujących się w eksploatacji [1]. W ostatnich latach 

wraz ze wzrostem gospodarczym nastąpił wzrost 

liczby samochodów osobowych będących w eks-

ploatacji, istnieje problem utrzymania stanu tech-

nicznego pojazdów, które są w eksploatacji przez 

wiele lat. Ich stan techniczny jest sprawdzany raz w 

roku na stacjach kontroli pojazdów podczas obo-

wiązkowych badań technicznych. Większość po-

jazdów, które są obecnie w eksploatacji nie były 

zarejestrowane po raz pierwszy jako nowe, były 

używane i importowane z zagranicy, szkodliwie 

oddziałuje na środowisko naturalne[2]. 

 

2. Analiza stanu ilościowego pojazdów 

samochodowych 

Z przedstawionej analizy wybranej grupy po-

jazdów wynika tabeli 1., że następuje ciągły wzrost 

liczby samochodów w Polsce. Obecnie jest około 

80% pojazdów będących w eksploatacji, których 

wiek przekracza 10 lat. Pojazdy których wiek eks-

ploatacji zawiera się w przedziale roku produkcji w 

latach 2011-2013 stanowią grupę tylko 2,5% z całej 

populacji pojazdów dopuszczonych do ruchu. [3] 

 

Rys. 1. Procentowe zestawienie liczby pojazdów w 2011 

roku [3] 
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Rys. 2. Procentowe zestawienie (liczby) pojazdów w 2012 

roku [3] 

 
Rys. 3.Procentowe zestawienie liczby pojazdów w 2013 roku 

[3] 

 

Tabela 1. Struktura wieku pojazdów [3] 

Wiek  

pojazdów 

2011 2012 2013 

Samochody 

osobowe 

udział 

[%] 
Samochody osobowe 

udział  

[%] 
Samochody osobowe 

udział 

[%] 

Razem 18125490 100% 18744412 100% 19389446 100% 

Do 1 roku 446872 2,5 485971 2,6 491757 2,5 

Do 2 lat 241568 1,3 251587 1,3 304787 1,6 

Do 3 lat 394017 2,2 267967 1,4 281087 1,4 

4–5 860281 4,7 920992 4,9 776520 4 

6–7 998193 5,5 945227 5 1050678 5,4 

8–9 1184321 6,5 1265573 6,8 1239164 6,4 

10–11 1499321 8,3 1361198 7,3 1432694 7,4 

12–15 4202342 23,2 4121943 22 3887113 20 

16–20 3563559 19,7 3801005 20,3 4093832 21,1 

21–25 1747265 9,6 2030344 10,8 2255593 11,6 

26–30 1300569 7,2 1383492 7,4 1428750 7,5 

Pow. 31 lat 1687172 9,3 1909113 10,2 2147471 11,1 

 

 

3. Aspekty prawne określające dopusz-

czalne wartości emisji spalin 

W Europie pierwsza norma dotycząca ograni-

czenia emisji szkodliwych składników spalin poja-

wiła się w 1972 r. i miała oznaczenie ECE 15/01 

(ECE - Economic Commision for Europe - Euro-

pejska Komisja Gospodarcza - EKG). Badania na 

zgodność z wymaganiami Euro3 samochodów 

osobowych odbywały się w oparciu o NEDC, 

obejmujący fazę ruchu miejskiego i występującą po 

niej fazy odzwierciedlającej ruch pozamiejski. 

Począwszy od normy Euro 3 nastąpiła kolejna 

zmiana w warunkach przeprowadzania testu emi-

syjnego. Próbki spaliny pobierane są do urządzeń 

pomiarowych od razu po rozruchu silnika. Zlikwi-

dowano 40 sekundową fazę, w której silnik po 

rozruchu pracował na biegu jałowym bez pomiaru 

wartości emisji spalin. Norma Euro4, która dotyczy 

samochodów poddawanych homologacji od po-

czątku 2005 r. i nowo rejestrowanych od początku 

2006 r. wprowadza w praktyce zmniejszenie emisji 

o połowę w stosunku do wymagań Euro3. Europej-

skie przepisy wprowadziły również, wzorem kali-

fornijskich norm (SULEV bądź ZEV - pojazdy o 

skrajnie niskiej lub zerowej emisji) wymagania 

EEV dotyczy to pojazdów o masie większej niż 

3500 kg) – pojazdu bardziej przyjaznego dla śro-

dowiska. Dotychczas wymagania te spełniały silni-

ki zasilane gazem ziemnym (przy zastosowaniu 

jedynie reaktora utleniająco-redukującego) oraz 

niektóre z silników o zapłonie samoczynnym (po 

dodatkowej obróbce gazów spalinowych). Spełnie-

nie wymagań EEV jest dobrowolne, a normy emisji 

poszczególnych składników spalin mieszczą się 

pomiędzy wymaganiami Euro5 a Euro6 [4]. Syste-

matyczne zaostrzanie norm emisyjnych jest nie lada 

wyzwaniem dla producentów, których działy roz-

woju muszą opracować nowe metody oczyszczania 

spalin. Dlatego daty wprowadzania kolejnych wy-

magań emisyjnych są podawane z dość dużym 

wyprzedzeniem. 
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Tabela 2. Normy obowiązujące w Unii Europejskiej 

dotyczące emisji toksycznych składników spalin [4] 

Euro 1 

obowiązywała od 1993 roku. Dyrektywa 

91/441/EC dla samochodów osobowych 

oraz dla osobowych i lekkich ciężarówek 

– 93/59/EEC 

Euro 2 

obowiązywała od 1996 roku. Dyrektywa 

94/12/EC (& 96/69/EC) dla samochodów 

osobowych 

Euro 3 
obowiązywała od 2000 roku. Dyrektywa 

98/69/EC dla wszystkich pojazdów 

Euro 4 

obowiązywała od 2005 roku. Dyrektywa 

98/69/EC (& 2002/80/EC) dla wszystkich 

pojazdów. 

