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ZANIECZYSZCZENIA MOTORYZACYJNE  
W ŚRODOWISKU 

Streszczenie 
Powszechnym źródłem skażenia środowiska są środki transportu i komunikacji. Większość pojaz-

dów jest wyposażona w silniki spalinowe, które podczas pracy emitują do atmosfery szkodliwe sub-
stancje takie jak: tlenki węgla, tlenki azotu, sadze, metale ciężkie będące składnikami spalin i pyłów 
oraz węglowodory. Zastosowanie katalitycznych konwertorów spalin pozwala zredukować emisję za-
nieczyszczeń w ok. 90%, ale prowadzi do emisji platyny do środowiska. W pracy omówiono zanie-
czyszczenia występujące w środowisku na skutek oddziaływania motoryzacji. 

WSTĘP 
W krajach europejskich pojazdy samochodowe powodują największe skażenie środowi-

ska, obciążając go blisko 15 tys. związków chemicznych (rys.1). Środki transportu są jedną 
z głównych przyczyn zanieczyszczenia atmosfery, wprowadzając odpowiednio 52, 26 i 22% 
zawartości tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów, a w miastach nawet za 70% zawar-
tości tlenków azotu i 90% stężenia ołowiu [2, 24]. 

 
Rys. 1. Powstawanie związków chemicznych podczas spalania w silniku spalinowym 
Źródło: [23, s. 219]. 
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Według Europejskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska samochody odpowiadają za 10-
25% emisji pyłów, a ich wkład w zanieczyszczenie jest jeszcze większy, co wynika ze zjawi-
ska wtórnego pylenia przez koła samochodów. Rozwój motoryzacji w ostatnich dekadach 
przyczynił się do zwiększenia emisji toksycznych składników spalin, w tym metali ciężkich, 
które stanowią istotne zagrożenie dla organizmów żywych, występując nawet w śladowych 
ilościach (kadm, rtęć, ołów, platyna), jak również toksycznych związków organicznych takich 
jak benzen, aldehydy i inne kancerogeny (np. WWA) [23,19]. 

WWA, OŁÓW I PLATYNA ZE ŹRÓDEŁ MOTORYZACYJNYCH 
Gazy spalinowe uwalniane z silników samochodowych są odpowiedzialne za zanieczysz-

czenie powietrza w wielkich aglomeracjach miejskich, gdyż zawierają składniki (węglowodo-
ry, tlenki azotu), które oddziałując z promieniowaniem słonecznym są źródłem smogu foto-
chemicznego. Istotą jego tworzenia są reakcje fotochemiczne, polegające na utlenianiu się 
w atmosferze ziemskiej (pod wpływem katalitycznego działania światła słonecznego) węglo-
wodorów, prowadząc do wytworzenia wolnych rodników o charakterze utleniającym. Najbar-
dziej aktywne w tym względzie są węglowodory nienasycone. Emisje WWA są również 
związane z transportem drogowym. Spaliny silników Diesla zawierają głównie dwu-, trzy- 
i czteropierścieniowe WWA, a spaliny z silników benzynowych mogą zawierać znaczące 
ilości WWA pięcio i sześciopierścieniowych (tab. 1). Oprócz spalin transport generuje te za-
nieczyszczenia ze ścierających się opon i nawierzchni bitumicznych oraz wycieków paliw 
i smarów [18, 22].  

Tab. 1. Udział poszczególnych WWA w emisji z poszczególnych źródeł [%] 
Rodzaj WWA Tunel Spaliny Diesla Silnik benzynowy 

dwupierścieniowe 76 8,7 55 
trzypierścieniowe 16 56 18 
czteropierścieniowe 4,3 10 12 
pięciopierścieniowe 3,1 18 13 
sześciopierścieniowe 0,38 5,2 0,053 
Źródło: [19, s.129-137]. 

