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Dariusz PIERNIKARSKI 

ZRÓWNOWA�ONY SYSTEM TRANSPORTOWY: 
MODA CZY KONIECZNO��? 

Streszczenie 
W artykule poruszono problematyk� zwi�zan� z d��eniami Unii Europejskiej do utworzenia zrów-

nowa�onego systemu transportowego o wysokim poziomie bezpiecze�stwa, proekologicznego i efek-
tywnego energetycznie. Tworzy�yby go wydajne energetycznie �rodki transportu, adaptacyjne i reagu-
j�ce na zmienne warunki uk�ady sterowania i zarz�dzania ruchem i infrastruktur� oraz wydajna ener-
getycznie infrastruktura zaopatrzeniowa.  

Szczególn� uwag� zwrócono na takie zagadnienia jak wp�yw transportu ko�owego na emisj� ga-
zów cieplarnianych, a w szczególno�ci CO2 w uj�ciu globalnym i w skali Europy. Przeanalizowano 
ró�ne scenariusze prowadz�ce do ograniczania zu�ycia paliwa przez �rodki transportu ko�owego 
w kontek�cie zmniejszania emisji CO2. Przedstawione rozwi�zania techniczne ograniczono do ci��kich 
trakcyjnych silników spalinowych (tzw. Heavy Duty Diesel, HDD). Przedstawiono równie� ró�norodne 
problemy zwi�zane ze stosowaniem biopaliw pierwszej i drugiej generacji, uwzgl�dniaj�c przy tym ich 
wp�yw na emisj� gazów cieplarnianych. 

WST�P 
Coraz wi�ksza dywersyfikacja �róde� energii oraz ochrona �rodowiska – te dwa zagad-

nienia odgrywaj� decyduj�c� rol� w europejskiej polityce mobilno�ci i transportu. O ile 
w ci�gu ostatnich dekad koncentrowano si� przede wszystkim na obni�eniu emisji toksycz-
nych sk�adników spalin i ich negatywnego wp�ywu na jako�� powietrza, oczekuje si�, �e 
w przysz�o�ci, gdy ponad 70% ludno�ci Ziemi mieszka� b�dzie na obszarach zurbanizowa-
nych [6] prace badawczo-rozwojowe przesun� si� w kierunku dalszej redukcji emisji CO2, 
wy�szej efektywno�ci wykorzystania energii oraz obni�ania poziomu ha�asu. Ponadto, nie-
zwykle wa�ne dla spo�ecze	stw ale i przemys�u samochodowego jest ilo�ciowe i jako�ciowe 
zabezpieczenie odpowiednich dostaw paliw oraz innych no�ników energii spe�niaj�cych wy-
magania przysz�ych uk�adów nap�dowych i przyczyniaj�cych si� do obni�ania emisji CO2.  

Wizj� jest stworzenie przysz�o�ciowego, zrównowa�onego systemu transportowego 
o wysokim poziomie bezpiecze	stwa, proekologicznego i efektywnego energetycznie. Two-
rzy�yby go wydajne energetycznie �rodki transportu, adaptacyjne i reaguj�ce na zmienne wa-
runki uk�ady sterowania i zarz�dzania ruchem i infrastruktur� oraz wydajna energetycznie 
infrastruktura zaopatrzeniowa. Wyzwaniem jest tak�e sta�e obni�anie emisji CO2 co, podob-
nie jak liczne innowacje technologiczne wprowadzane w silnikach spalinowych oraz w uk�a-
dach oczyszczania spalin (filtry i uk�ady katalityczne, optymalizacja procesów spalania, itp.) 
ju� przynosi znacz�ce korzy�ci ekologiczne. No i w ko	cu, przemys� musi zapewni�, �e nowe 
technologie nap�du b�d� op�acalne. 
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Bezpo�rednia rejestracja temperatur w ci�gu ostatnich 150 lat w ró�nych miejscach na ku-
li ziemskiej wskazuje, �e �rednia temperatura Ziemi wzros�a o ok. 0,8°C, a wi�c to, �e nast�-
pi�o ocieplenie klimatu Ziemi od pocz�tku ery uprzemys�owienia nie podlega dyskusji. Nato-
miast wci�� istniej� znacz�ce kontrowersje dotycz�ce przyczyn tego zjawiska. G�ówn� przy-
czyn� jest wzrost st��enia tzw. gazów cieplarnianych takich jak CO2

