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W dniach 23-25 stycznia 2012 r., w ho-
telu Amber Baltic w Międzyzdrojach odby-
ła się I Ogólnopolska Konferencja EcoFuel.
Jej organizatorami były Instytut Naukowo-
Wydawniczy „Spatium” oraz Science, Bu-
siness, Technology, a partnerem strategicz-
nym spółka Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo. Spółka ta jest liderem ryn-
ku gazu w Polsce. Jej działalność podsta-
wowa obejmuje poszukiwania i eksploata-
cję złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz
import, magazynowanie, obrót i dystrybu-
cję paliw gazowych i płynnych. Podejmu-
jąc działania z zakresu promocji wykorzy-
stania paliw alternatywnych w napędach
pojazdów drogowych, PGNiG objęła funk-
cję partnera konferencji EcoFuel i jej głów-
nego sponsora. Patronat medialny nad
konferencją objęło m.in. czasopismo Au-
tobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy
Transportowe.

Konferencja została zaprojektowana
w taki sposób, aby zaprezentować zarów-
no najnowsze osiągnięcia naukowe,
jak również przedstawiać ich zastosowanie
w warunkach rynkowych. Każdy panel

tematyczny zwieńczony został dyskusją,
która poszerzała wiedzę i świadomość
w danym obszarze, a także stała się przy-
czynkiem do rozwiązania problemów tra-
piących rynek paliw alternatywnych oraz

pojazdów nimi zasilanych. Wysoki poziom
konferencji zapewnili przedstawiciele jed-
nostek naukowo-badawczych, a także
przedsiębiorstw wykorzystujących pojazdy
zasilane paliwami alternatywnymi.

I Ogólnopolska Konferencja EcoFuel
Anna Urbańska

Solaris Urbino 18 Hybrid

Dr inż. Ryszard Wołoszyn przedstawił referat, w którym wykazał, że sprawność silnika zasila-
nego CNG może być wyższa niż przy zastosowaniu paliw ropopochodnych
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W trakcie konferencji odbyły się trzy pa-
nele dyskusyjne:
o Gaz ziemny w transporcie drogowym,

którego moderatorem był dr inż. Ryszard
Wołoszyn z Politechniki Radomskiej,

o Energia elektryczna w transporcie dro-
gowym, którego moderatorem był prof.
dr hab. inż. Antoni Szumanowski z Poli-
techniki Warszawskiej,

o Zastosowanie biogazu i biopaliw w trans-
porcie drogowym, którego moderatorem
był dr inż. Adam Dużyński z Politechniki
Częstochowskiej.
Referat wprowadzający pt.: Spalanie

CNG w silnikach wysokoprężnych do pierw-
szego panelu przedstawił dr inż. R. Woło-
szyn. Omówił w nim techniczne aspekty za-
stosowania paliw alternatywnych oraz wy-
niki badań nad ich zastosowaniem w sil-
niach wysokoprężnych. W swoim wystąpie-
niu podkreślił, że gaz ziemny stanowi
ważną alternatywę dla paliw konwencjonal-
nych. Cenną zaletą tego paliwa jest możli-
wość uzyskania go w procesach fermen-
tacji na wysypiskach odpadów i w gospo-
darstwach rolniczych. Stosowanie gazu
ziemnego jest istotnym kierunkiem ogra-
niczenia negatywnego wpływu transportu
drogowego na środowisko naturalne. Sto-
sowane rozwiązania techniczne pozwalają
na utrzymanie sprawności silnika na po-
dobnym poziomie, jak przy zasilaniu pali-
wami ropopochodnymi.

Tezy sformułowane przez dr inż. R. Wo-
łoszyna znalazły potwierdzenie w referacie
CNG w komunikacji miejskiej przedstawio-
nym przez Kazimierza Gałkiewicza, preze-
sa PKM w Gdyni. Firma ta eksploatuje 92
autobusy, wykonując roczną pracę eksplo-
atacyjną na poziomie 6,3 mln pojkm. Od
2005 r. spółka realizuje program „CNG –
ekologiczny transport miasta Gdyni”. W la-
tach 2005-2006 w komunikacji miejskiej
Gdyni testowane były autobusy zasilane
CNG, a we wrześniu 2007 r., w wyniku prze-
targu nieograniczonego zakupiono 5 au-
tobusów MAN Lion’s City CNG. Kolejne
5 takich autobusów wprowadzono do eks-
ploatacji w kwietniu 2009 r. i 4 w grudniu
2010 r. Analiza zużycia paliwa w porówny-
walnych autobusach zasilanych CNG i ole-
jem napędowym wskazuje, że średnie
koszty zużycia gazu ziemnego w okresie
wrzesień 2007 – grudzień 2011 były niż-
sze o 61,34 zł/100 km, tj. o 35,8%. Wymier-
nymi efektami zastosowania autobusów
zasilanych CNG w komunikacji miejskiej
Gdyni jest także zmniejszenie emisji NOx

o 50-80%, CO2 o 20%, CO o 60-80%, PM10
o 99%, aldehydów o 70% i węglowodorów
aromatycznych o 90%.

Pozytywne doświadczenia w dotychcza-
sowej eksploatacji autobusów zasilanych
CNG skutkować będą kontynuacją działań
proekologicznych w PKM w Gdyni. Plano-
wany jest zakup kolejnych 26 autobusów
CNG. W 2015 r. na gdyńskich ulicach po-
winno być ich już 40.

Ekologiczne i ekonomiczne zalety pojaz-
dów zasilanych CNG podkreślał Robert Zaj-
kowski, Product Manager w firmie Iveco.
Przedstawił on zastosowania CNG w auto-
busach, samochodach ciężarowych oraz
w maszynach agrotechnicznych i budowla-
nych. Z prowadzonych badań wynika,
że silniki CNG spełniają z pewnym zapasem
wymogi projektowanej normy Euro-6.

