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W komunikacie Komisji Europej
skiej na temat perspektyw wykorzysta
nia paliw alternatywnych w transporcie 
drogowym oraz ustalenia pakietu srod
k6w promujqcych biopaliwa, eksperci 
unijni kreujq wizje gwattownego wzro
stu znaczenia udziafu paliw alternatyw
nych w rynku paliw transportu drogo
wego w okresie najblizszych dziesiE;J
ciu lat. NajwiE;Jksze znaczenie, a co za 
tym idzie wpfyw na najblizsze dwie 
dekady bE;Jdq mie6 trzy najwazniejsze 
z paliw alternatywnych i zwiqzane 
z nimi technologie : biopaliwa, gaz 
ziemny CNG/LNG oraz wod6r (kazde 
z nich maze osiqgnq6 poziom powy
zej 5% udziafu w cafkowitym wolume
nie paliw uzywanych w transporcie dro
gowym). PrognozEiJ udziafu paliw alter
natywnych w rynku paliw w krajach Unii 

Tab. 1. 
Udzial paliw alternatywnych w rynku paliw 
wykorzvstywanych w transporcie w krajach Unii 
Europejskiej do 2020 r. [%] 

Rok Blopallwa Gaz zlemnv 

2010 
2015 2 
2020 

Europejskiej do 2020 roku przedsta
wiono w tabeli 1 [1] . 

Ze wzgiE;Jdu na przewidywany duzy 
udziafw rynku paliw gazu ziemnego pro
ducenci autobus6w coraz CZEiJSCiej 

Silnik MAN E0836 LOH 01 

w swojej ofercie przedstawiajq propozy
cje ekologicznych silnik6w, kt6re mogq 
bye zasilane sprE;Jzonym gazem ziem
nym (CNG) lub skroplonym gazem 
ziemnym (LNG) . Wsr6d nich jest 
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Silnik MAN E0836 LOH 01: a) uklad wtryskiwaczy gazu, b) komora spalania 

zaawansowana technicznie konstrukcja, 
kt6rq firma MAN Nutzfahrzeuge zapre
zentowafa na targach IAA 201 0 w Han
noverze. To nowy silnik zasilany gazem 
ziemnym MAN E0836 LOH 01 przysto
sowany do standard6w OBD II (fot 1) . 

Nowy silnik spefnia normy Euro 5 
EEV dzi~ki zastosowaniu tr6jdroznego 
katalizatora spalin. Skfad mieszanki pa
liwowo-powietrznej regulowany jest 
w okolicach skfadu stechiometrycznego 
(wsp6fczynnik nadmiaru powietrza A, = 1). 
Dzi~ki temu emisja tlenk6w azotu jest 
szczeg61nie niska. Przyczynq, dla kt6-
rej firma MAN pofozyfa szczeg61ny na
cisk na obnizenie emisji tlenk6w azotu 
Sq nowe przepisy unijne, kt6re po raz 
kolejny w 2010 r. zmusify wfadze lokalne 

do zmniejszenia wartosci dopuszczal
nych emisji tych zwiqzk6w przez srod
ki transportu miejskiego. Zasilanie sil
nika realizowane jest poprzez ukfad 
szesciu w1ryskiwaczy gazu do zbior
czego kolektora (fot 2a) , gdzie tworzo
na jest mieszanka paliwowo-powietrz
na o skfadzie kontrolowanym przez jed
nostk~ sterujqcq, dla kt6rej jednym 
z najwatniejszych sygnaf6w jest sygnaf 
z sondy lambda. Dzi~ki konstrukcji 
przestrzeni spalania (fot 2b) , ukfado
wi turbodofadowania (fot 3) oraz bar
dzo starannemu doborowi parametr6w 
skfadu mieszanki paliwowo-powietrz
nej i kqta zapfonu silnik wykazuje wy
sokie osiqgi, przy stosunkowo niewiel
kiej masie wynoszqcej 590 kg i jest 

Silnik MAN E0836 LOH: a) widok silnika od strony turbospr£?zarki, b) turbospr£?zarka 

bardzo cichy. Przy pojemnosci skoko
wej wynoszqcej 6,9 litra silnik rozwija 
moe w zaleznosci od wersji od 162 do 
206 kW, co w najmocniejszej wersji 

Tab. 2. 
Zestawienie parametr6w silnika MAN E0836 LOH 

Liczba cylindr6w 1-1 
Pojemn. skokowa ]dml] 
Stopieri spreiania E 1-1 
Srednica cylindra ]mm] 
Skok tloka ]mm] 
Moe lkWI 
(dla predkosci obroto· 
wej ]obr/ min]) 
Moment obrotowy ]Nm] 
(dla predkosci obroto· 
wej ]obr / min]) 
Minimalne jednostkowe 
zuiycie paliwa ]g/ kWh] 

