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Wprowadzenie
W białej księdze Komisji z 2001 r. na

temat europejskiej polityki transportowej do
2010 r.1  zwrócono uwagę na potrzebę
wprowadzania środków ograniczania emi-
sji spalin wytwarzanych przez transport.
W dokumencie tym podkreślono, że Komi-
sja będzie zachęcać do rozwoju rynku
„ekologicznie czystych pojazdów”. W prze-
glądzie średniookresowym białej księgi2
ogłoszono, że UE będzie wspierać innowa-
cje służące ochronie środowiska, np. po-
przez kolejne normy Euro i promowanie
czystych ekologicznie pojazdów w drodze
zamówień publicznych. Ten kierunek dzia-
łań znajduje także odzwierciedlenie w zie-
lonej księdze w sprawie racjonalizacji zu-
życia energii.3  W dokumencie tym zapro-
ponowano konkretne działania, takie jak
zamówienia publiczne na bardziej energo-
oszczędne pojazdy o mniejszej emisji za-
nieczyszczeń w celu stworzenia rynku na
tego typu pojazdy. Komunikat Komisji w
sprawie planu działania4  potwierdził, że
Komisja będzie kontynuować swoje wysił-
ki na rzecz rozwijania rynków dla bardziej
ekologicznych, inteligentnych, bezpiecz-
nych i energooszczędnych pojazdów.

W styczniu 2008 r. Komisja przedłoży-
ła wniosek w sprawie promowania energii

ze źródeł odnawialnych.5  Jednym z ce-
lów przedłożonego wniosku jest zapew-
nienie, aby w każdym państwie członkow-
skim udział energii ze źródeł odnawial-
nych w transporcie w 2020 r. wynosił co
najmniej 10% ostatecznego zużycia ener-
gii w transporcie w tym państwie człon-
kowskim. Osiągnięcie takiego celu stano-
wi istotny element pakietu środków ko-
niecznych do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych i spełnienia postanowień
Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu, a także do wywiązania się z in-
nych europejskich i międzynarodowych
zobowiązań w zakresie ograniczenia emi-
sji gazów cieplarnianych.

Istotnym kierunkiem działań, zmierza-
jących do zwiększenia udziału paliw ze
źródeł odnawialnych, jest szersze stosowa-
nie biopaliw w napędzie środków transpor-
tu. Działanie takie jest postrzegane jako
jedno z najskuteczniejszych narzędzi, dzię-
ki którym Wspólnota może zmniejszyć swo-
je uzależnienie od importu ropy – gdzie pro-
blem bezpieczeństwa dostaw jest najpilniej-
szy – i wpłynąć na rynek paliw. Jest to
szczególnie istotne w sytuacji ograniczo-
nych zasobów paliw konwencjonalnych,
szybkiej dynamiki wzrostu zapotrzebowania

na nie i postępującego wzrostu cen ropy
naftowej na rynkach światowych.

Biopaliwa – zgodnie z postanowienia-
mi dyrektywy 2003/30/WE6  – zdefiniować
można jako płynne lub gazowe paliwa dla
transportu, produkowane z biomasy,
tj. z ulegającej biodegradacji części produk-
tów, odpadów lub pozostałości z rolnictwa
(łącznie z substancjami roślinnymi i zwie-
rzęcymi), leśnictwa i związanych działów
przemysłu, a także ulegającej biodegrada-
cji części odpadów przemysłowych i miej-
skich. Przyjęcie takiej definicji biopaliw po-
zwoliło na zaliczenie do nich, w szczegól-
ności takich produktów, jak:
o bioetanol – etanol produkowany z bio-

masy lub ulegającej biodegradacji czę-
ści odpadów, do użycia jako biopaliwo;

o biodiesel – ester metylowy produkowa-
ny z oleju roślinnego lub zwierzęcego,
o jakości oleju napędowego, do użycia
jako biopaliwo;

o biogaz –  paliwo gazowe produkowane
z biomasy lub ulegającej biodegradacji
części odpadów, które może być
oczyszczone do jakości naturalnego
gazu, do użycia jako biopaliwo lub gaz
drzewny;

o biometanol – metanol produkowany
z biomasy, do użycia jako biopaliwo;
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Etanol jako paliwo w autobusach
komunikacji miejskiej
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o biodimetyloeter – dimetyloeter produko-
wany z biomasy, do użycia jako biopali-
wo;

o bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy) –
ETBE produkowany na podstawie bio-
etanolu (udział objętości bio-ETBE, któ-
ry jest liczony jako biopaliwo, wynosi
47%);

o bio-MTBE (eter metylowo-t-butylowy) –
paliwo produkowane na bazie biometa-
nolu (udział objętości bio-MTBE, który
jest liczony jako biopaliwo, wynosi 36%);

o biopaliwa syntetyczne – syntetyczne
węglowodory lub mieszanki syntetycz-
nych węglowodorów, które zostały wy-
produkowane z biomasy;

o biowodór – wodór produkowany z bio-
masy lub z ulegającej biodegradacji czę-
ści odpadów, do użycia jako biopaliwo;

o czysty olej roślinny – olej produkowany
z roślin oleistych poprzez tłoczenie, eks-
trakcję lub za pomocą porównywalnych
metod, czysty lub rafinowany, ale nie-
modyfikowany chemicznie, gdy jest
kompatybilny z typem silnika i odpo-
wiednimi wymogami emisyjnymi.
Wśród biopaliw szczególne znaczenie

ma etanol. Jest on bowiem jednym z kilku
paliw alternatywnych, wykorzystywanych
do napędów autobusów. Masowe wykorzy-
stanie tego paliwa do napędu autobusów
rozpoczęto się na początku lat 90. XX wie-
ku. W Polsce pierwszy autobus miejski za-
silany etanolem został wyprodukowany
przez firmę SCANIA w fabryce Scania Pro-
duction Słupsk. Autobus ten został zaku-
piony przez MZK w Słupsku.

SCANIA należy do prekursorów i lide-
rów stosowania etanolu w napędzie auto-
busów komunikacji miejskiej. Dlatego
w niniejszym artykule zaprezentowano roz-
wiązania stosowane przez tę firmę.

1. Etanol jako paliwo
silnikowe

Pierwsze wykorzystanie etanolu, jako
paliwa silnikowego, datuje się na 1872 rok,
kiedy to Otto opracował pierwszy silnik za-
silany tym paliwem. Etanol można wypro-
dukować m.in. z trzciny cukrowej, z bura-
ków cukrowych, zbóż oraz z bioodpadów.
Technologia ta jest stale rozwijana, a wpro-
wadzone ostatnio usprawnienia pozwalają
uzyskać etanol także z celulozy, przy czym
odpady z tego procesu nadają się do spa-
lenia w elektrociepłowniach.

Paliwo etanolowe może być stosowa-
ne w silnikach z zapłonem iskrowym
i samoczynnym, które należy dostosować
do zasilania tym paliwem. Własności
etanolu w porównaniu z innymi paliwami

Scania OmniLink podczas tankowania etanolu

Jedyną różnicą jaką można dostrzec podczas
tankowania jest dodatkowe uziemienie

stosowanymi w pojazdach samochodo-
wych przedstawiono w tabeli 1.

Paliwo etanolowe stosowane do zasi-
lania pojazdów ma oznaczenie E95 i we-
dług specyfikacji SEKAB zawiera:
Z etanol – 95÷92,2% m/m (93,3% v/v),
Z aktywator zapłonu – 5% m/m,
Z eter MTBE – 2,3% m/m,
Z izobutanol – 0,5% m/m,
Z inhibitor korozji – 90 ppm m/m.

W porównaniu z innymi paliwami, eta-
nol ma wiele zalet, które pozwalają na jego
zastosowanie do napędu autobusów ko-
munikacji miejskiej. Jest to paliwo ciekłe
niewymagające specjalnej infrastruktury
(w odróżnieniu od CNG) do przechowywa-
nia i tankowania.

Wprowadzenie autobusów zasilanych
etanolem jest znacznie bardziej efektywne
kosztowo. Dla porównania można przyjąć
autobus wyposażony w silnik Scania
DC9E02. Cena zakupu takiego autobusu
jest o ok. 10% wyższa od analogicznego
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autobusu SCANIA z silnikiem zasilanym
olejem napędowym, natomiast cena auto-
busu zasilanego CNG już o ok. 30%, a au-
tobusu hybrydowego o ok. 100%. Zarów-
no koszt zakupu, jak i koszty eksploatacji
autobusu hybrydowego są trudne do okre-
ślenia z uwagi na fakt, że jest to rozwiąza-
nie nowe, niestosowane jeszcze powszech-
nie w komunikacji miejskiej i tym samym
niesprawdzone. Poza niezaprzeczalnymi
zaletami ekologicznymi tego rozwiązania
nie ma zbyt wiele informacji na temat kosz-
tów eksploatacji takiego pojazdu.

