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EUROPEJSKI PROJEKT BALTIC BIOGAS BUS JAKO PRZYKŁAD
AKTYWNOŚCI CENTRUM OCHRONY ŚRODOWISKA
INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W OBSZARZE
ALTERNATYWNYCH PALIW I NAPĘDÓW
Europejski transport drogowy niemal w pełni zależy od paliw kopalnych. Dotyczy to
w szczególności ropy naftowej. Dywersyfikacja paliw w transporcie drogowym będzie
kluczowym problemem do rozwiązania w najbliższych latach. Biogaz jest odnawialnym
paliwem alternatywnym. Aktualnie w Polsce biogaz jest wykorzystywany głównie do
produkcji energii elektrycznej i ciepła. W niektórych państwach (np. w Szwecji), biogaz
oczyszczony do jakości gazu ziemnego jest również stosowany jako paliwo do pojazdów.
W artykule opisano możliwości produkcyjne oraz potencjał produkcji biogazu obu Państw:
Polski i Szwecji. Jest to jednym z celów realizowanego obecnie Europejskiego Projektu
Baltic Biogas Bus (BBB). Celem projektu jest m. in. przedstawienie możliwości produkcji
biogazu w państwach regionu Morza Bałtyckiego biorących udział w projekcie.
W artykule scharakteryzowano właściwości biogazu i biometanu. Opisano skutki
ekologiczne stosowania biogazu (biometanu) do zasilania silników autobusów miejskich.
Na wstępnie w artykule przedstawiono też obecne i przyszłe działania Centrum Ochrony
Środowiska Instytutu Transportu Samochodowego. Europejski Projekt Baltic Biogas Bus
jest jednym z realizowanych w Centrum Ochrony Środowiska projektów
międzynarodowych. Innym jest np. eMAP (electromobility – scenario based Market
potential, Assessment and Policy options).
EUROPEAN PROJECT BALTIC BIOGAS BUS AS AN EXAMPLE
OF ACTIVITIES OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTER
OF MOTOR TRANSPORT INSTITUTE IN THE AREA
OF ALTERNATIVE FUELS AND DRIVES
The road transport in Europe almost fully depends on fossil fuel. This dependence
concerns in particular oil. Diversification of fuels in the road transport will be a key
attribute to solve in the coming years. Biogas is alternative renewable fuel. Actually in
Poland biogas is used for generating electricity and heat. In some countries (for example
in Sweden), upgraded biogas to natural gas quality, is used as a vehicle fuel. In this paper
described biogas production and production potential in two countries: Poland and
Sweden. It is one of the purposes of European Project Baltic Biogas Bus (BBB), realized
presently. Purpose of the project is inter alia presentation of the production possibilities in
Baltic Sea Region countries participating part in the project. In the paper characterized
property of biogas and biomethane. Described ecological results of biogas (biomethane)
application for fuelling city buses. At the beginning in the paper presented also current
and future activities of the Environmental Protection Center of the Motor Transport
Institute. European Baltic Biogas Bus project is one of international projects realized in
Environment Protection Center. Another is for example eMAP (electromobility – scenario
based Market potential, Assessment and Policy options).
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1. Wprowadzenie
Centrum Ochrony Środowiska (COŚ) Instytutu Transportu Samochodowego –
działające na prawach zakładu wykonuje prace naukowo - badawcze w dziedzinie ochrony
środowiska przed szkodliwymi oddziaływaniami zanieczyszczeń, powodowanych przez
transport drogowy. W skład Centrum wchodzą pracownie: Badań Emisji i Analiz
Ekologicznych.
Zadania pracowni są następujące:
Pracownia Badań Emisji:
 opracowywanie i badanie urządzeń, metod i systemów ograniczających emisję
zanieczyszczeń z pojazdów drogowych oraz ich silników;
 opracowywanie metod badania emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa przez pojazdy
drogowe i ich silniki;
 opracowywanie zasad i trybu kontrolowania pojazdów drogowych i ich silników pod
względem emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa;
 kontrolowanie spełniania przez pojazdy drogowe i ich silniki wymagań, ustalonych
przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa, w tym
w szczególności wykonywanie badań homologacyjnych oraz kontroli produkcji
pojazdów, ich silników i wyposażenia zgodnie z regulaminami EKG ONZ i przepisami
(rozporządzeniami, dyrektywami) UE;
 badania stanowiskowe silników samochodowych oraz silników w zastosowaniach
poza-drogowych;
 badania stanowiskowe pojazdów samochodowych.
Pracownia Analiz Ekologicznych:
 opracowywanie metod wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń
powodowanych przez pojazdy drogowe, a także inwentaryzowanie tych zanieczyszczeń
w skali mikro i makro;
 monitorowanie emisji dwutlenku węgla przez nowe pojazdy samochodowe w kraju
(zgodnie z decyzjami Komisji UE);
 sporządzanie analiz, zestawień i raportów w zakresie spełnienia przez Polskę
międzynarodowych porozumień, dotyczących ochrony środowiska i odnoszących się do
transportu drogowego;
 współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ochrony środowiska
przed szkodliwym oddziaływaniem transportu drogowego.
Zakład posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, potwierdzający
spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
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Rys. 1. Hamownia podwoziowa Centrum Ochrony Środowiska
Instytutu Transportu Samochodowego
Fig. 1. Chassis dynamometer in Environmental Protection Center of Motor Transport Institute