 (ok. 85% obj�to�ciowo), 
CFC (freony, ok. 14%), CH4 (metan, 0,1%), N2O (podtlenek azotu, ok. 0,5%) – zw�aszcza 
pocz�wszy od po�owy ubieg�ego wieku. W tej grupie za g�ównego winowajc�  uwa�a si� 
dwutlenek w�gla – jego st��enie wros�a we wspomnianym okresie z ok. 280 do 385 ppm [2]. 
W centrum sporów znajduje si� antropogenna (a wi�c pochodz�ca od cz�owieka) emisja CO2. 
Przeciwnicy tej idei argumentuj�, �e równie istotne s� inne czynniki pochodzenia naturalne-
go, takie jak np. cykle biogeochemiczne na Ziemi, zmiany w intensywno�ci promieniowania 
S�o	ca, czy fizyczne w�a�ciwo�ci CO2 w zakresie absorpcji promieniowania i jego trwa�o��. 
Typowe scenariusze zak�adaj�, �e przy dotychczasowym sposobie gospodarowania paliwami 
kopalnymi i wynikaj�c� z tego emisj� CO2 do atmosfery, pod koniec tego stulecia temperatu-
ra wzro�nie �rednio o ok. 2,5-4,5 °C. Tak du�e ocieplenie w istotny sposób zagrozi warunkom 
�ycia na Ziemi – bez w�tpienia zatem redukcja globalnej emisji CO2 jest spraw� niezwykle 
wa�n�.  

 
Rys. 1. Struktura emisji gazów cieplarnianych w 2007 r. w Unii Europejskiej [5] 

1. TRANSPORT KO�OWY A EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH  
Przewozy towarowe rozwijaj� si� szybciej ni� gospodarka. Emisja generowana przez ko-

�owe �rodki transportu to w UE drugie co do wielko�ci �ród�o – w 2007 r. by�o to a� 23% 
ca�kowitej emisji gazów cieplarnianych [5], przy czym CO2 to ok. 21%, CH4 – 0,04%, N2O – 
0,3%. W latach 1990-2007 emisja gazów cieplarnianych w tym sektorze niestety wzros�a 
o 24% (dane dla EU-15) – (rys. 1). Udzia� transportu w emisji gazów cieplarnianych na tere-
nie Stanów Zjednoczonych przedstawiono na rys. 2. Tam, w 2006 r. transport drogowy od-
powiada� za ok. 40% emisji gazów cieplarnianych. Udzia� transportu ci��kiego wynosi� ok. 
22%, o 7% wi�cej ni� w 1990 r. 

W Europie emisja gazów cieplarnianych w transporcie wzros�a o ponad 27% w okresie 
1990-2005 (rys. 3, dane dla krajów zrzeszonych w Europejskiej Agencji Ochrony 
rodowiska 
– European Environment Agency EEA). Kraje „pi�tnastki” EU-15 odpowiadaj� za 83% ca�-
kowitej emisji (bez transportu lotniczego i morskiego). Mimo, �e dokona� si� olbrzymi post�p 
w zakresie sprawno�ci wykorzystania energii przez ró�ne �rodki transportu oraz rozpocz�to 
stosowane paliw innych ni� paliwa kopalne, rosn�ce zapotrzebowanie na transport powoduje, 
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�e powy�sze osi�gni�cia staj� si� niezauwa�alne. Transport – szczególnie drogowy sta� si� 
równie� mniej szkodliwy dla cz�owieka i �rodowiska, g�ównie za spraw� wprowadzania coraz 
bardziej restrykcyjnych norm czysto�ci spalin.  