Silnik Scania DC9E02 zasilany etano-
lem już obecnie osiąga normę emisji spa-
lin Euro-5, która wejdzie w życie w 2009 r.
Spełnia on także wymogi znacznie surow-
szej normy EEV. Silnik ten wykorzystuje je-
dynie technologię recyrkulacji spalin EGR.
Nie ma zatem konieczności stosowania ja-
kichkolwiek dodatków, np. AdBlue, kosz-
townych katalizatorów czy filtrów cząstek
stałych.

Paliwo E95 nie jest paliwem kopalnym
– dwutlenek węgla powstający w wyniku

spalania paliwa w komorze spalania pocho-
dzi ze źródeł roślinnych i przez rośliny jest
ponownie absorbowany. Znacznie zmniej-
szona jest emisja cząstek stałych – o kilka-
dziesiąt procent w stosunku do silników
Diesla zasilanych olejem napędowym. Po-
zyskiwanie tego paliwa z biomasy unieza-
leżnia nabywcę paliwa od wahań cen ropy
naftowej na rynku. Surowce do jego pro-
dukcji pozyskiwane są z rolnictwa, co
z pewnością wpłynie korzystnie na sytuację
w tej dziedzinie gospodarki.

Producenci silników Diesla stosowa-
nych przeważnie w środkach komunikacji
miejskiej i transporcie ciężkim, uzyskali
zawartość większości szkodliwych skład-
ników spalin na poziomie poniżej aktu-
alnie obowiązujących norm czystości.

Problemem pozostał poziom zawartości
tlenków azotu i cząstek stałych. Okazuje
się, że emisje cząstek stałych i tlenków azo-
tu są od siebie wzajemnie zależne, tzn.
ograniczanie jednego czynnika prowadzi
do wzrostu drugiego – mamy tutaj do czy-
nienia z konfliktem interesów.

2. Uwarunkowania prawne
dotyczące stosowania paliw
alternatywnych

Dla firm transportowych najbardziej
istotne są aspekty ekonomiczne (ekolo-
giczne wynikają tylko z regulacji prawnych)
wprowadzania i eksploatacji pojazdów za-
silanych paliwami alternatywnymi. Rozwój
tego sektora pojazdów będzie więc uwa-
runkowany:
o regulacjami prawnymi, które pozwolą na

wykorzystanie tańszego paliwa, stano-
wiącego podstawowy koszt w firmach
transportowych,

o lub wymogami ustawowymi wymusza-
jącymi stosowanie alternatywnych paliw.
Wprowadzanie i stosowanie m.in. eta-

nolu do zasilania silników, będzie więc re-
alizowane, gdy koszty eksploatacji autobu-
su nie będą wyższe od kosztów eksploata-
cji autobusu z tradycyjnym silnikiem Die-
sla. Tylko takie rozwiązania będą analizo-
wane przy wyborze środków transportu
zakupywanych do firm transportowych.
Istnieją już rozwiązania prawne obniżające
koszt zakupu paliwa E95. Kluczowymi ak-
tami prawnymi w tej dziedzinie są:
Z Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-

komponentach i biopaliwach ciekłych
uznająca bioetanol za paliwo ciekłe.

Wymogi prawne dotyczące emisji cząstek stałych i tlenków azotu w kolejnych normach Euro.