Przyszłościowe działania Centrum Ochrony Środowiska to między innymi:
‒ badania homologacyjne silników i pojazdów oraz ich zgodności produkcji z typem
homologowanym, badania pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego,
‒ działania zmierzające do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń spalin z pojazdów
związane ze stosowanie paliw i napędów alternatywnych poprzez:
 badania samochodów o napędzie elektrycznym i hybrydowym oraz zasilanych
wodorem,
 badania pojazdów zasilanych paliwami gazowymi (np. biometanem),
‒ analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdów na emisję
zanieczyszczeń spalin z tych pojazdów oraz z transportu drogowego,
‒ działania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z pojazdów, jak też
maszyn w zastosowaniach poza-drogowych, związane z ich badaniami w rzeczywistych
warunkach eksploatacji,
‒ unowocześnienie bazy badawczej w kierunku odwzorowywania rzeczywistych
warunków ruchu drogowego w przypadku pojazdów ciężkich (hamownia podwoziowa
dla samochodów ciężarowych i autobusów).
Prace prowadzone w Centrum Ochrony Środowiska realizowane są w postaci prac
statutowych, projektów krajowych oraz międzynarodowych. Wśród tych ostatnich
znaczące miejsce zajmują: eMAP (electromobility – scenario based Market potential,
Assessment and Policy options) związany z oceną wprowadzania na rynek europejski
samochodów elektrycznych oraz Europejski Projekt Baltic Biogas Bus (BBB), którego
celem jest:
‒ upowszechnianie w państwach Regionu Morza Bałtyckiego idei wykorzystania
biometanu do zasilania silników autobusów komunikacji miejskiej,
‒ zwiększenie udziału biometanu jako paliwa do napędu silników autobusów
komunikacji miejskiej w państwach Regionu Morza Bałtyckiego, a tym samym
ograniczenie emisji dwutlenku węgla w skali regionu oraz w poszczególnych
państwach regionu,
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‒ promocja wprowadzania autobusów z silnikami zasilanymi biometanem do
komunikacji w miastach w aspekcie lokalnego zmniejszania negatywnych skutków
oddziaływania autobusów komunikacji miejskiej na środowisko naturalne.
2. Charakterystyka biogazu (biometanu)
Definicję biogazu określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE[8]
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE[7] oraz
2003/30/WE[6]. Według tego dokumentu biogaz jest to gaz pochodzący z wysypisk
odpadów, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych. Jest to gaz produkowany
z biomasy i/lub z części odpadów ulegającej biodegradacji, który może być oczyszczony
do poziomu odpowiadającego jakości gazu ziemnego, dla stosowania jako biopaliwo lub
gaz opałowy.
Biogaz jest to mieszanina metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2), z domieszką
niewielkich ilości siarkowodoru, azotu, tlenu, wodoru oraz innych substancji. Biogaz jest
gazem wytwarzanym przez mikroorganizmy z materii organicznej w wyniku fermentacji
metanowej w warunkach beztlenowych.
Typowy skład biogazu przedstawia tabela 1 [13].
Tabela 1
Skład biogazu [13]
Table 1
Biogas composition [13]
Substancja/Związek

Średnia
zawartość

Granice
zawartości

65 % (v/v)

(50 – 75) %
(v/v)

Dwutlenek węgla (CO2) 35 % (v/v)

(25 – 45) %
(v/v)

Siarkowodór (H2S)