 
Rys. 2. Emisja gazów cieplarnianych w USA z podzia�em na sektory gospodarki [4] 

G�ównym �ród�em dwutlenku w�gla jest oczywi�cie spalanie paliw kopalnych. Na rys. 4 
przedstawiono tendencje zwi�zane z emisj� CO2 w krajach Unii Europejskiej powodowan� 
przez ró�ne typy paliw. Dominuje tu emisja wynikaj�ca ze spalania oleju nap�dowego i ben-
zyny, przy czym w tym drugim przypadku zauwa�alna jest ostatnio lekka tendencja spadkowa 
wynikaj�ca z rosn�cego udzia�u na rynku europejskim pojazdów nap�dzanych silnikami Die-
sla. W 2007 r. emisja CO2 generowana przez silniki wysokopr��ne stanowi�a ok. 64% ca�o�ci 
emisji generowanej przez drogowe �rodki transportu.  

Ci��ki transport samochodowy to bran�a niezwykle energoch�onna – ocenia si�, �e 
w 2008 r. w USA 69% zu�ywanej w transporcie energii przypada�o w�a�nie na ci��kie samo-
chody ci��arowe (rys. 5). Zu�ywa�y one ok. 2,35 mln bary�ek ropy dziennie i generowa�y 
363 mln ton dwutlenku w�gla [4].  

 

 
Rys. 3. Emisja CO2 przez ró�ne 	rodki transportu (© EEA) [8] 
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Rys. 4. Emisja CO2 w transporcie ko�owym UE z rozbiciem na rodzaje paliwa [5] 

Bior�c pod uwag� powy�sze dane, poszukiwanie mo�liwo�ci obni�enia zu�ycia paliwa 
przez samochody ci��arowe i towarzysz�cej temu emisji CO2 jest zagadnieniem niezwykle 
wa�nym, o globalnym wr�cz znaczeniu. Obni�enie zu�ycia paliwa wi��e si� z zastosowaniem 
rozwi�za	 ju� doskonale sprawdzonych lub wprowadzaniem nowych, innowacyjnych. Obej-
muj� one takie dzia�ania jak doskonalenie silnika i uk�adu nap�dowego, poprawa aerodyna-
miki pojazdu, doskonalenie zarz�dzania flot� i systemami logistycznymi. 

 
Rys. 5. Emisja gazów cieplarnianych w 2006 r. przez ró�ne 	rodki transportu w USA [4] 
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w transporcie dalekobie�nym – zastosowanie hybrydowych uk�adów nap�dowych wydaje si� 
nie mie� g��bszego uzasadnienia, przynajmniej przy obecnym stanie techniki.  

2. STRATEGIE REDUKCJI ZU�YCIA PALIWA 

2.1. Warunki graniczne 
Obni�anie zu�ycia paliwa, a wraz z nim – emitowanego CO2 to jeden z priorytetów roz-

wojowych silników Diesla stosowanych w pojazdach u�ytkowych. W ostatnich latach doko-
na� si� pod tym wzgl�dem znacz�cy post�p, mimo równoleg�ej konieczno�ci dramatycznego 
ograniczenia emisji toksycznych sk�adników spalin i cz�stek sta�ych. W przesz�o�ci wiele 
poznanych od podstaw rozwi�za	 technologicznych nie by�o technicznie osi�galnych – 
przede wszystkim ze wzgl�du na zbyt wysoki koszt ich wdro�enia. Jednak�e z uwagi na 
wzrost cen paliw na rynkach �wiatowych, rozwi�zania jeszcze do niedawna niemo�liwe (czy-
taj: nieop�acalne) do zastosowania zaczn� by� kierowane do produkcji seryjnej w najbli�szej 
i nieco dalszej przysz�o�ci. Przyjmuj�c ogólnie akceptowalny scenariusz dotycz�cy wzrostu 
cen paliw (rys. 6), kwota wydawana w ci�gu roku na paliwo do 40-tonowego zestawu ci�gnik 
– naczepa stosowanego w transporcie dalekobie�nym zbli�a si� do warto�ci ok. 80 tys. euro. 
W przypadku �redniego samochodu dystrybucyjnego jest to ok. 30 tys. euro (rys. 7). Ze 
wzgl�du na stosunkowo niskie przebiegi samochodów dostawczych, kosz ten jest zdecydo-
wanie ni�szy.  

