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W artykule przedstawiony został problem zagrożenia środowiska miejskiego i jego otoczenia spowodowanego emisją 

szkodliwych substancji zawartych w spalinach silników autobusów miejskich. Przedstawiono podział i rodzaje zanieczyszczeń 
oraz parametry odpowiedzialne za metodologię ich szacunkowego obliczania przy uwzględnieniu rodzaju emisji oraz aspektów 
determinujących ich wielkość. 

 

WSTĘP 

W Unii Europejskiej prawie co trzecia część energii zużywana 
jest przez transport. Rozwój ekonomiczny powiązany jest ściśle z 
potrzebą transportu, lecz jego rozwój i eskalacja infrastrukturalna 
jest postrzegana jako jedna z głównych przyczyn pogarszającego 
się stanu środowiska naturalnego aglomeracji miejskich. Wzrost 
natężenia ruchu i liczby autobusów prowadzi do pogorszenia 
warunków bytowych społeczeństwa jak również zmniejsza 
wydajność systemów transportowych.  

Zanieczyszczone powietrze staje się dużym problem nie tylko 
dla człowieka, ale także dla świata fauny i flory. Wg oceny Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenia powietrza wchła-
niane w trakcie oddychania są obecnie największym pod względem 
ekologicznym zagrożeniem zdrowia. Szczególną rolę odgrywają 
tutaj dwie substancje zanieczyszczające powietrze, które powstają 
przy eksploatacji silników spalinowych: sadza i dwutlenek azotu. 
Sadza powstaje głównie podczas spalania oleju napędowego i 
stanowi jeden ze składników pyłu zawieszonego(PM10). Światowa 
Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała spaliny z silników wysoko-
prężnych jako rakotwórcze. Pyły zawieszone  oraz cząsteczki sadzy 
przedostają się do organizmu wraz z wdychanym powietrzem. O ile 
większe cząstki pyłu (PM10) zostają często wychwycone w jamach 
nosowych, o tyle małe cząstki (PM2,5) przenikają aż do oskrzeli i 
pęcherzyków płucnych. Ultradrobne cząstki przedostają się nawet 
do krwioobiegu. Wielkość i skład chemiczny wdychanych cząstek 
ma istotny wpływ na stopień zagrożenia ludzkiego zdrowia. Większe 
cząstki wywołują choroby układu oddechowego i powodują zabu-
rzenia funkcji płuc, mniejsze natomiast zwiększają ryzyko raka płuca 
oraz prowadzą do podwyższenia ryzyka zawału serca. Długotrwała 
ekspozycja na nadmierne stężenie dwutlenku azotu może prowa-
dzić do przewlekłego kaszlu, zapalenia oskrzeli i astmy. Zgodnie z 
badaniami naukowymi istnieje związek między wysokim stężeniem 
NO2 a ponadprzeciętną całkowitą śmiertelnością lub zwiększoną 
liczbą hospitalizacji [1]. Oprócz skutków zdrowotnych sadza z silni-
ków wysokoprężnych oddziaływuje negatywnie także na klimat: np. 
sadza osiadająca na powierzchni lodu Arktyki przyspiesza jej top-
nienie. Tlenki azotu oddziałują ponadto szkodliwie na zwierzęta oraz 
wegetację roślin.  

Jednym z najważniejszych obecnie skutków ubocznych 
miejskiej działalności transportowej jest wpływ na środowisko 
naturalne i zanieczyszczenie atmosfery. Każdy zużyty w procesie 
spalania litr paliwa to w przybliżeniu ponad 2 kg różnych związków 
organicznych, tlenku i dwutlenku węgla, związków ołowiu, siarki i 

wiele innych substancji związanych w różnym stopniu z 
zanieczyszczeniem atmosfery, pośrednim lub bezpośrednim 
wpływem na zdrowie czy też w skali globalnej skutkuje efektem 
cieplarnianym. 
    Udział transportu samochodowego wyposażonego w napęd 
silnikami spalinowymi w zanieczyszczeniu atmosfery ogółem i w 
miastach oraz główne zanieczyszczenia generowane przez ten 
transport oraz ich skutki prezentuje rys. 1[1]. 