(20 – 20000)
ppm

Metan (CH4)

Para wodna (H2O)
Azot (N2)
Tlen (O2)
Wodór (H2)

(2 – 7) %
(v/v)
<2 % (v/v)
<2 % (v/v)
<1 % (v/v)
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Właściwości











łatwopalny
nietrujący
bezwonny
lżejszy od powietrza
im więcej metanu tym wyższa
wartość opałowa biogazu
niepalny
im więcej dwutlenku węgla tym
niższa wartość opałowa biogazu
może powodować korozję armatury
dystrybucyjnej i zbiorników
metalowych
może skraplać się i powodować
niedrożność w rurociągach
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Rys. 2. Technologie konwersji przy produkcji paliw transportowych [4]
Fig. 2. Conversion technologies for production of transport fuels [4]

Biogaz jest produkowany w biogazowniach rolniczych, na wysypiskach odpadów czy
w oczyszczalniach ścieków (rys. 3).

Biogazownia rolnicza w Uniechówku, Polska
Agricultural biogas plant in Uniechówek, Poland
(Źródło: poldanor.com)

Biogazownia rolnicza w Örebro, Szwecja
Farm based (crops) Örebro, Sweden
(Źródło: SL, Sweden)

Oczyszczalnia ścieków w Sztokholmie, Szwecja
Waste water treatment plant in Stockholm, Sweden
(źródło: SL, Sweden)

Rys. 3. Instalacje do produkcji biogazu
Fig. 3. Installations for biogas production
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Biogaz może być także produkowany przez termiczno – chemiczną gazyfikację, która
jest procesem, w którym z biomasy lub odpadów organicznych, po podgrzaniu przy
ograniczonej ilości tlenu, rozkładana jest materia organiczna i powstają gazy takie jak:
dwutlenek węgla, wodór, para wodna, tlenek węgla i metan. Biogaz produkowany w ten
sposób nazywa się Bio-SNG (Bio-Syntetic Natural Gas – syntetyczny biogaz).
Technologia ta nie zawsze zaliczana jest do technologii produkcji biogazu [4].
Gasification

Biomass

Gas
purification

Methanisation,
gas dehydration
and CO capture
2

THE GAS NETWORK

Bio-SNG

Heat

Electricity

Żródło: Gasum, Finland

Rys. 4. Produkcja syntetycznego biogazu
Fig. 4. Production of synthetic biogas (Bio-SNG)

Technologie oczyszczania biogazu pozwalają na usunięcie: wody, siarkowodoru, tlenu,
azotu, amoniaku, siloksanów, cząstek stałych. Powodują one zwiększenie wartości
opałowej biogazu przez usunięcie dwutlenku węgla. Dokonuje się również m.in.
odoryzacji i sprężenia biogazu [3].
Obecne technologie oczyszczania biogazu są następujące: water scrubbing (Pressurized
Water Scrubbing – PWS) – płukanie wodne (bądź technologia Genosorb wykorzystująca
określone ciecze płuczące), Pressure Swing Adsorption (PSA) – adsorpcja
zmiennociśnieniowa, chemical adsorption – adsorpcja chemiczna (technologia Amine
Washing), membrane separation – separacja membranowa, cryogenic – frakcjonowanie
kriogeniczne [3]. W wyniku tych procesów otrzymuje się biometan. W tabeli 2
przedstawiono szwedzką normę dla biometanu jako paliwa do silników z zapłonem
iskrowym (ZI) [3], zaś rys. 5 instalacje do oczyszczania biogazu w Szwecji i Norwegii.
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Tabela 2
Szwedzka norma dla biometanu jako paliwa do silników z ZI [3]
Table 2
Swedish Standard for biomethane as fuel for SI engines [3]
• Cząstki stałe < 1 μm
• Metan 97+/–2 %
• Para wodna < 32 mg/Nm3
• CO2, O2, N2 < 5%
• Tlen < 1 vol %
• Siarka < 23 mg/Nm3
• N (z wyjątkiem N2) wyrażony jako NH3 <20 mg/Nm3
• Zodoryzowany
• Sprężony do 200 bar
Przy wtrysku do sieci gazu ziemnego: dodatek propanu (około 7–9 vol%)

Oczyszczalnia ścieków w Oslo, Norwegia
Waste water treatment plant in Oslo, Norway

Instalacja oczyszczania biogazu w Örebro, Szwecja
Upgrading in Örebro, Sweden
(Źródło: SL, Sweden)