 
Rys. 6. Scenariusze wzrostu cen oleju nap
dowego w Europie [1] 

 
Rys. 7. Scenariusze kosztów paliwa w ró�nych rodzajach samochodów ci
�arowych [1] 
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Z du�ym prawdopodobie	stwem mo�na za�o�y�, �e w przysz�o�ci ceny paliw b�d� ros�y 
znacz�co. Przyjmuj�c scenariusz agresywny (rys. 6) mo�na przyj��, �e w 2015 r. cena 1 litra 
oleju nap�dowego mo�e by� nawet dwukrotnie wy�sza ni� obecnie. Zmniejszaj�c zu�ycie 
paliwa zaledwie o 5% w skali roku, mo�na by zaoszcz�dzi� nawet do 10 tys. euro w przypad-
ku ci�gnika dalekobie�nego. St�d te� rozwi�zania techniczne uwa�ane obecnie za kosztowne 
po ich wprowadzeniu do silników zwróc� si� w bardzo krótkim czasie i pozwol� na znacz�ce 
obni�enie emisji CO2 przez ci��kie �rodki transportu.  

2.2. Strategie krótkoterminowe 
Mówi�c o krótkoterminowych strategiach redukcji CO2 i obni�ania zu�ycia paliwa nale�y 

przyj�� okres do roku 2015. Mimo, �e wiele czynników wp�ywa na zu�ycie paliwa (i tym 
samym emisj� CO2) przez pojazd, skoncentrujemy si� wy��cznie na silniku. Do najwa�niej-
szych dzia�a	 maj�cych najwi�kszy potencja� nale�y zaliczy� popraw� jako�ci spalania, do-
skonalenie wtrysku paliwa i zasilania powietrzem, doskonalenie uk�adu oczyszczania spalin 
i uk�adu ch�odzenia, redukcj� strat wewn�trznych (tarcie i nap�d urz�dze	 pomocniczych) 
oraz odzysk energii w uk�adach typu turbocompound. Przedstawione opcje definiuj� obecnie 
kierunki rozwoju silników Diesla.  

Eksploatuj�c zestaw drogowy (40 t dmc.) w transporcie dalekobie�nym, w którym silnik 
zosta� wyposa�ony we wszystkie wspomniane wy�ej udoskonalenia mo�na liczy� na zmniej-
szenie zu�ycia paliwa �rednio o ok. 8–10%, przy czym obni�enie strat wewn�trznych to ok. 
3%, zoptymalizowane do�adowanie i system oczyszczania spalin – po 2% oraz turbocompo-
und – 2%. Praca z pe�nym obci��eniem zwi�ksza udzia� energii odzyskanej ze strumienia 
spalin (turbocompound), co zwi�ksza udzia� tego komponentu do ok. 4%.  

2.3. Strategie 	rednioterminowe  

rednioterminowa strategia redukcji CO2 i obni�ania zu�ycia paliwa obejmuje okres od 