 

 

 
 
Rys.1. Zanieczyszczenie atmosfery przez transport samochodowy  

1. PODZIAŁ CZYNNIKÓW ZAGROŻEŃ BEZPOŚRED-
NICH I POŚREDNICH AGLOMERACJI MIEJSKICH  

Negatywne oddziaływanie autobusowego transportu miejskiego 
na środowisko miejskie, podobnie jak inne środowiska, może mieć 
charakter bezpośredni, czego skutki odczuwalne mogą być natych-
miastowo i mają ścisły związek z przyczyną lub pośredni ze skut-
kami następującymi często po dłuższym czasie i nie mającymi 
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bezpośredniego powiązania z przyczyną zagrożenia generowanego 
przez silniki spalinowe autobusów. 

Zagrożenia te można sklasyfikować w następujący sposób: 
 hałas i drgania, 
 spaliny, 
 oddziaływanie fal elektromagnetycznych, 
 parowanie i wycieki paliw i materiałów eksploatacyjnych, 
 zanieczyszczenia efektu zużyć elementów ciernych i cza-

sowych, 
 zdarzenia wypadkowe i katastroficzne. 

Efektem spalania paliw w silnikach spalinowych są mieszaniny 
substancji znajdujących się w różnych stanach skupienia. Przewa-
żają substancje znajdujące się w gazowym stanie skupienia, ale są 
również frakcje ciekłe i stałe. Zmiany temperatury pracy silnika a co 
za tym idzie temperatury wyemitowanych spalin zmienia proporcje 
udziału tych substancji.  Przyczyny powstawania i udziału 
procentowego poszczególnych składników spalin są następujące[2]: 
 spalanie zupełne i niezupełne paliwa i oleju, 
 rozpad związków chemicznych (dysocjacja termiczna) skład-

ników spalin, 
 dysocjacje termiczna par paliwa i oleju, 
 spalanie całkowite i niecałkowite paliwa i oleju, 
 procesy towarzyszące spalaniu paliwa, m.in. utlenianie azotu 

zawartego w powietrzu, 
 procesy absorpcji i desorpcji par oleju i paliwa w cylindrach 

silnika w czasie suwów sprężania, 
 emisja substancji powstających z zanieczyszczeń i dodatków 

do paliwa i oleju, 
 procesy fizyczne i chemiczne zachodzące z udziałem skład-

ników spalin w zetknięciu z atmosferą. 
Składniki spalin silników można klasyfikować według wielu kry-

teriów: 
 Produkty spalania zupełnego wśród składników spalin to: 

 dwutlenek węgla CO2, 
 woda H2O, 
 trójtlenek siarki SO3. 

 Produktami spalania niecałkowitego są węglowodory, 
oznaczane HC lub THC i ich pochodne. Z kolei produktami spala-
nia niezupełnego są: 

 węglowodory HC; 
 pochodne węglowodorów, m.in. aldehydy RCHO (R – 

węglowodorowa grupa funkcyjna); 
 tlenek węgla CO; 
 sadza C (w rzeczywistości sadza jest odwodornionym 

wielopierścieniowym węglowodorem); 
 tlenek siarki. 

 Substancje szkodliwe dla zdrowia organizmów żywych, 
występujące w spalinach silników w stosunkowo dużych stęże-
niach, to przede wszystkim: 

 tlenek węgla CO; 
 węglowodory HC i ich pochodne, w wielu wypadkach 

zamiennie określane jako lotne związki organiczne 
VOC; 

 tlenek azotu (tlenek i dwutlenek); 
 tlenki siarki (tlenek, dwutlenek, trójtlenek); 
 ołów i jego związki; 
 sadza, dymy, popioły, metale, inne substancje stałe, 

ciężkie związki organiczne w fazie ciekłej, częściowo 
zamiennie określane jako cząstki stałe PM (TPM). 