Instalacja oczyszczania biogazu
w Oslo, Norwegia
Biogas upgrading installation in
Oslo, Norway

Instalacja oczyszczania biogazu w Uppsala, Szwecja
Upgrading in Uppsala, Sweden
(Źródło: SL, Sweden)

Rys. 5. Instalacje do oczyszczania biogazu w Norwegii i Szwecji
Fig. 5. Installation of biogas in Norway and Sweden
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Biometan może być wykorzystywany bezpośrednio w silnikach o zapłonie iskrowym
jako CBG (Compressed Biomethane Gas) lub LBG (Liquid Biomethane Gas) uzyskany np.
przy wykorzystaniu technologii teracastus [2], jak to ma miejsce w Szwecji lub też może
być bezpośrednio wtryskiwany do sieci gazu ziemnego (Niemcy). Na rysunkach 6 i 7
przedstawiono sposoby transportu biogazu.

Rys. 6. Wtrysk biometanu do sieci gazu ziemnego [3]
Fig. 6. Injection of biomethane into the natural gas network [3]
(Źródło: Gasum)

Rurociąg biogazu w Sztokholmie, Szwecja
Pipeline for biogas in Stockholm, Sweden
(Źródło: SL, Sweden)

Zajezdnia autobusowa w Sztokholmie, Szwecja
Bus depot in Stockholm, Sweden
(Źródło: SL, Sweden)

Rys. 7. Autobusy zasilane biometanem w zajezdni w Sztokholmie
Fig. 7. Buses powered by biomethane at the bus depot in Stockholm
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Na rysunku 8 przedstawiono procentowy udział utylizacji biogazu jako paliwa
pojazdów w ogólnej jego utylizacji w Szwecji w 2008 roku [19].

Rys. 8. Utylizacja biogazu w Szwecji (2008) [19]
Fig. 8. Utilization of biogas in Sweden (2008) [19]