2015 do 2020 r. Oprócz rozwi�za	 zaproponowanych w ramach strategii krótkoterminowej, 
du�e znaczenie mie� b�dzie tzw. downsizing i downspeeding – zmniejszenie pojemno�ci sko-
kowej i rozmiarów silnika oraz jego pr�dko�ci obrotowych. Towarzyszy� temu powinna hy-
brydyzacja uk�adów nap�dowych. Typowy dwunastolitrowy silnik HDD samochodu ci��aro-
wego b�dzie zast�piony jednostk� o pojemno�ci skokowej ok. 8 dm3, a pr�dko�� obrotowa 
odpowiadaj�ca maksymalnej warto�ci momentu obrotowego obni�y si� z ok. 1400 do 1200 
obr/min. Tym samym znamionowy punkt pracy silnika zostanie przeniesiony w stron� ni�-
szych warto�ci jednostkowego zu�ycia paliwa – potencjalne oszcz�dno�ci pod tym wzgl�dem 
wynosz� tu nawet do 8%. Oczywi�cie rozwi�zania te nie s� mo�liwe do wprowadzenia w 
konwencjonalnie projektowanych silnikach, poniewa� wymagany moment obrotowy oraz 
moc musz� by� uzyskane z mniejszej pojemno�ci skokowej. W praktyce oznacza to koniecz-
no�� przystosowania konstrukcji silnika do wy�szych warto�ci �redniego ci�nienia efektyw-
nego (0,28-0,30 MPa w porównaniu z obecnymi ci�nieniami na poziomie 0,20-0,22 MPa 
w silnikach o du�ej pojemno�ci). Zmniejszenie pojemno�ci skokowej skutkuje jednak bra-
kiem mocy niezb�dnej do zachowania ��danej dynamiki pojazdu podczas rozp�dzania (czyli 
podczas przej�cia z cz��ciowego obci��enia silnika na maksymalne). Obni�ona poda� mocy 
w stanach dynamicznych nie b�dzie do zaakceptowania przez u�ytkowników. Wsparcie po-
winno pojawi� si� ze strony silnika elektrycznego o mocy ok. 80 kW. Niezb�dne b�dzie rów-
nie� dwustopniowe turbodo�adowanie silnika spalinowego, pozwalaj�ce na skrócenie jego 
czasu reakcji w stanach przej�ciowych o ok. 25%. Dynamiczne stany pracy silnika to ko-
nieczne do unikni�cia ryzyko podwy�szonej emisji tlenków azotu i cz�stek sta�ych. Rozwi�-
zaniem tego problemu mo�e by� zastosowanie recyrkulacji spalin EGR o poziomie precyzyj-
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nie sterowanym przez sterownik silnika. W wykorzystaniu EGR istotne jest odpowiednie 
zrównowa�enie rosn�cej emisji PM i malej�cej NOx.  

Moc hamuj�ca silnika spalinowego zale�y od jego pojemno�ci skokowej (moc hamowa-
nia silnika o�miolitrowego to ok. 160 kW, dwunastolitrowego – 240 kW), zatem silnik elek-
tryczny uk�adu hybrydowego (równoleg�ego, poniewa� ten rodzaj ma najlepsze w�asno�ci 
dynamiczne i daje optymalne wykorzystanie momentu) otrzymuje dodatkow� funkcj� – do-
datkowego hamulca d�ugotrwa�ego dzia�ania dostarczaj�c brakuj�ce 80 kW. Odzyskiwana 
energia wykorzystywana b�dzie do �adowania akumulatorów.  

Wszystkie rozwi�zania, które mog�yby zosta� zastosowane w uk�adzie nap�dowym ci��a-
rówki, w omawianej perspektywie �redniookresowej to potencja� obni�enia zu�ycia paliwa i 
emisji CO2 na poziomie ok. 17% w przypadku typowych warunków eksploatacji. Przy obci�-
�eniach maksymalnych warto�� ta spada do ok. 8% ze wzgl�du na ograniczone korzy�ci wy-
nikaj�ce ze zmniejszenia pojemno�ci skokowej i zastosowania uk�adu hybrydowego.  

2.4. Strategia d�ugoterminowa  
Strategia d�ugoterminowa to okres po roku 2020, gdy litr oleju nap�dowego w Europie 

najprawdopodobniej kosztowa� b�dzie 3-4 euro. Oprócz rozwi�za	 zaproponowanych w ra-
mach strategii krótko- i �rednioterminowych, najwi�kszy potencja� niesie ze sob� zastosowa-
nie zaawansowanych metod odzysku energii cieplnej oddawanej bezpowrotnie przez silnik do 
uk�adu ch�odzenia i unoszonej ze spalinami. Na obecnym etapie rozwoju, rozwi�zania w tym 
zakresie oceniane s� jako bardzo kosztowne. Dopiero wysokie ceny paliwa spowodowa� mo-
g� bardziej zdecydowane ich wdra�anie.  
Zaawansowany odzysk energii cieplnej mo�liwy jest poprzez zastosowanie wtórnego procesu 
termodynamicznego w specjalnych maszynach ekspansyjnych (np. proces Rankina) – ich po-
tencja� oszcz�dno�ciowy wynosi ok. 6-8%. W efekcie ko	cowym, pe�ne wdro�enie rozwi�za	 
strategii d�ugoterminowej pozwoli na zmniejszenie zu�ycia paliwa o ok. 21-23% w warun-
kach typowej eksploatacji, oczywi�cie przy pe�nym obci��eniu jest to mniej, jednak nadal 
pozostaje imponuj�ce 12-16%. Zestawienie wszystkich omówionych rozwi�za	 prowadz�-
cych do zmniejszenia zu�ycia paliwa podczas typowej eksploatacji w ramach strategii d�ugo-
terminowej przedstawiono na rys. 8. 