Według Kozielskiej i in. [19] średnie dobowe stężenie 16 WWA w Bytomiu wynosiło 
141,69 i 195,77 ng · m-3 w zależności od wielkości cząstek pyłu. Największe stężenie stano-
wiły fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen i benzo(a)piren zarówno w pyle PM2.5 
i PM10. Również w glebach narażonych na oddziaływanie ruchu drogowego notuje się pod-
wyższone ilości WWA, dla sumy WWA, 2220-5346 μg · kg-1, a rakotwórczego ben-
zo(a)pirenu, 71-300 μg · kg-1 w zależności od odległości od drogi i rodzaju terenu (zalesiony 
czy otwarty) [9]. W glebach aglomeracji warszawskiej zawartość sumy WWA była w zakre-
sie 113-13932 μg · kg-1 (latem) i 99-22160 μg · kg-1 (zimą) [18].  

W miejscach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest wyjątkowo wysokie (ruchliwe drogi, 
podziemne i nadziemne parkingi samochodowe, tunele i okolice stacji benzynowych), poziom 
zanieczyszczenia powietrza może być od cztero- do 40-krotnie wyższy niż średnia dla całych 
obszarów miejskich. Szacuje się, że ok. 60-80% zanieczyszczeń powietrza w miastach jest 
pochodzenia komunikacyjnego. Jednym z miejsc o wysokim poziomie ryzyka jest sam samo-
chód, w którym poziom substancji lotnych pochodzenia organicznego oraz tlenków azotu 
wewnątrz samochodów kilkakrotnie przewyższa ich poziom w otoczeniu [26]. 

Na skutek zanieczyszczenia powietrza obserwujemy zamieranie lasów, efekt szklarniowy 
i zagrożenie zdrowia ludzi. Większość szkodliwych zanieczyszczeń trafia do organizmu wraz 
z wdychanym powietrzem, dzięki czemu dostają się one głęboko do płuc, powodując znisz-
czenie delikatnych komórek i wnikając do organizmu. Ryzyko zachorowania wynikające 
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z zanieczyszczenia powietrza jest zróżnicowane: szczególnie duże w przypadku dzieci, osób 
w starszym wieku, cierpiących na wcześniejsze choroby, kobiet w ciąży oraz dzieci nienaro-
dzonych. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia, w całej Europie same pyły samo-
chodowe odpowiedzialne są za 25 mln dodatkowych zachorowań wśród dzieci na schorzenia 
górnych dróg oddechowych i ponad 32 tys. dodatkowych zgonów rocznie [2, 25, 27].  

Obszary najbardziej narażone na zanieczyszczenia motoryzacyjne znajdują się w pobliżu 
dróg, szczególnie w miastach. Największym zagrożeniem dla gleb otaczających szlaki komu-
nikacyjne są metale ciężkie emitowane przede wszystkim przez środki transportu drogowego. 
Metale te kumulują się w glebie w przypowierzchniowych warstwach profilu glebowego, 
a największe zanieczyszczenie stwierdza się w odległości do 25 m od drogi. Największym 
niebezpieczeństwem dla środowiska glebowego jest zanieczyszczenie ołowiem, a transport 
samochodowy stanowi jedno z głównych źródeł emisji tego metalu [7]. Oceniano, że samo-
chody emitowały rocznie nawet 500 tys. ton ołowiu. Obecnie dzięki powszechnemu zastoso-
waniu benzyny bezołowiowej to zagrożenie znacznie zmalało. W wielu krajach, w tym 
w Polsce, obowiązują normy regulujące zawartość czteroetylku ołowiu w benzynie (maksy-
malna zawartość ołowiu w benzynie do 0,005 g/l) [20]. W badaniach Właśniewskiego [29] 
zawartość ołowiu była najwyższa w odległości 5 m od drogi, malała zdecydowanie na odcin-
ku 25-100 m, stanowiąc w odległości 100 m, 61% zawartości stwierdzonej 5 m od jezdni. 
Ball i in. [4] stwierdzili, że największy wpływ na zawartość ołowiu w spływach powierzch-
niowych ma natężenie ruchu samochodowego, pomimo zaniechania stosowania dodatku oło-
wiu do paliw. Uzyskane, przez różnych autorów, wyniki zawierające się w granicach od 
4,95 do 26,4 mg Pb kg-1 s.m. w roślinach, w pobliżu tras komunikacyjnych, w porównaniu 
z wynikami pochodzącymi z terenów przemysłowych (okolice zagłębia węglowego i przemy-
słu miedziowego), tj. zawartością od 0,4 do 1,11 mg Pb kg-1 s.m., wskazują, że mimo wyco-
fania z użycia benzyny zawierającej ołów w dalszym ciągu jest to największe źródło tego 
metalu w środowisku. Potwierdzają to również ilości ołowiu stwierdzone w bulwach ziem-
niaków: 1,0-3,1 mg Pb kg-1 s.m. w okolicach tras komunikacyjnych, w porównaniu z zawar-
tością 0,4-0,97 mg Pb kg-1 s.m w rejonach przemysłowych oraz 0,049 mg Pb · kg-1 s.m. 
w rejonach rolniczych [21]. W tabeli 2 przedstawiono ilości ołowiu pochodzącego ze źródeł 
komunikacyjnych w wodach, glebie i roślinach. 

