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EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE  
PRZESŁANKI STOSOWANIA 
PALIW ALTERNATYWNYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane aspekty w zakresie perspektywy zastosowania paliw alterna-

tywnych do zasilania tłokowych silników spalinowych. 

WSTĘP 

Pomysł zastosowania paliw alternatywnych liczy już kilkadziesiąt lat i miał różne podło-
ża: ekonomiczne, zaburzeń na rynku paliw konwencjonalnych, militarne, społeczne. Paliwa 
alternatywne mogą powstawać w procesach przetwarzania odpadów (przemysłowych, rolni-
czych), a także celowego przetwarzania produktów roślinnych. 

Istnieje wiele powodów szukania możliwości wykorzystywania paliw zastępczych do za-
silania silników pojazdów i spalinowych silników stacjonarnych. Do przyczyn konieczności 
poszukiwania nowych nośników energii, zaliczyć można względy ekologiczne, ekonomiczne, 
ograniczoności zasobów ropy naftowej, zaburzeń politycznych w rejonach wydobycia i dys-
trybucji, chęci uniezależnienia się od dostawców, czy też dywersyfikację rodzajów nośników 
i dostawców. Nie bez znaczenia pozostają aspekty techniczne, jak np. wpływ właściwości 
fizykochemicznych nowych paliw na parametry i trwałość silników, konieczność wprowa-
dzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych. 

1. PRZESŁANKI EKONOMICZNE 

Paliwa gazowe, np. LPG, stosowane do zasilania tłokowych silników spalinowych przy-
noszą jego użytkownikom odczuwalne korzyści finansowe. Głównym czynnikiem skłaniają-
cym do instalacji gazowego układu zasilania paliwem, jest porównanie cen benzyn i LPG. 
Efekt ekonomiczny jest zauważalny w zależności od rocznego przebiegu, jaki wykonuje po-
jazd. W przypadku instalowania układów zasilania gazowego V generacji, koszty takiej ope-
racji są niemałe, ale przy przebiegu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów rocznie zwraca się ona 
po kilku miesiącach eksploatacji. Średnio, stosowanie paliwa gazowego LPG jako nośnika 
energii powoduje, że koszty eksploatacji pojazdu z punktu widzenia zużycia paliwa kształtują 
się na poziomie około 50% kosztów w porównaniu do stosowania benzyny. Powodem takiej 
sytuacji są różnice w wysokości podatku i akcyzy, jakimi obłożone są te paliwa. Inne rodzaje 
paliw, jak np. biopaliwa cechuje wyższy koszt wytworzenia niż paliw konwencjonalnych. 
Relacje w stosunku do cen paliw konwencjonalnych są zmienne i zależą od cen rynkowych 
ropy naftowej, metod przetwarzania biopaliw, wysokości opłat podatkowych wraz z zastoso-
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waniem ulg podatkowych i akcyzowych. Te uregulowania są jednak „sztuczną” manipulacją 
i bardzo zmienną, zależną od koniunktury. Przy długoterminowej analizie i relacjach spraw-
dzać się ekonomicznie mogą tylko nowoczesne technologie produkcji paliw oraz efektywne 
wielkości plonów roślin oleistych oraz agrarnych aspektów ich produkcji. Stosowanie paliw 
pochodzenia roślinnego (głównie do zasilania silników trakcyjnych) oraz zwierzęcego (czę-
ściej wykorzystywanych w silnikach stacjonarnych) daje określone oszczędności surowców 
energetycznych oraz korzyści w polityce agrarnej. W celu wprowadzania tych paliw na rynek 
należy przeprowadzić dokładną analizę ekonomiczną. Koszty gospodarcze produkcji paliw 
alternatywnych winny być porównywalne z korzyściami odniesionymi do: ochrony środowi-
ska, redukcji zużycia paliw mineralnych, korzyści społecznych oraz polityki rolnej. 

Poprawę opłacalności produkcji i zastosowania paliw roślinnych uzyskać można przez 
obniżenie kosztów wytwarzania i stosowanie odmian o wysokiej wydajności z jednego hekta-
ra, przez co poprawi się efektywność produkcji rolnej. Również koszt produkcji estrów mety-
lowych wyższych kwasów tłuszczowych olejów roślinnych jest wyższy niż tradycyjnego ole-
ju napędowego. W tym przypadku, ze względów ekonomicznych, bardziej uzasadnione jest 
stosowanie mieszanin oleju napędowego z estrami metylowymi olejów roślinnych. Mieszani-
ny te zapewniają (w stosunku objętościowym do 30% estrów) zachowanie parametrów silni-
ków (rys. 1) i ich właściwości rozruchowych w obniżonych temperaturach otoczenia, a także 
wymaganą trwałość i parametry takiego paliwa w okresie jego przechowywania. Dodatko-
wym czynnikiem wpływającym na ekonomię produkcji odnawialnych paliw pochodzenia 
roślinnego, jest możliwość sprzedaży produktów ubocznych, które powstają przy wytwarza-
niu takiego paliwa (jest to głównie gliceryna). Słoma brykietowana stanowić może także cen-
ne paliwo stałe do pieców. Zwiększenie udziału paliw rzepakowych (w strefie naszego klima-
tu oraz realiach klimatycznych i agrarnych tylko rzepak stanowić może źródło przerobu na 
paliwo) uzależnione jest od: 
– regulacji rynku żywności w relacjach międzynarodowych, 
– ceny paliw kopalnych (ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny) na rynkach światowych, 

lokalnych ograniczeń i regulacji dotyczących środowiska. 
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Rys. 1. Charakterystyka zewnętrzna silnika 359 przy zasilaniu różnymi rodzajami paliw [3] 
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2. PRZESŁANKI EKOLOGICZNE 