6 
6,9 
11 

108 
125 

206 184 162 
(2200) (2200) (2200) 

1000 850 750 
(900-1900) (900-2000) (900·2000) 

228 229 234 
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silnika daje prawie 30 kW z litra pojemnosci skokowej . Jest 
to bardzo dobry wynik. Dla por6wnania wskaznik ten dla 
nowoczesnego silnika wysokopr~znego MAN 02066 typ 
LF57 z uktadem common rail przeznaczonego do nap~du 
pojazd6w ci~zarowych wynosi 30,85 kW z jednego litra. 

Z punktu widzenia eksploatacji autobusu bardzo duze 
znaczenie ma przewidziany dla silnika okres mi~dzy prze
glqdami. Wynosi on 30 tys. km, czyli tyle ile wynosi okres 
mi~dzyprzeglqdowy dla silnik6w wysokopr~znych nieco 
starszego typu. Ponadto producent zapewnia tatwq diagno
styk~ silnika z wykorzystaniem stosowanego przez siebie 
systemu diagnostycznego MAN Cats II. I wreszcie, to co 
chyba najwazniejsze dla uzytkownika - zuzycie paliwa. Bo 
choc silnik MAN E0836 LOH 01 przeznaczony jest do zasi
lania tanim paliwem, to jednak jego koszty w przypadku 
autobusu miejskiego w bardzo znaczqcy spos6b, obok pa
rametr6w zwiqzanych z emisjq decydujq o przydatnosci jed
nostki nap~dowej do zadan wykonywanych w miescie. Fir
ma MAN podaje, ze minimalne jednostkowe zuzycie paliwa 
wynosi 228 g/kWh. Trzeba pami~tac , ze jest to silnik o za
ptonie iskrowym ze stopniem spr~zania e = 11 , a wi~c wy
nik jest catkiem dobry, choc w por6wnaniu z nowoczesnym 
silnikiem wysokopr~znym zasilanym olejem nap~dowym 
r6znica jest wciqz znaczna (dla tych silnik6w minimalne 
jednostkowe zuzycie paliwa waha si~ w granicach 190-
195 g/kWh). To cow pewien spos6b tqczy cechy silnik6w 
MAN E0836 LOH z ci~zkimi silnikami wysokopr~znymi to 
przebieg momentu na charakterystyce pr~dkosciowej ze
wn~trznej. Przebieg ten uksztattowano wedtug potrzeb zwiq
zanych z nap~dem autobusu. Wartosc momentu w bardzo 
szerokim zakresie pr~dkosci obrotowych jest stata i wynosi 
dla wersji najmocniejszej silnika 1000 Nn w zakresie pr~d
kosci obrotowych od 900 do 1900 obr/min. Zestawienie pa
rametr6w silnika MAN E0836 LOH przedstawiono w tabeli 2 
[2] , a charakterystyki pr~dkosciowe zewn~trzne trzech wersji 
silnika na rysunku 1. 

W 2011 r. silnik E0836 LOH zaprezentowany zostanie 
na UITP World Congress and Mobility & City Transport Exhi
bition w Dubaju jako jednostka nap~dowa dla autobus6w 
MAN Lion 's City. 

Nowy silnik gazowy to dobre uzupetnienie oferty firmy 
MAN. Firma ta ma juz w ofercie auto busy z nap~dem hybry
dowym dajqce mozliwosc istotnego ograniczenia emisji 
C02. Podobne mozliwosci daje zastosowanie metanu uzy
skiwanego z biogazu. Rozwiqzania te Sq waznym czynni
kiem realizacji strategii zr6wnowazonego rozwoju Unii Eu
ropejskiej, przyczyniajqcym si~ do zmniejszania negatyw
nego oddziatywania transportu na srodowisko i przeciwdzia
tania zmianom klimatycznym (ograniczenie emisji gaz6w 
cieplarnianych) . Zastosowanie silnik6w zasilanych gazem 
stanowi takze mozliwosc obnizenia koszt6w przedsi~biorstw 
transportowych . 
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Rys. 1. Charakterystyki prfldkosciowe zewnfjtrzne trzech wersji silnika 
MAN EOB36 LOH 

W autobusach MAN Lion's City C moz/iwe jest zasilanie zar6wno 
CNG, jak i LPG. W obydwu przypadkach autobusy spelniajq wymogi 
normy EEV 
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