Tab. 2. Zawartość ołowiu „komunikacyjnego” w różnych elementach środowiska 
Rodzaj próbki Zawartość ołowiu Źródło 

Osady Kanału Gocławskiego, 
aglomeracja warszawska 

724,7-831,6 mg · kg-1 
32% Pb we frakcji jonowymiennej i węglanowej [8] 

Odpływy z autostrad i z parkin-
gów (Niemcy) 

0,255 mg · dm-3 
0,170 mg · dm-3 [11] 

Odpływy z dróg miejskich Włoch  0,006-0,025 mg · dm-3 [10] 
Gleba wzdłuż drogi Bochnia-
Sędziszów 

13,78 - 48,93 mg · kg-1 
 [12] 

Droga krajowa Rzeszów – Łańcut 
– gleby 

średnio -15,65 mg · kg-1 
(niezanieczyszczone) [29] 

Gleby aglomeracji krakowskiej 4,65 (Kryspinowo); 282,5 mg · kg-1 (ul. Piastowska) [1] 
Warzywa uprawiane wzdłuż dróg 
Rzeszów –Tarnów i Rzeszów – 
Przemyśl 

ziemniaki 0,3-1,4; marchew 0,25-1,2; pietruszka 0,65-1,45; 
burak ćwikłowy 0,67-1,38 mg · kg-1  [6] 

Jabłka z sadów terenów miejskich 
i podmiejskich Lubelszczyzny 

0,249-0,338 (miąższ); 0,339-0,633 338 μg · kg-1 (skórka 
niemyta) [16] 
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Pyły opadowe w okolicach ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pojazdów 
są jednym z ważniejszych nośników innych metali ciężkich (np. Zn i Cd – ścieranie opon 
samochodowych, Cu – zużywanie silników, Ni – spalanie oleju napędowego, Cr – ścieranie 
powłok galwanicznych) [7]. W glebach wzdłuż dróg zawartości kadmu znajdują się w prze-
dziale 0,1-0,95 mg/kg [12, 29] 

Poza metalami, czynnikiem obciążającym gleby są tlenki azotu i siarki. Kwas azotowy, 
powstający po reakcji dwutlenku azotu z wodą, zakwasza glebę oraz niszczy mikroorgani-
zmy, powodujące reakcję lub zanik jej aktywności biologicznej. Kolejnym zagrożeniem dla 
gleby są chlorki stosowane do utrzymania dróg w zimie. Spływające wraz z wodami pocho-
dzącymi z nawierzchni dróg związki chemiczne powodować mogą zasolenie gleb w sąsiedz-
twie autostrad oraz przyczyniać się do zanieczyszczenia (zasolenia) wód powierzchniowych 
i gruntowych [25]. 