 
Rys. 8. Mo�liwo	ci obni�enia zu�ycia paliwa i emisji CO2 w silnikach HDD w perspektywie 

d�ugoterminowej [1] 
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3. WYJ�CIE AWARYJNE – PALIWA ALTERNATYWNE 
Dost�pno�� ropy naftowej jest ograniczona a jej cena jest podatna na zmiany i w sposób 

nieunikniony ro�nie (rys. 9). Dla przemys�u samochodowego oznacza to, �e konieczne jest 
przygotowanie si� na wykorzystanie wielu rodzajów no�ników energii (w tym paliw produ-
kowanych ze �róde� odnawialnych – biopaliw) i uniezale�nienie od ropy naftowej jako poje-
dynczego i najwa�niejszego �ród�a energii wykorzystywanej do nap�du pojazdów. Wa�nym 
czynnikiem stymuluj�cym produkcj� biopaliw jest cena ropy. Przy cenach ropy powy�ej 100 
USD za bary�k�, ich produkcja staje si� samowystarczalna, podobnie jak innych produktów 
rolniczych. 

 
Rys. 9. Zmiany ceny paliw w UE (ceny nominalne i rzeczywiste – skorygowane o wska�nik in-

flacyjny, © EEA) [8] 

3.1. Zmierzch biopaliw pierwszej generacji  
Pakiet dokumentów zwi�zanych ze zmianami klimatycznymi i wykorzystaniem energii ze 

�róde� odnawialnych zosta� przyj�ty przez Komisj� Europejsk� w styczniu 2008 r. W doku-
mentach tych, w sposób wi���cy zak�ada si�, �e do 2020 r. 20% ogólnego zapotrzebowania 
na energi� powinno by� realizowane ze �róde� odnawialnych. Najbardziej efektywnym kosz-
towo sposobem doj�cia do celu by�oby wykorzystanie biomasy i zast�pienie ni� w�gla stoso-
wanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Wprowadzona poprawka do dyrektywy 
98/70 EC dotycz�cej jako�ci paliw zak�ada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 10% 
w okresie 2010-2020. W tym samym pakiecie Komisja Europejska proponuje minimaln� re-
dukcj� emisji CO2 z biopaliw o 35% w porównaniu do konwencjonalnych paliw kopalnych, 
co oznacza, �e do 65% z ogólnej redukcji emisji (czyli zak�adanych 10%) musi pochodzi� 
z udoskonale	 zwi�zanych z cyklem produkcyjnym.  

W Unii Europejskiej zwi�ksza si� obecnie produkcj� i wykorzystanie paliw pochodzenia 
ro�linnego (rys. 10). Wci�� jednak uzyskanie za�o�onego na 2010 r. udzia�u biopaliw wyno-
sz�cego 5,75% wydaje si� by� niezwykle trudne. W 2005 r. w ca�ej Unii Europejskiej jedynie 
ok. 1,2% wszystkich zu�ytych paliw stanowi�y biopaliwa, a 78% z nich – biodiesel. Redukcja 
emisji gazów cieplarnianych przez �rodki transportu, wynikaj�ca z wprowadzenia w nich za-
silania biopaliwami by�a mniejsza ni� 0,6-0,1% emisji ca�kowitej.  

Biopaliwa wykorzystywane obecnie to w wi�kszo�ci tzw. paliwa pierwszej generacji. Do 
ich produkcji stosowane s� olej ro�linne oraz skrobia otrzymywane z p�odów rolnych, które 
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mog� by� równie� wykorzystywane do produkcji �ywno�ci. Pozosta�e cz��ci ro�lin nie mog� 
by� bezpo�rednio wykorzystane do produkcji. Technologie drugiej generacji, bazuj�ce na 
uwalnianiu energii zgromadzonej w innych cz��ciach ro�lin dzi�ki wykorzystaniu enzymów 
lub w procesie zgazowania mog� zmniejszy� istniej�cy obecnie poziom wspó�zawodnictwa 
o wykorzystanie area�ów uprawowych: paliwa kontra �ywno��. 