Europejski Projekt Baltic Biogas Bus stymuluje użycie biogazu (biometanu) jako
paliwa do zasilania autobusów komunikacji miejskiej dla ograniczenia negatywnego
oddziaływania na środowisko naturalne. Analiza potencjału produkcji biogazu w krajach
Regionu Morza Bałtyckiego w tym Polski i Szwecji stanowi jedno z zadań tego projektu.
Nowe szanse rozwoju rynku biogazowego stwarza Dyrektywa Unii Europejskiej
2009/28/WE [8] z 5 czerwca 2009 dotycząca promocji odnawialnych źródeł energii,
zobowiązująca Polskę do osiągnięcia 15% udziału OZE w końcowym zużyciu energii
w 2020 roku, co daje szanse rozwoju sektorowi biogazu, który może znaleźć bezpośrednie
i pośrednie zastosowanie w odniesieniu do wszystkich trzech końcowych nośników
energii, jakimi są energia elektryczna, ciepło i transport.
Przygotowywany przez rząd dokument – „Plan działań w zakresie energetyki
odnawialnej do 2020 roku”, jako plan wdrożenia w/w dyrektywy ma wyszczególnić
udziały poszczególnych nośników energii z OZE i technologii w osiągnięciu krajowego
celu wskaźnikowego oraz ich udział w ogólnym, krajowym bilansie wykorzystania energii.
Wprowadzenie nowego systemu wsparcia, w tym nowego systemu certyfikatów w ramach
nowelizacji Prawa Energetycznego, zadecyduje o opłacalności inwestycji biogazowych
w najbliższych latach.
Na początku 2010 roku (wg danych Urzędu Regulacji Energetyki – URE) liczba
biogazowni w Polsce wynosiła 124 w tym:
 6 biogazowni rolniczych;
 46 biogazownie wytwarzające biogaz w oczyszczalniach ścieków;
 72 biogazownie wytwarzające biogaz na wysypiskach odpadów [14].
Zakłada się, że w 2020 r. Polska wytwarzać będzie 2 mld m3 biogazu (MRiRW) [15].
Z wytworzonego w 2008 roku w Polsce biogazu otrzymano 251,8 GWh energii
elektrycznej i 925 TJ ciepła, przy czym w 2010 roku zarówno biogazownie rolnicze, jak
i instalacje w oczyszczalniach ścieków, oraz przy wysypiskach odpadów posiadały łączną
moc 70,777 MW [15].
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3. Biogaz w Polsce – sytuacja aktualna i perspektywy rozwoju
3.1. Potencjał produkcyjny biogazu w Polsce z biogazowni rolniczych
W Polsce, która posiada 31 269 tysięcy ha, 55% gruntów jest wykorzystywanych do
celów rolniczych, a 29% to tereny leśne. Całkowity potencjał biomasy szacowany jest
w jednostkach ekwiwalentnych na 160,9 PJ, natomiast przyszłościowe scenariusze
przewidują jego obniżenie do 155,3 PJ (scenariusz 1) i 139,5 PJ (scenariusz 2). Scenariusz
pierwszy przewiduje maksymalizację produkcji biopaliw (w tym biogazu) do 2020 roku,
natomiast scenariusz drugi zakłada zrównoważoną produkcję biopaliw (w tym biogazu), ze
szczególnym przestrzeganiem minimalnego wpływu na środowisko. Potencjał leśny
wynosi obecnie prawie 26% całkowitego potencjału i oczekuje się jego wzrostu do
poziomu 31% w przypadku obu scenariuszy. We wszystkich scenariuszach z technicznego
punktu widzenia potencjał frakcji drewna stanowi podstawowy element i będzie równy
53-55% całego potencjału biomasy leśnej. Potencjał przemysłu drzewnego nie będzie miał
znacznego wpływu na w/w wartości wynikające z obliczeń i nie będzie różnił się znacznie
w przypadku obu scenariuszy (2–3%) [18].
Potencjał słomy stanowi największą część całkowitego potencjału biomasy w bieżących
ocenach. Obecnie jej potencjał szacuje się w jednostkach ekwiwalentnych na 115,8 PJ,
czyli 72% całkowitego potencjału biomasy. Oszacowano, że w scenariuszach 1 i 2
potencjał biomasy ulegnie zmniejszeniu do 66% całkowitego potencjału. Większość
całkowitego potencjału słomy stanowi potencjał słomy zbożowej, a szacuje się go na
ponad 62% całkowitego potencjału zbieranej słomy. Na drugim miejscu znajduje się słoma
kukurydziana, około 20%. Słoma rzepakowa ma 17% udział w całkowitej ilości słomy.
Przy maksymalizacji produkcji biopaliw nadwyżka zebranej słomy wyniesie 31%
całkowicie zebranej słomy, natomiast w drugim scenariuszu wartość ta wyniesie 28% [18].
Według danych Agencji Rynku Energii w Polsce, w oparciu o dane dotyczące około
50% rynku polskiego, na dzień 1 stycznia 2010 r., potencjał produkcyjny biogazu
rolniczego szacuje się na 3 629 000 m3, co odpowiada 78 438,4 GJ energii, przy wartości
opałowej biogazu równej 21 614 kJ/m3 [12].
Intencją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zbudowanie do 2020 roku 2500
biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej 2000-3000 MW [15].
W Polsce istnieje ok. 1300 gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła, 3000
gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody, 3500 gospodarstw zajmujących się hodowlą
drobiu, co daje razem 7800 gospodarstw o obsadzie zwierząt powyżej 100 SD [22].
Potencjał produkcji biomasy na trwałych użytkach zielonych (po zabezpieczeniu
potrzeb paszowych na obecnym poziomie produkcji zwierzęcej) wynosi ogółem 2 278 Gg
rocznie przy poziomie minimalnym i produkcji ekstensywnej. Natomiast przy
maksymalnym poziomie przy produkcji intensywnej wynosi 3 418 Gg rocznie [25].
W Polsce uprawy roślin energetycznych w sezonie 2007/2008 zajmowały łącznie
powierzchnię 180,5 tys. ha. Rośliny oleiste zajmowały 63,6% powierzchni upraw ogółem,
zboża 20,4%, natomiast kukurydza 11%. Pozostałą powierzchnię zajmowały plantacje
trwałe (wierzba energetyczna i inne) oraz trawy, rośliny okopowe i pozostałe [25].
Słoma dostępna do celów energetycznych wykorzystywana jest głównie do produkcji
elektrycznej, energii cieplnej i jako paliwo stałe do produkcji biogazu, a także przewiduje
się jej wykorzystanie do produkcji biopaliw drugiej generacji. Ogólny potencjał Polski
wynosi tu 4 866 Gg [25].
Przyjmując założenie, że na cele energetyczne (produkcja biogazu) będą
wykorzystywane pozostałości produkcji rolniczej tylko w 25%, to ich potencjał wynosi
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około 125 Gg suchej masy (0,5 Mg/ha), co stanowi równowartość około 50 mln m3
biogazu. Jest to równoważne ilościom 10 % gazu ziemnego zużywanego na obszarach
wiejskich [25].
Potencjał dostępnych surowców do wytwarzania biogazu rolniczego szacowany jest
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2 000 - 5 500 mln m3 ogółem (tabela 4).
Głównie są to uprawy specjalne i pozostałości 1 962 mln m3, łąki i pastwiska 1 700 mln m3
oraz produkty uboczne produkcji rolnej 1 540 mln m3.
Potencjał produkcji biogazu w rozróżnieniu na typy surowców jest przedstawiony na
rys. 5 [22].