Szybki rozwój motoryzacji na początku lat 90.XX w. spowodował wzrost degradacji śro-
dowiska. Spaliny samochodowe, mikrocząstki gumy z opon, z okładzin hamulców tworzą 
charakterystyczne zapylenie w miejscach o dużym ruchu. Uważano, że problem zanieczysz-
czania środowiska przez spaliny samochodowe rozwiążą katalizatory. Aktywne składniki 
katalizatora stanowią pierwiastki z grupy platyny. W europejskich samochodach stosunek 
Pt/Rh w katalizatorze wynosi 5:1, tzn. zawartość Pt wynosi 0,9-2,5 g; Rh 0,2-0,3 g, a czasami 
występują niewielkie ilości Pd [5, 15]. Chociaż zalety stosowania autokatalizatorów są oczy-
wiste (redukcja zanieczyszczeń w około 90%), istnieją też wady. Katalizator, w trakcie eks-
ploatacji samochodu, narażony jest na szybkie zmiany warunków utleniająco-redukujących, 
wysoką temperaturę i mechaniczne ścieranie, co powoduje emisję cząstek stałych platyny do 
środowiska, gdzie osadza się w kurzu drogowym, glebie, roślinach, ściekach i wodzie [30]. 
Stężenie platyny w próbkach osadów, kurzu i roślin pochodzących z okolic autostrad w Austrii, 
Belgii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wzrosło od trzykrotnie do sześciokrotnie na prze-
strzeni 10 lat [3]. Zawartość platyny w różnych elementach środowiska przedstawia tabela 3. 

Tab. 3. Zawartość platyny w różnych elementach środowiska 
Rodzaj próbki Zawartość platyny Źródło 

Gleby wzdłuż dróg wylotowych z Poznania 0,1-1,2 μg · kg-1  [15] 
Gleby w Niemczech 46-330 μg · kg-1 [14] 
Pyły i kurze uliczne 7,3 (pyły)-220 pg · m-3 (kurz uliczny) [13] 
Rośliny 19,1(liście traw)-320 ng ·g-1 (zboża) [17] 
Osady ściekowe w Szwecji 0,0035-0,015 μg · dm-3 [28] 

Platyna z katalizatorów uwalniana jest do środowiska w stanie metalicznym i w tej posta-
ci jest biologicznie obojętna i nie oddziałuje z organizmem człowieka. Jednak część platyny 
zawartej w kurzu drogowym może przechodzić w związki dobrze rozpuszczalne w wodzie. 
Sole platyny są silnymi alergenami, działają toksycznie na płód i powodują uszkodzenia ne-
rek, a efekty zawodowego narażenia (rafinerie metali szlachetnych oraz zakłady produkujące 
katalizatory) na związki platyny są dobrze udokumentowane. Jednak niewiele jest informacji 
o wpływie na zdrowie człowieka długoterminowego, przewlekłego narażenia na niskie po-
ziomy platyny i jej związków [5, 30].  

PODSUMOWANIE 
Transport drogowy jest jednym z istotnych czynników rozwoju gospodarczego świata jak 

również jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza stanowiących zagrożenie 
dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka. W 2007 roku po naszych 
drogach jeździło ponad 19 mln pojazdów, z czego 75% stanowiły samochody osobowe. 
Ujemny wpływ motoryzacji na środowisko naturalne skłania do szukania możliwych sposo-
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bów jego ochrony przed nadmiernym skażeniem, które będą polegały m.in. na zaostrzeniu 
obowiązujących norm toksyczności spalin i wprowadzeniu ograniczania zużycia paliwa przez 
nowo rejestrowane samochody oraz uszlachetnianiu tradycyjnych paliw, czy stosowaniu pa-
liw alternatywnych. Reakcją producentów pojazdów będzie zapewne z jednej strony opraco-
wanie bardziej ekonomicznych aut, z drugiej zaś rozpowszechnianie napędów alternatywnych 
(elektrycznych, hybrydowych, gazowych).  

MOTOR VEHICLE POLLUTION  
IN THE ENVIRONMENT 

Abstract 
The means of transport and communication are the common source of environmental contamina-

tion. Most vehicles are equipped with internal combustion engines, which emit harmful substances 
such as carbon oxides, nitrogen oxides, soot, heavy metals which are components of the exhaust gases 
and particulates, and hydrocarbons during operation. The use of catalytic converters can reduce ex-
haust emissions, about 90%, but leads to the emission of platinum into the environment. The paper 
discusses pollution in the environment due to the impact of using motor vehicles. 
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