Zalety proekologiczne pojazdów CNG pro-
wadzą do dużego zainteresowania ich eks-
ploatacją w wielu państwach członkowskich
Unii. Przykładowo we Włoszech zarejestro-
wanych jest ponad 3 tys. takich autobusów,
we Francji 2,2 tys. a w Hiszpanii 1000.

Pierwszy panel dyskusyjny zakończył re-
ferat Doświadczenia PGNiG SA w obszarze
CNG przedstawiony przez Marka Kwasowca
z PGNiG SA. W swoim wystąpieniu omówił
strategie PGNiG w zakresie zwiększania
udziału gazu ziemnego do napędu pojazdów
samochodowych. Wskazał na dobre prakty-
ki w państwach członkowskich Unii Europej-
skiej oraz na współpracę PGNiG z przedsię-
biorstwami komunikacyjnymi w Polsce.

Koszty zużycia paliwa w 2011 r. przez autobusy zasilane CNG i olejem napędowym eksplo-
atowane przez PKM w Gdyni

MAN Lion’s City CNG
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W drugim panelu przedstawione zo-
stały referaty:
o Pojazdy elektryczne i hybrydowe,

a sprawa Polska – prof. dr hab. inż. Je-
rzy Merkisz, Politechnika Poznańska,

o Toyota – pojazdy w technologii Plug-
in Hybrid – Jan Okulicz-Kozaryn,
Toyota Motor Poland Company Limi-
ted sp. z o.o.,

o BMW – w stronę wydajnych ekologicz-
nych aut – Paweł Nawrocki, BMW Pol-
ska sp. z o.o.,
Prof. Jerzy Merkisz zwrócił uwagę, że

obecnie 88% ludności na świecie nie ma
własnego samochodu. W perspektywie
najbliższych 40 lat sytuacja zmieni się
jednak znacząco. Liczba eksploatowa-
nych samochodów wzrośnie z 0,8 mld
w 2011 r. do 2 mld w 2050 r. Będzie to
miało istotny wpływ na jakość środowi-
ska naturalnego. Konieczna jest zatem
kontynuacja działań zmierzających do
ograniczenia negatywnego wpływu
transportu na środowisko. W swoim wy-
stąpieniu omówił najważniejsze zmiany
w konstrukcji pojazdów oraz prognozy
zastosowania paliw alternatywnych,
zwracając szczególną uwagę na napę-
dy hybrydowe i elektryczne oraz ogni-
wa paliwowe. Przedstawił także wyniki
badań eksploatacyjnych takich pojaz-
dów. Potwierdzają one efektywność sto-
sowania prezentowanych rozwiązań.

W trzecim panelu przedstawione zo-
stały referaty:
Z Silniki zasilane biogazem – przyszłość

i teraźniejszość – dr inż. Adam Dużyński,
Politechnika Częstochowska,

Z Produkcja biogazu na cele transporto-
we w warunkach polskich – Barbara
Smerkowska, PIMOT,

Z Rozwój rynku biopaliw – Rajner Blacheta,
prezes Petro-Mad sp. z o.o.,

Z Perspektywy dla rozwoju rynku bioga-
zu w Polsce – Łukasz Marcinkowski,
PGNiG Energia SA.
W referacie wprowadzającym dr inż.

Adam Dużyński przedstawił uwarunkowa-
nia prawne oraz technologie produkcji bio-
paliw. Zwrócił uwagę na możliwości wy-
korzystania odpadów i ścieków oraz
upraw energetycznych w wytwarzaniu bio-
paliw. Omówił także projekt BIOMASTER
(Polskę reprezentuje w nim Małopolska),
którego celem jest zwiększenie produkcji
biogazu w Unii Europejskiej i jego wyko-
rzystania w sektorze transportu. Prowa-
dzone będą także działania promocyjne.
Projekt finansowany jest z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z Funduszu Norweskiego.

Porównanie emisji z silnika Cursor 8 CNG
z normami czystości spalin

Wykorzystanie paliw alternatywnych, zdaniem prof. Jerzego Merkisza, jest istotnym czynni-
kiem ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem słuchali kolejnych referatów i wystąpień dyskusyjnych
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Dwupokładowy autobus Scania OmniCity zasilany etanolem

Zwiększenie wykorzystania biogazu wy-
maga – zdaniem dr inż. Adama Dużyńskie-
go – wprowadzenia działań regulacyjnych
oraz wsparcia finansowego. Przyczynić się
to może już w niedalekiej przyszłości do dy-
wersyfikacji polskiego rynku energetyczne-
go. Tezy te potwierdził w swoim wystąpieniu
Stanisław Mrozik. Zwrócił on jednocześnie
uwagę, że oprócz zaangażowania władz pu-
blicznych, konieczny jest także rozwój infra-
struktury do dystrybucji paliw alternatywnych
i serwisowania pojazdów, a także zwiększe-
nie podaży pojazdów. Pomiędzy tymi czyn-
nikami istnieją bowiem ścisłe zależności.

Organizatorzy konferencji zapewnili
uczestnikom możliwość uczestnictwa w licz-
nych imprezach towarzyszących (muzeum,
przedstawienie teatralne, bowling, planeta-
rium, koncert, wystawa pojazdów zasilanych
paliwami alternatywnymi). Stanowiły one
doskonałą okazję do dyskusji kuluarowych
i nawiązywania kontaktów pomiędzy przed-
stawicielami nauki, administracji i biznesu. Imprezy towarzyszące były doskonałą okazją do rozmów kuluarowych