Współczesny zrównoważony rozwój społeczny wymaga dbałości o środowisko naturalne. 
Koniecznością staje się ograniczenie zużycia paliwa. Ze względu na przejęcie przez transport 
samochodowy od transportu kolejowego znacznych mas ładunku oraz zwiększającą się ciągle 
liczbę autobusów i samochodów ciężarowych znaczącą rolę odgrywać zaczyna zagadnienie 
lepszego wykorzystania potencjału przewozowego. W tym celu stworzona została koncepcja 
Europejskiego Systemu Modułowego. Polega ona na wykorzystaniu wydłużonych (do 
25,25 m) i cięższych zestawów drogowych. Powstają plany alternatywne rozwiązania napędu 
ciężkich pojazdów. Wymaga to odpowiednich decyzji politycznych i zwiększenia produkcji 
paliw niekonwencjonalnych. Nowe rozwiązania techniczne w dziedzinie konstrukcji umożli-
wiają ograniczenie zużycia paliwa. Coraz szerzej wprowadzane są napędy hybrydowe pozwa-
lające na redukcję emisji ze spalinami szkodliwych składników do otoczenia. Propozycja 
Volvo Tracks wprowadzania systemu EMS (European Modular System) zakłada przekształ-
cenie trzech zestawów drogowych w dwa. Wtedy długość zestawu wzrosłaby do 25,25 m 
(obecnie w większości krajów UE dopuszczalnie wynosi 18,25 m). System taki dozwolony 
jest już w Szwecji i Finlandii. Szerokie wprowadzenie go i dopuszczenie do stosowania w po-
zostałej części Europy, spowoduje znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla, a także zmniejszy 
natężenie ruchu pojazdów ciężarowych na drogach. Nie jest to łatwe i szybkie rozwiązanie, 
gdyż wymaga odpowiedniej jakości nawierzchni i wytrzymałości szlaków drogowych. 

Innym ekologicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie jako paliwa wodoru. W czasie je-
go spalania nie występuje dwutlenek węgla, a produktem spalania jest para wodna (tab. 1).  

Tab. 1. Główne składniki spalin przy zasilaniu benzyną i wodorem 

Paliwo Energia [MJ/kg] 
Emisja [g/km] 

CO2 CO HC NOx 
Benzyna 0,42 351 21,9 1,41 1,42 
Wodór 0,25 0 0,55 0,01 0,96 
Efektywność [%] +63 -100 -97 -99 -32 

Paliwa gazowe cechuje zwiększona łatwość mieszania się z powietrzem, więc spalają się 
dokładniej, co umożliwia wykorzystanie ubogich mieszanek, obniżenie emisji węglowodorów 
i tlenków węgla przy niezmienionym prawie poziomie tlenków azotu. 

Zastosowanie paliw pochodzenia roślinnego jest korzystne ze względu na emisję dwutlen-
ku węgla, nie powodując wzrostu jego zawartości w atmosferze. Tworzy się zamknięty obieg 
dwutlenku węgla. Paliwa roślinne wpływają także około 4 razy wolniej niż oleje napędowe, 
na powstawanie efektu cieplarnianego. Pewnym problemem jest brak obniżenia (czasami na-
wet wzrost) emisji tlenków azotu. Ze względów ekologicznych cennym paliwem jest też al-
kohol. W Bazylii pełne wykorzystanie trzciny cukrowej (jako surowca do produkcji biopali-
wa, a wytłoków trzciny jako nośnika energii cieplnej potrzebnej w procesie jego produkcji) 
pozwoliło osiągnąć redukcję gazów cieplarnianych na poziomie 80-90%. 

PODSUMOWANIE 

Nie ma takiego paliwa alternatywnego (oprócz wodoru), które ograniczałoby emisję 
wszystkich składników spalin, ale przy braku wzrostu niektórych ograniczenie innych daje 
spodziewane efekty ekologiczne. W przyszłości paliwa alternatywne będą musiały odgrywać 
bardzo istotną rolę w rozwoju społeczeństw. Wiadomym jest, iż zapotrzebowanie na nośniki 
energii ciągle rośnie, a przy ograniczonych zasobach paliw kopalnych i coraz bardziej re-
strykcyjnych przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego, trudno doszukiwać się 
innej perspektywy. Problematyka zastosowania paliw alternatywnych jest szeroka i złożona, 
a wpływ na to ma brak stabilności cen paliw kopalnych, wahania cen produkcji paliw zastęp-
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czych zależnych od jej rozmiaru i umiejscowienia, technologie wytwarzania, warunki agro-
techniczne i klimatyczne pozyskiwania surowca, czy też możliwości zagospodarowania pro-
duktów odpadowych. Osobnym zagadnieniem jest techniczna kwestia przystosowania silni-
ków do zasilania paliwami alternatywnymi. 
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ECONOMIC AND ECOLOGICAL RATIONALE 
FOR USE OF ALTERNATIVE FUELS 

Abstract 
The paper presents selected aspects of the prospects for alternative fuels to power internal com-

bustion engines. 
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