Rys. 9. Potencjał produkcyjny biogazu rolniczego (w Tg)[22]
Fig. 9. Biogas production potential of agricultural production (Tg) [22]

3.2. Potencjał produkcyjny biogazu w Polsce z wysypisk odpadów
Każdego roku w Polsce produkowanych jest średnio ok. 10 Tg niesegregowanych
odpadów komunalnych, przy czym w grupie odpadów zmieszanych dominuje frakcja
biodegradowalna (ponad 50%). Ponadto znacząca ilość odpadów zielonych z ogrodów
i parków (liście, trawa), a także odpady z targowisk również deponowane są na
składowiskach. Biodegradacja, a więc rozkład tych odpadów odbywa się na
składowiskach, a jednym z produktów tego rozkładu jest metan. Zakładając wydajność
biogazu na poziomie 200 m3/Mg obliczono, że produkcja biogazu z biodegradowalnych
odpadów w Polsce mogłaby wynieść 1 mld m3, co przy założeniu
pięćdziesięcioprocentowej zawartości metanu w uzyskanym biogazie daje teoretyczną
ilość metanu wynoszącą 500 mln m3. Wartość energetyczna biometanu wynosi 36 MJ/m3,
a więc zaniechanie odzysku biogazu z odpadów biodegradowalnych oznacza utratę 18 tys.
TJ energii w skali kraju [20].
W warunkach optymalnych z jednej tony odpadów komunalnych może powstać około
400-500 m3 gazu wysypiskowego. Jednak w rzeczywistości nie wszystkie odpady
organiczne ulegają pełnemu rozkładowi, a przebieg fermentacji zależy od szeregu
czynników. Dlatego też przyjmuje się, że z 1 Mg odpadów można pozyskać maksymalnie
do 200 m3 gazu wysypiskowego [9].
W Polsce w 2000 roku zarejestrowanych było ok. 700 czynnych składowisk odpadów.
Oszacowano, że produkują one rocznie ponad 600 mln m3 metanu. W praktyce zasoby
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gazu wysypiskowego, możliwe do pozyskania, nie przekraczają (30–45)% całkowitego
potencjału powstającego na wysypisku gazu. W takich warunkach zasoby metanu realnie
możliwe do pozyskania z samych wysypisk odpadów komunalnych są szacowane na
135-145 mln m3 biometanu rocznie, co jest równoważne 5235 TJ. Potencjał ten jest
obecnie wykorzystywany tylko w nieznacznym stopniu. W 2002 roku w Polsce działało
zaledwie 18 instalacji do wykorzystania gazu wysypiskowego [10].
W roku 2008 było w Polsce 876 czynnych składowisk odpadów komunalnych [17].
Liczba składowisk wyposażonych w instalacje odgazowywania stale zwiększa się i w
2007 r. wyniosła 304. Część instalacji wyposażona jest w urządzenia do produkcji energii
cieplnej i/lub elektrycznej.
Według danych Agencji Rynku Energii w Polsce, w oparciu o dane dotyczące około
50% rynku polskiego, na dzień 1 stycznia 2010 r., potencjał produkcyjny biogazu
pochodzącego z wysypisk odpadów szacuje się na 33 927 500 m3, co odpowiada
565 953 GJ energii, przy wartości opałowej biogazu równej 16 681 kJ/m3 [12].
Z danych Urzędu Regulacji Energetyki na dzień 1 stycznia 2010 r. wynika, iż obecnie
istnieją 72 instalacje służące do wytwarzania biogazu pochodzącego z wysypisk odpadów
o łącznej mocy 39,859 MW [14]. Instalacje te są wybudowane na terenie wysypisk.
Z wytworzonego w 2008 roku w Polsce biogazu pochodzącego z wysypisk odpadów
otrzymano 14,4 GWh energii elektrycznej i 142 TJ ciepła [12].
Według źródła EC BREC [23] potencjał z wysypisk/odpadów to: 17,2 PJ w tym:
 potencjał biogazu z wysypisk – 11,5 PJ,
 potencjał biogazu z odpadów komunalnych – 4,8 PJ,
 potencjał biogazu z odpadów zielonych – 0,9 PJ.
Całkowity potencjał biogazu z odpadów/wysypisk w Polsce to około 796 mln m3
(tabela 4), w tym:
 potencjał biogazu z wysypisk – 11,5 PJ, co po przeliczeniu daje około 532 mln m3,