Euro 5 

obowiązuje od 2009 roku. Dyrektywa 

2007/715/EC dla lekkich samochodów 

osobowych i służbowych. 

Euro 6 

obowiązuje od 2014 roku. Dyrektywa 

2007/715/EC dla ciężkich pojazdów 

samochodowych. 

 

Tabela 3. Dopuszczalne wartości emisji toksycznych 

składników spalin w poszczególnych normach dla pojazdów 

z silnikami ZI [4] 

Związek 

toksycz-

ny 

Jednost-

ka 

Eu-

ro 3 

Eu-

ro 4 

Euro 

5 

Euro 

6 

CO 

[g/km] 

2,3 1 1 1 

HC 0,2 0,1 0,1 0,1 

NOx 0,15 0,08 0,06 0,06 

CH+NO

x 

- - - - 

PM - - 0,00

5 

0,00

5 

 

Tabela 3. Dopuszczalne wartości emisji toksycznych 

składników spalin w poszczególnych normach dla pojazdów 

z silnikami o zapłonie samoczynnym [4] 

Związek 

toksyczny 

Jednostka Euro 

3 

Euro 

4 

Euro 

5 

Euro 

6 

CO 

[g/km] 

2,3 1 1 1 

HC 0,2 0,1 0,1 0,1 

NOx 0,15 0,08 0,06 0,06 

CH+NOx - - - - 

PM - - 0,005 0,005 

 

4. Wykonanie pomiaru i wyniki badań 

Pomiar stężenia objętościowego tlenku węgla 

(CO) odbywał się na losowo wybranej grupie po-

jazdów wyposażonych w silniki ZI zasilane benzy-

ną. Wykonano pomiar w zależności od roku pro-

dukcji, będącym kryterium określającym limity 

emisji dla silników zamontowanych w pojazdach. 

Pomiary stężeń dokonywano na stanowisku badania 

emisji związków gazowych, wchodzącym w skład 

obowiązkowego wyposażenia SKP [5]. Do pomiaru 

składu spalin użyto wieloskładnikowego analizatora 

spalin. Na poniższych rysunkach przedstawiono 

zarejestrowane stężenia CO w zależności od wieku 

badanego pojazdu. Charakterystyki te dotyczą po-

miarów wykonywanych na biegu jałowym silnika 

(rys.4) i przy podwyższonej prędkości obrotowej 

(2000-3000 obr/min) (rys.3.2) [6]. 

 

Rys. 4. Uzyskane wyniki przy prędkości obrotowej biegu 

jałowego 

Rys. 5. Uzyskane wyniki przy prędkości obrotowej 2000-

3000 obr/min 

Uzyskane wyniki badań tlenku węgla dla biegu 

jałowego, ukazują że pojazdy wyprodukowane 

przed 1995 rokiem nie sprostały wymaganią okre-

ślonych limitem poziomu emisji w ilości wynoszą-

cej ok. 50% z przebadanej grupy wiekowej pojaz-

dów. Z pojazdów wyprodukowanych w latach 

01.07.1995- 30.04.2004 w liczbie 20% nie osiągnę-

ło zakładanego limitu, natomiast pojazdy wyprodu-

kowane po 01.05.2004 spełniają określony limit w 

100%. Rysunek 2 przedstawia wyniki badań emisji 

tlenku węgla. Badanie przeprowadzone zgodnie z 

procedurą przy podwyższonej prędkości obrotowej 

wału korbowego silnika, wykazało, że dla przedzia-

łu pojazdów wyprodukowanych w okresie od 

01.07.1995 do 30.04.2004 prawie 30% z przebada-

nej grupy wiekowej nie osiągało zakładanego limi-

tu. Dla samochodów osobowych zarejestrowanych 

po raz pierwszy po 2004r. nieprawidłowość kryte-

rium poziomu emisji wykazało tylko 10% pojaz-

dów z przebadanej populacji.  

5. Posumowanie 

Przedstawione wyniki wskazują, iż znaczna 

część eksploatowanych pojazdów nie jest w stanie 

spełnić wymaganych kryteriów dotyczących speł-

nienia wymaganych limitów emisji spalin w trakcie 

przeprowadzania obowiązkowych okresowych 

badań kontrolnych pojazdów. Główną przyczyną 

nie spełnienia wymagań jest zbyt długi okres eks-

ploatacji oraz nieprawidłowy stan techniczny sys-

temów zmniejszających emisję. 
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Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

PC (Passanger cars),  

DPF (Diesel Particulate Filter) 
ECE (Economic Commission for Europe) 
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