Przeciwstawne zależności emisji cząstek
stałych i tlenków azotu w silniku zasilanym
olejem napędowym

Narodowe Cele Wskaźnikowe na lata 2008-2013 określające udział biopaliw w ogólnej masie
sprzedawanych paliw płynnych
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Z Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, gdzie
w art.1 § 2 pkt 5 wprowadza się nową
stawkę podatku akcyzowego dla bio-
komponentów stanowiących paliwo sa-
moistne w wysokości 10,00 PLN za
1000 l paliwa (1gr/litr);

Z Decyzja Departamentu Energetyki Mini-
sterstwa Gospodarki o uznaniu paliwa
E95 za samoistne paliwo.
Przyjęcie ustawy z 11 maja 2007 r. po-

zwoli na znaczne obniżenie kosztów zaku-
pu paliwa E95 dla flot liczących minimum
10 pojazdów. Dotychczas stosowana staw-
ka podatku akcyzowego na paliwo E95 to
1,80 PLN/litr. Obecnie wynosi 0,20 PLN/litr,
natomiast z chwilą notyfi-kacji przez UE
przywołanej ustawy z 11.05.2007 roku
o zmianie ustawy o podatku akcyzy, poda-
tek akcyzowy będzie wynosił 0,01 PLN/litr.

Kolejnym czynnikiem korzystnie wpły-
wającym na stosowanie E95 to Narodo-
we Cele Wskaźnikowe opublikowane
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych
Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013,
określające udział biopaliw w ogólnej ma-
sie sprzedawanych paliw płynnych. Wyni-
ka z nich, że do 2013 r. udział biopaliw
w globalnej wielkości paliw powinien wzro-
snąć do 7,1%. Cele te muszą być osiągnię-
te przez producentów paliw, którzy
w związku z tym będą coraz bardziej zain-
teresowani produkcją i sprzedażą paliwa
E95. Dotychczasowe rozwiązanie w posta-
ci dodawania do benzyn i olejów napędo-
wych biokomponentów w ilości nieprze-
kraczającej 5% nie pozwoli bowiem na
wypełnienie Narodowych Celów Wskaźni-
kowych.

3. Autobus SCANIA zasilany
bioetanolem

Firma Scania jest jednym z prekurso-
rów pojazdów zasilanych paliwem bioeta-
nolowym. Pierwszy silnik zasilany tym pali-
wem skonstruowano już w 1916 r., a pierw-
sze testy pojazdów zasilanych bioetanolem
odbyły się w 1979 r. W 1985 r. wprowadzo-
no pierwszy autobus zasilany takim pali-
wem. Na skalę masową zaczęto wprowa-
dzać do eksploatacji takie autobusy już na
początku lat 90. XX wieku. Obecnie w mia-
stach Szwecji eksploatowanych jest ponad
600 autobusów SCANIA, wykorzystujących
bioetanol. Autobusy takie są eksploatowa-
ne także w Madrycie, Londynie, Rotterda-
mie, La Spezia (Włochy) oraz Nanyang
(Chiny). W październiku 2006 r. pierwszy
autobus zasilany etanolem zakupiony

został przez MZK w Słupsku. Większość
tych pojazdów została wyprodukowana w
fabryce Scania w Słupsku, która od 2003
roku jest europejskim centrum produkcji
autobusów Scania. W Polsce Scania Pro-
duction Słupsk jest jedynym producentem
tego typu autobusów miejskich.

Autobus Scania OmniLink napędzany
etanolem E95 z 5% domieszką substancji
ułatwiającej zapłon to pierwszy autobus
w Polsce napędzany tego typu paliwem
odnawialnym. Niskowejściowy autobus
Scania OmniLink zasilany etanolem niemal
nie różni się od modelu zasilanego silni-
kiem Diesla. Jedyną różnicą jest zastoso-
wanie większego zbiornika, którego

pojemność wynosi 400 litrów – o 100 l wię-
cej niż w klasycznym pojeździe.

Autobus napędzany jest sześciocylindro-
wym silnikiem Scania DSI9E o pojemności
9 dm3 i mocy 169 kW (230 KM). Silnik wyko-
rzystuje wiele elementów silnika DSC9 produ-
kowanego w dużych ilościach, co ma wpływ
na stosunkowo niską cenę i dostępność czę-
ści zamiennych. W porównaniu z silnikiem
Diesla zwiększono stopień sprężania z 18:1
do 24:1  oraz dawkę wtrysku, zmieniono czas
wtrysku oraz filtry i uszczelnienia. Całość zmian
nie ma wpływu na wzrost masy własnej, jak to
ma miejsce w autobusach gazowych, czy hy-
brydowych, w związku z czym pojemność po-
jazdu pozostała na niezmienionym poziomie.