 Substancje  nieszkodliwe bezpośrednio dla zdrowia orga-
nizmów żywych lub występujące w spalinach w niewiel-

kich stężeniach  ale mogące mieć negatywny, na prze-
strzeni czasu, wpływ na środowisko to głównie:  
 dwutlenek węgla CO2, 
 metan CH4, 
 amoniak NH3, 
 podtlenek azotu N2O. 

 Substancje nieszkodliwe dla zdrowia organizmów żywych i 
dla środowiska aglomeracji: 
 tlen, 
 azot, 
 wodór. 

Czynniki i elementy związane z emisją zanieczyszczeń i działa-
niami zmierzającymi do ograniczania, unieszkodliwiania i absorbcji 
zanieczyszczeń spalinowych przedstawia rys. 2[5]. 
 

 
 

Rys. 2. Elementy i czynniki emisji zanieczyszczeń przez silnik spali-
nowy autobusu 
 

Ze względu na rodzaj napędu występują następujące rodzaje 
autobusów miejskich: 
 

 
 

Wg danych przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce udział 
procentowy autobusów miejskich we flocie operatorów komunikacji 
miejskiej zasilanych olejem napędowym (ON) wynosił ok. 97,48%,  
paliwem gazowym CNG ok. 2,45% , paliwem gazowym LNG ok. 
0,02%, wyposażonych w napęd hybrydowy HEV ok. 0,042% (5 szt.) 
i napęd elektryczny EV ok. 0,008%. Powyższy udział procentowy 
ulega ciągłym zmianom na korzyść pojazdów ekologicznie czystych 
spowodowany wymaganiami  dotyczącymi obniżenia emisji spalin i 
podwyższenia ich czystości. Głównym elementem, który wpływa na 
konstrukcję autobusów oraz pozwala na ich sprzedaż, są obecnie 
wymagania dotyczące obniżenia emisji oraz toksyczności spalin. Ze 
względu na wymagania ekologiczne dąży się w szczególności do 
redukcji tlenków azotu - NOx, węglowodorów - HC, tlenków węgla – 
CO oraz, co coraz bardziej istotne, cząstek stałych - PM. Wymaga-
nia te są ujęte  obecnie w normach międzynarodowych. W przypad-
ku Europy są zapisane w obowiązkowych Europejskich Standar-
dach Emisji Spalin dla nowo wyprodukowanych autobusów oraz 
nieobowiązkowej EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) 
dla pojazdów szczególnie przyjaznych środowisku - obowiązujących 
od 2009 r. a wprowadzonych Dyrektywą 2005/55/WE z 28 września 
2008r. Od roku 2014 obowiązuje norma Euro 6, określona w naj-
nowszej Regulacji nr 459/2012 z 29 maja 2012 oraz w normie do-
browolnej EEV (wcześniej przyjętej)[5].  



I Bezpieczeństwo i ekologia  

 

   

54 AUTOBUSY 9/2017 
 

Wartości graniczne składników zanieczyszczeń dla norm Euro5, 
Euro 6 i EEV dla autobusów miejskich z zasilanych ON oraz CNG i 
LNG, podano w tabeli 1. 

 
Tab 1. Wartości dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń dla 
pojazdów zasilanych ON oraz CNG i LNG [3] 

 
 

2. WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ 
SPALINOWYCH SILNIKÓW AUTOBUSOWYCH  

Różnorodne metody wykorzystywane są do obliczenia zużycia 
energii i emisji zależą przede wszystkim od  rodzaju 
zanieczyszczeń,  typu i charakterystyki technicznej autobusu, co 
jest nieuniknione ze względu na różnorodność ilości i jakości 
danych w każdym z przypadków. Metody te mogą być zgrupowane 
w następujących  klasach[8]: 

  obliczenia bazujące na aktywności ruchu autobusu,  
  obliczenia bazujące na zużyciu energii,  
  obliczenia równowagi węgla,  
  obliczenia dotyczące określonych zanieczyszczeń.  