 potencjał biogazu z odpadów komunalnych – 4,8 PJ, co po przeliczeniu daje około
222 mln m3,
 potencjał biogazu z odpadów zielonych – 0,9 PJ, co po przeliczeniu daje około
42 mln m3.
3.3. Potencjał produkcyjny biogazu w Polsce z oczyszczalni ścieków
W Polsce funkcjonuje w sumie ponad 4 tysiące oczyszczalni ścieków komunalnych
i przemysłowych. W wielu takich instalacjach powstają znaczne ilości osadów, które mogą
stanowić doskonały surowiec do produkcji biogazu, gdyż nie zawierają toksycznych
substancji, natomiast zawartość suchej masy szacowana jest na poziomie 4-5%, w tym
ponad 90% masy organicznej, co pozwala na ich beztlenową fermentację. Tymczasem
osady te najczęściej są deponowane na składowiskach odpadów, co staje się coraz
większym problemem, szczególnie w świetle przepisów UE. Unijne uregulowania prawne
ograniczają składowanie osadów, w związku z czym niezbędne jest upowszechnienie
właściwych metod utylizacji osadów ściekowych i ich optymalnego zagospodarowania
[15].
Potencjał techniczny dla wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków do celów
energetycznych jest relatywnie wysoki. W 2003 roku w Polsce istniało 1759
przemysłowych i 1471 komunalnych oczyszczalni ścieków i liczba ta wzrastała. W 2008
roku istniało 3090 komunalnych oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej jedynie przy 72
oczyszczalniach ścieków istnieją biogazownie. Standardowo z 1 m3 osadu (4–5% suchej
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masy) można uzyskać 10–20 m3 biogazu o zawartości ok. 60% metanu. Do bezpośredniej
produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają
zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części
oczyszczalni przemysłowych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie
zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną, jak i elektryczną, energetyczne
wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych może w istotny sposób poprawić
rentowność tego typu usług komunalnych. Ze względów ekonomicznych, pozyskanie
biogazu do celów energetycznych jest uzasadnione tylko w większych oczyszczalniach
ścieków, przyjmujących średnio ponad 8 000 – 10 000 m3/dobę [9].
Dane Eurostatu wskazują, że całkowita produkcja osadu ściekowego w Polsce wynosi
533,4 Gg suchej masy osadu w skali roku (dane z roku 2007) [24]. Biorąc pod uwagę
informacje o tym, że uzysk biogazu z suchej masy organicznej osadu ściekowego wynosi
63 m3 na Mg s.m.o., i to, że zawiera on 80% suchej masy organicznej w suchej masie,
można wywnioskować, że potencjał biogazu z osadu ściekowego wynosi 26 883 360 m3
w skali roku.
Według danych Agencji Rynku Energii w Polsce, w oparciu o dane dotyczące około
50% rynku polskiego, na dzień 1 stycznia 2010 r., potencjał produkcyjny biogazu
pochodzącego z oczyszczalni ścieków szacuje się na 96 930 200 m3 (tabela 4), co
odpowiada 2 078 755 GJ energii [12].
Z danych Urzędu Regulacji Energetyki na dzień 1 stycznia 2010 r. wynika, iż obecnie
istnieje 46 instalacji służących do wytwarzania biogazu pochodzącego z oczyszczalni
ścieków o łącznej mocy 23,673 MW [14]. Instalacje te wybudowane są przy
oczyszczalniach ścieków.
Z wytworzonego w 2008 roku w Polsce biogazu pochodzącego z oczyszczalni ścieków
otrzymano 94,9 GWh energii elektrycznej i 733 TJ ciepła [12].
Polska jako kraj rolniczy i przemysłowy ma stosunkowo duży potencjał produkcji
biogazu. W zależności od stopnia czystości biogazu pochodzenia rolniczego (zawartości
metanu), produkowany biogaz może być ważnym nośnikiem energii w układach