 
Rys. 10. Udzia� biopaliw w transporcie (© Eurostat) 

Obecnie produkowane biopaliwa to przede wszystkim bioetanol oraz biodiesel. W 2006 r. 
w UE wyprodukowano nieco ponad 5,1 mln ton biopaliw, co by�o jednak o 31% wi�cej ni� 
w roku poprzednim. Biodiesel stanowi� 85% ca�kowitej produkcji. Czerwona linia na rys. 11 
oznacza 1% (119 PJ) zu�ycia energii przez �rodki transportu. A wiec jest to po�owa 
z dwuprocentowego udzia�u biopaliw zalecanego przez Komisj� Europejsk�.  

 
Rys. 11. Produkcja biopaliw w Unii Europejskiej (© EurObservER) 
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3.2. Biopaliwa a emisja gazów cieplarnianych 
Eksperci wyra�aj� coraz wi�ksze w�tpliwo�ci dotycz�ce rzeczywistego wp�ywu biopaliw 
pierwszej generacji na obni�anie emisji gazów cieplarnianych. Wi��e si� to z ilo�ci� energii 
zu�ywanej w procesie ich produkcji oraz dodatkow� emisj� gazów cieplarnianych zwi�zan� z 
tworzeniem nowych obszarów uprawowych ro�lin stosowanych do produkcji biopaliw (np. 
wycinanie lasów tropikalnych). Produkcja biopaliw wytwarza presj� na wykorzystanie ziemi, 
ró�norodno�� biologiczn�, zasoby wodne i gruntowe, zw�aszcza w krajach rozwijaj�cych si�. 
Mo�na z tym zjawiskiem do pewnego stopnia tak�e wi�za� ogólno�wiatowy wzrost cen �yw-
no�ci. Wskazuje to na potrzeb� zachowania ogromnej ostro�no�ci zwi�zanej z dalsz� promo-
cj� paliw pochodzenia ro�linnego (tzw. rolniczych).  
Biopaliwa drugiej generacji mog� prowadzi� do bardziej znacz�cych ogranicze	 emisji gazów 
cieplarnianych i wyeliminowania wspomnianych wy�ej negatywnych skutków ubocznych. 
Wci�� jednak niezb�dna jest analiza tego, czy b�d� one ogólnie dost�pne na tyle wcze�nie, 
aby by�o mo�liwe uzyskanie za�o�onych w UE celów d�ugoterminowych, czyli 10% udzia�u 
biopaliw w 2020 r. Nale�y równie� przebada� inne aspekty zwi�zane z wprowadzaniem bio-
paliw drugiej generacji przez wszystkich emitentów wykorzystuj�cych biopaliwa (a wi�c nie 
tylko przez �rodki transportu) w aspekcie zastosowania wyra�nie zarysowanych kryteriów 
zrównowa�onego rozwoju produkcji biomasy w Europie i innych krajach, w celu unikni�cia, 
na przyk�ad nieuczciwej konkurencji mi�dzy �ywno�ci� a paliwem uzyskiwanym z area�ów 
uprawowych. Bardzo wa�ne jest dzia�anie na rzecz zmniejszenia przepa�ci jak istnieje pomi�-
dzy udanymi zastosowaniami innowacyjnych technologii a ich szerokim i skutecznym wpro-
wadzeniem na rynek, przejawiaj�cym si� rosn�cym poziomem inwestycji sektora publicznego 
i prywatnego. Kluczowe jest tu promowanie nowych technologii jako elementu pozwalaj�ce-
go na obni�enie kosztów dzia�alno�ci gospodarczej, minimalizacja ryzyka finansowego i in-
nych zagro�e	 oraz barier, które zazwyczaj hamuj� tego rodzaju inwestycje (rys. 12). 
 