Wielkości szacowanej emisji związanej z ruchem autobusów 
mogą być oparte na podstawie głównych zanieczyszczeń, a szcze-
góły wyznaczone w oparciu o rozkład ilościowy i jakościowy. Pod-
czas obliczeń, wynikająca ze specyfiki ruchu autobusów miejskich,  
powinna być brana pod uwagę emisja gorąca, startowa (dodatkowa) 
i parowania. 

Obliczenia emisji można oprzeć na ogólnym równaniu, które 
może być stosowane dla pojedynczego silnika  po flotę autobusów 
dla określonej infrastruktury liniowej aglomeracji miejskiej: 

 
gdzie: We jest wielkością emisji, E określa  tempo emisji na po-

jazd, natomiast A jest wielkością charakteryzującą rodzaj i charakter 
wykorzystania autobusu oraz  jego aktywność. 

Dokładne obliczenie emisji jest bardzo trudne dlatego też w celu 
otrzymania wartości szacunkowych zanieczyszczeń z akceptowalną 
dokładnością wymagana jest współpraca wielu ekspertów i specjali-
stów  zajmujących się inżynierią  oraz geografią przemieszczania w 
celu dostarczenia wymaganych informacji i danych na temat rodzaju 
ruchu, jego natury oraz aktywności. Kolejną grupę ekspertów sta-
nowić muszą badacze emisji zanieczyszczeń z silników, potrzebni 
do określenia ich wielkości i tempa w korelacji z ogólnymi wzorcami 
światowymi, gdyż tylko takie są aktualnie brane pod uwagę i respek-
towane. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń są spaliny i pochodne po-
wstające podczas procesu spalania paliwa. Gdy silnik uruchamiany 
jest podczas temperatury niższej niż temperatura jego normalnej 
pracy jego sprawność jest obniżona przez co przetwarza paliwo 
nieefektywnie a ilość wytwarzanych zanieczyszczeń jest niewspół-
miernie wyższa w porównaniu z jego pracą w  termicznych warun-

kach ustalonych. Zależności te brane są pod uwagę przy ustaleniu 
poniższej metody obliczeniowej: 

 
gdzie: Weust - emisja w warunkach termicznego stanu pracy 

ustalonej, gdy silnik jest rozgrzany; 
  Westart - emisja, gdy silnik nie jest rozgrzany; 
  Wepar - emisja pochodząca od samego spalania (tylko dla 

VOC, czyli  lotnych  związków organicznych, znanych również jako 
węglowodory, z różnorodnym wpływem na środowisko i ludzkie 
zdrowie).   

Wartość każdego z tych składników emisji całkowitej zależy od 
współczynnika emisji oraz wielkości parametrów związanych z 
charakterem i warunkami pracy autobusu: 

 
 gdzie: Wex - jest jednym ze współczynników w emisję całkowi-

tą; 
  Ex -  jest aktywnością związaną ze współczynnikiem emisji; 
 A - jest wielkością rodzaju i aktywności ruchu odpowiadającą typo-
wi emisji. 

Parametry Ex i A zależne są od innych zmiennych zależnych od 
technicznych i strukturalnych aspektów emisji zanieczyszczeń. 

Dla emisji termicznego stanu pracy ustalonej współczynnik 
związany z aktywnością jest wyrażony głównie jako funkcja średniej 
prędkości autobusu. Współczynniki korygujące mogą być funkcjami 
wielu różnych zmiennych, pozwalają na modyfikację dla cech zmie-
niających opory ruchu autobusu takich jak np. charakter wykorzy-
stania, opory powietrza, infrastruktura liniowa, warunki pogodowe, 
stan techniczny, obciążenie, itp.   