Jeden z pierwszych autobusów zasilanych etanolem – Scania CNN113 MaxCi na ulicach
Sztokholmu

Autobus SCANIA zasilany etanolem zakupiony przez MZK Słupsk (silnik – DSI9E pojemność
8,7 dm3, zasilany etanolem E95 o mocy 230 KM, ε = 24)
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Przekrój silnika DC9E02

W 2007 r. zakończono kolejny etap
prac rozwojowych silnika zasilanego pa-
l iwem E95. Wprowadzono wówczas
nową jednostkę napędową przystoso-
waną do zasilania etanolem. Podstawo-
we parametry nowego si lnika typu
SCANIA DC9 E02 270 to:
o silnik rzędowy pięciocylindrowy,
o objętość skokowa: Vs = 8,9dm3,

o stopień sprężania ε = 28,
o moc znamionowa – 190 kW (270 KM),

przy prędkości obrotowej 1900 obr/min,
o maksymalny moment obrotowy –

1200 Nm, przy prędkości obrotowej
1100÷1400 obr/min,

o układ zasilania paliwem – pompo-
wtryskiwacze,

o EGR – układ recyrkulacji spalin.

Silnik SCANIA DC9 w Laboratorium Alternatywnych Metod Zasilania Silników Wysokopręż-
nych w Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechniki Radomskiej.

Podsumowanie
Reasumując należy stwierdzić, że

autobusy zasilane paliwem E95 mogą być
dobrym rozwiązaniem dla komunikacji
miejskiej. Łączą w sobie stosunkowo niski
koszt zakupu, porównywalne z tradycyjnymi
autobusami koszty eksploatacji oraz ekolo-
gię. Mniej zanieczyszczone powietrze w mia-
stach będzie stanowiło nasz wspólny „zysk”
wynikający z powszechnego zastosowania
paliwa E95 w komunikacji miejskiej.

Etanol jest paliwem płynnym, które moż-
na tankować, stosując istniejącą już infra-
strukturę. Zużycie paliwa E95 jest o 30-50%
wyższe niż zużycie ON. Jednak niski koszt
jego produkcji (mało skomplikowana tech-
nologia), a także eliminacja nakładów zwią-
zanych z jego dystrybucją i bezpieczeństwo
dostaw pozwalają na osiągnięcie bardzo
atrakcyjnej ceny paliwa. Biorąc pod uwagę
wyłącznie aspekt ekonomiczny należy pod-
kreślić, że przejście na paliwo etanolowe
i związana z nim wymiana pojazdów oraz
koszty eksploatacji są porównywalne z kosz-
tami pojazdów zasilanych tradycyjnie, a przy
sprzyjających regulacjach prawnych mogą
być zdecydowanie niższe.

Etanol E95 jest jednym z alternatywnych
paliw, w pełni ekologicznym, stosowanym
obecnie na skalę masową. Emisja substan-
cji szkodliwych – cząstek stałych (PM) oraz
związków azotu (NOx) – z dużym zapasem
spełnia wymagania norm Euro-4 i Euro-5.
Dodatkowo, dwutlenek węgla emitowany
przy spalaniu E95 podlega naturalnemu re-
cyklingowi. CO2 powstający w procesie spa-
lania etanolu jest wchłaniany przez te same
rośliny, z których następnie powstaje ekolo-
giczne paliwo. Rośliny te w procesie fotosyn-
tezy przetwarzają CO2 w tlen.

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami
napędu jest na całym świecie coraz większe.
Jednym z powodów jest stale rosnąca cena
ropy naftowej, co powoduje, że zarówno kon-
struktorzy pojazdów jak i ich użytkownicy
poszukują alternatywnych paliw. Tworzenie
lokalnych centrów produkcji paliw opartych
na substancjach odnawialnych, zmniejszy za-
leżność operatorów pojazdów od paliw wy-
twarzanych na bazie ropy naftowej.

Kolejnym krokiem ku ekologii jest opra-
cowany w firmie Scania autobus hybrydowy,
wykorzystujący także silnik DC9E02. Będzie
on przedmiotem prezentacji w jednym z naj-
bliższych numerów czasopisma AUTOBUSY.

Autor:
dr inż. Ryszard Wołoszyn
Politechnika Radomska,
Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
Zakład Elektroniki Samochodowej
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Scania OmniLink z silnikiem zasilanym etanolem
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