 
Rys. 12. Wyzwania na przysz�o	� i droga zrównowa�onego rozwoju transportu 
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4. POTRZEBY BADAWCZO-ROZWOJOWE 
Europejski przemys� motoryzacyjny jest liderem w pracach badawczo-rozwojowych ukie-

runkowanych na obni�anie emisji CO2. Innowacje w zakresie bezpo�redniego wtrysku benzy-
ny i oleju nap�dowego, zoptymalizowanych uk�adów przeniesienia nap�du, systemów stop-
start z odzyskiwaniem energii hamowania czy technologia nap�dów hybrydowych to tylko 
niektóre z ostatnich osi�gni��. W rezultacie, 100 wspó�czesnych samochodów wytwarza 
mniej wi�cej tak� sam� ilo�� zanieczyszcze	 jak pojedynczy samochód w 1970 r. [7]. 

Mimo tak znacz�cego post�pu technologicznego, skuteczne rozwi�zanie kwestii dostaw 
energii i ochrony �rodowiska wymaga wielopoziomowego podej�cia w zakresie prowadzo-
nych prac badawczo-rozwojowych. Obejmuje to takie dzia�ania jak m.in.: 
– podnoszenie sprawno�ci energetycznej silników spalinowych; 
– dywersyfikacj� �róde� energii (paliwa konwencjonalne, biogaz, hydrorafinowane oleje 

ro�linne, paliwa z biomasy BTL, biodiesel, wodór, energia elektryczna itp.); 
– zró�nicowanie infrastruktury dostaw paliw i energii przy jednoczesnym ograniczaniu 

liczby jej no�ników; 
– elektryfikacj� uk�adu nap�dowego (systemy hybrydowe, nap�d elektryczny, nap�d wodo-

rowy z ogniwami paliwowymi, systemy magazynowania energii); 
– optymalizacj� pojazdów (ulepszone zarz�dzanie energi�, rekuperacji energii, konstrukcje 

lekkie, nowe koncepcje pojazdów); 
– rozwój systemów wspó�dzia�aj�cych, popraw� infrastruktury (np. systemy sterowania 

ruchem) i wdra�anie metod jazdy ekologicznej w ramach zintegrowanego podej�cia 
z udzia�em wszystkich zainteresowanych stron. 
G�ównym celem dzia�alno�ci badawczo-rozwojowej zwi�zanej z paliwami alternatywny-

mi przeznaczonymi do ko�owych �rodków transportu jest ograniczenie uzale�nienia od paliw 
kopalnych poprzez wykorzystania pierwotnych �róde� energii, które s� odnawialne, bezpiecz-
ne, dostatecznie obfite i bardziej przyjazne dla �rodowiska naturalnego. W krótkiej perspek-
tywie oznacza to tworzenie i udost�pnianie wi�kszej liczby energooszcz�dnych pojazdów 
wykorzystuj�cych paliwa o ni�szej zawarto�ci w�gla ni� paliwa kopalne. W �rednim i d�ugim 
okresie jest to produkcja czystych paliw pochodz�cych ze �róde� pierwotnych. W tym kontek-
�cie potencjalne paliwa alternatywne to szeroka gama paliw neutralnych pod wzgl�dem emisji 
CO2, uzyskiwanych z surowców odnawialnych (paliwa konwencjonalne, biogaz, hydrorafi-
nowane oleje ro�linne, paliwo BTL, biodiesel, wodór, energia elektryczna itp.).  
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SUSTAINABLE TRANSPORT SYSTEM: 
FASION OR NECCESSITY 

Streszczenie 
The paper discusses topics connected with the aspirations of the European Union to create a sus-

tainable transport system with a high level of safety, environmentally conscious and energy efficient. It 
would be composed of energy-efficient means of transport, adaptive and responsive to changing con-
ditions control systems for traffic and infrastructure management and energy-efficient supply base. 
Particular attention was paid to issues such as the impact of wheeled transport on greenhouse gas 
emissions, especially CO2 globally and across Europe. The different scenarios leading to reduction of 
the fuel consumption by road transport in the context of reducing CO2 emissions were analyzed. The 
presented technology is limited to the heavy traction engines (so-called Heavy Duty Diesels, HDD). 
Different problems connected with the use of biofuels of the first and second generation were also 
shown, taking into account the influence of the greenhouse gas emissions. 
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