Emisja startowa pojawia się tylko podczas ruszania przy silniku 
nierozgrzanym lub na dłuższym dystansie gdy temperatura urucha-
mianego silnika była niższa od ustalonej termicznej temperatury 
pracy.  Dlatego też emisja ta jest wyrażona jako wielkość wytwarza-
na jednostkowo lub czasie pracy silnika, gdy  jest nie rozgrzany. 

Przyczyn emisji parowania jest wiele. Opary paliwa są wydalane 
np. za każdym razem, gdy zbiornik jest uzupełniany. Konstrukcyjny 
brak szczelności zbiorników paliwa w połączeniu ze znacznymi 
wahaniach temperatury (wzrost temperatury w dzień i spadek nocą)  
również powodują wzrost wyparowywania paliwa, ponadto wyparo-
wywanie ma miejsce gdy silnik jest rozgrzany w trakcie lub po uży-
waniu. Dużą emisją parowania charakteryzują się również silniki o 
charakterystykach nie całkowitego spalania paliwa  w cylindrach. 

Powyższe kryteria stosuje się, z pewnymi wyjątkami, do wszyst-
kich emitowanych zanieczyszczeń i typów autobusów, z tym, że  
różne klasy i rodzaje zachowują się inaczej i związki pomiędzy 
emisją i charakterystykami pracy różnią się dla każdego typu zanie-
czyszczenia. Z tego powodu obliczanie emisji, głównie występują-
cego, ruchu mieszanego musi być sumą emisji każdego pojazdu 
autobusowego stanowiącego flotę użytkowaną na danym terenie 
aglomeracji. 

Wartości emisji spalin i ich charakterystyki są dobrze znane i 
choć różnią się one nieco w  zależności od typu silnika oraz rodzaju 
zanieczyszczenia, ogólnie pokazują one:  

- wysoką emisję przy niskich prędkościach, co w przypadku 
autobusów miejskich jest normalnością, lub gdy praca jest 
nieefektywna (niska sprawność) z powodu częstych posto-
jów, przyspieszeń i opóźnień jak również tendencję do wy-
sokiej emisji przy dużych prędkościach z powodu wzrostu 

Wex = Ex × A (3) 

We = E x A (1) 

We = Weust + Westart + Wepar (2) 
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oporów przemieszczania a co za tym idzie zapotrzebowania 
na wysoką moc silnika i zużycie paliwa; 
- minimalną emisję dla środkowych przedziałów prędkości 
obrotowych silnika, gdy spada zapotrzebowanie na paliwo z 
powodu najlepszych warunków pracy - wysoki moment obro-
towy. 

 

3. CHARAKTER PRACY AUTOBUSU  

Ze względu na różnorodność konstrukcji i przeznaczenia emisja 
z różnych autobusów różni się znacząco, dlatego też konieczne jest 
ustanowienie klasyfikacji, według której autobusy w każdej klasie 
przedstawiają wystarczającą jednorodność aby można  było je 
traktować jako jedna grupa. Współczynniki emisji muszą wiązać się 
z danymi o aktywności ruchu, a więc klasyfikacja emisji musi być 
kompatybilna z tą wykorzystywaną w statystyce dotyczącej charak-
terystyki ruchu. Głównymi kryteriami branymi pod uwagę i uwzględ-
nianymi w klasyfikacji są: 

 typ autobusów, 
 wielkość (pojemność silnika, waga), 
 poziom kontroli emisji  
 stosowane paliwo (benzyna, olej napędowy, LPG, CNG 

lub inne paliwa alternatywne), 
 rodzaj silnika , 
 przeznaczenie.  

Aby ocenić emisję zanieczyszczeń, potrzebne są dane odno-
śnie liczby pojazdów w każdej z kategorii oraz przejechanych odle-
głościach, ich prędkościach i motogodzinach pracy w jednostkach 
czasu. 

Wiele cech autobusów (wielkość, wiek, rodzaj paliwa itp.) ma 
ścisły związek ze sposobem ich wykorzystania, co odzwierciedla się 
w ich typowej rocznej liczbie przejechanych kilometrów czy też 
przepracowanych motogodzinach, co ma powiązanie ze średnim 
składem ruchu na danym obszarze aglomeracji. Poprzez połączenie 
znanych danych statystycznych, możliwe jest stworzenie średniego, 
i z konieczności przybliżonego, składu ruchu z uwzględnieniem 
klasyfikacji wg. emisji. Istotną wadą  zestawienia danych jest to, że 
utrudnione jest uwzględnienie warunków działania i charakteru 
wykorzystania autobusów, które mają znaczący wpływ na emisje.  

Uwzględniając istnienie różnych pojazdów autobusowych suma-
ryczną wartość emisji zanieczyszczeń od silników autobusów miej-
skich określić można po uwzględnieniu poniższych parametrów i 
znajomości wskaźników emisji zanieczyszczeń: 

 rodzaj zanieczyszczenia, 
 kategoria autobusu, 
 charakter pracy, 
 liczba autobusów w danej kategorii, 
 przebyte odległości i przepracowane motogodziny w danej 

kategorii autobusu. 
 

PODSUMOWANIE 

Uboczne skutki ruchu autobusów traktowane są jako zanie-
czyszczenia. Tempo ich wytwarzania (tj. współczynniki emisji) dla 
niektórych z nich zostało zbadane dość szczegółowo i są dobrze 
znane, podczas gdy dla innych istnieją tylko ograniczone dane, 
często niewystarczające by być reprezentatywnymi dla odpowiada-
jącej im działalności. Konsekwencją tego jest obecnie możliwość 
znalezienia współczynników emisji o solidnych podstawach tylko dla 
pewnej grupy zanieczyszczeń i pewnych kategorii pojazdów. Dla 
innych możliwe będzie tylko stwierdzenie rzędu wielkości oszaco-

wania współczynników emisji, podczas gdy dla reszty,  dostępnych 
informacji jest bardzo niewiele. 

Wzrost usług transportu miejskiego, spowodowany między in-
nymi zamykaniem dostępu indywidualnego transportu do centrów 
aglomeracji oraz zmianami infrastruktury transportowej narzuca 
coraz wyższe standardy ochrony środowiska a co za tym idzie  
określone zadania takie jak: 
• coraz bardziej restrykcyjne standardy czystości powietrza, 
• harmonizacja i standaryzacja  gromadzenia danych i obróbki 
statystycznej na temat ruchu we wszystkich krajach członkowskich 
UE i nie tylko, 
• poprawa gatunków paliw, powodujących mniejszą i mniej tok-
syczną emisję, zgodnie z nowymi regulacjami w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, 
• wprowadzenie na rynek autobusów z silnikami o niskiej emisji, 
zgodnie z bardziej restrykcyjnym standardem, 
• wzrost nakładów na  badania w celu ulepszenia bazy danych na 
temat czynników emisji i działalności odpowiadającej określonej 
grupie autobusów ekologicznych jak również rozszerzenia zakresu 
badanych zanieczyszczeń, 
• dalsza działalność badawcza rozważająca modele bazujące na 
natychmiastowości analizy emisji przez autobusy oraz będących w 
stanie wykorzystywać dane map emisji oraz schematów prowadzenia, 
• badania w zakresie konkurencyjności przewozów poszczególnych 
rodzajów środków transportu miejskiego i ich współdziałania pod 
kątem wpływu na środowisko naturalne i człowieka w aglomera-
cjach miejskich..  
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Emission of pollutants by public transport buses 

The article presents the problem of the threat to the urban envi-
ronment and its environment caused by emissions of harmful sub-
stances contained in exhaust gas of city bus engines. The division 
and types of pollutants and the parameters responsible for the 
methodology of their estimated calculations, taking into account the 
type of emissions and the dimensions determining their size, are 
presented. 
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