kogeneracyjnych oraz może być wykorzystany w transporcie. Gospodarka odpadami
w Polsce nie jest w pełni wykorzystana, co oznacza, że znaczne jeszcze ilości odpadów
będących potencjalnym źródłem energii nie są w tym celu przetwarzane. Podobnie jest
w przypadku osadów z oczyszczalni ścieków.
Zrównoważone ekonomicznie regulacje w zakresie promowania odnawialnych źródeł
energii zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE [8], mogą zwiększyć możliwości pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych, w tym z odpadów i z osadów oczyszczalni ścieków.
Stopień rozproszenia i stosunkowo mały potencjał indywidualnych gospodarstw
rolnych może utrudnić tworzenie kompleksów biogazowni rolniczych, obejmujących
całość terytorium Polski. Niemniej jednak budowa około 2500 biogazowni rolniczych
w Polsce (Konferencja WIREC 2008), wydaje się być w pewnym stopniu realną w okresie
do 2020 r. Rozpoczęcie badań nad możliwością oczyszczania i stosowania biogazu do
celów transportowych w kraju, daje możliwość wykorzystania biogazu (biometanu) jako
paliwa transportowego, początkowo w maszynach i urządzeniach rolniczych, a następnie
do napędu silników spalinowych pojazdów. Pozwolić może na wykorzystanie istniejącej
sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego w Polsce i lepsze wykorzystanie istniejących
i powstawanie nowych stacji tankowania CNG (obecnie w Polsce istnieje 28 stacji
tankowania CNG).
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4. Potencjał produkcyjny biogazu w Szwecji
Szwecja jest krajem wysoko rozwiniętym w zakresie produkcji energii z zasobów
odnawialnych. Około 29% dostaw energii pierwotnej w kraju pochodzi ze źródeł
odnawialnych.
Przemysł biogazowy zaczął rozwijać się w latach 1950 – 1970 właśnie w Szwecji,
początkowo w celu zmniejszenia ilości osadów ściekowych. W 2006 roku w Szwecji
istniały 223 instalacje produkcji biogazu: 138 oczyszczalni ścieków komunalnych, 60
instalacji przy wysypiskach odpadów komunalnych, 3 przemysłowe oczyszczalnie
ścieków, 14 instalacji kofermentacyjnych oraz 8 biogazowni rolniczych. W chwili obecnej
w Szwecji istnieje 229 instalacji biogazowych z całkowitą produkcją biogazu o wartości
1,4 TWh/rok. Większość z tych instalacji, bo aż 139 jest zlokalizowanych przy
oczyszczalniach ścieków komunalnych (WWTP). W tych właśnie instalacjach produkuje
się niemalże 43% szwedzkiego biogazu [9].
Teoretyczny potencjał produkcji biogazu w Szwecji wynosi około (14-17) TWh/rok
(tabela 4), co stanowi ponad dziesięciokrotność aktualnej produkcji biogazu. Biomasa
pochodząca z rolnictwa reprezentuje największą część potencjału biogazu. Aktualnie
prawie 80% potencjału z sektora rolniczego pozostaje niewykorzystane.
Całkowita produkcja biogazu w Szwecji wynosiła 1,2 TWh w roku 2006 (jak podano
wyżej 1,4 TWh w 2010 roku przy 229 biogazowniach).
W 2006 roku najwyższym uzyskiem biogazu charakteryzowały się instalacje
oczyszczalni ścieków – 582 GWh, a także instalacje przy wysypiskach odpadów –
342 GWh. Instalacje kofermentacyjne produkowały 184 GWh energii, instalacje
przemysłowe – 91 GWh energii, natomiast biogazownie rolnicze – tylko 14 GWh energii.
Według Szwedzkiego Stowarzyszenia Gazowego potencjał biogazu w Szwecji jest
bardzo duży, a jego wartość wynosi (35-40) TWh/rok (tabela 4).
W potencjale biogazu około 14 TWh energii: 50% pochodzi z upraw roślin, głównie
biomasy pochodzącej z ugorów, 18% z odchodów zwierzęcych, w 7% z odpadów
komunalnych, również 7% z osadu ściekowego oraz 18% z różnych innych źródeł
(odpadów przemysłowych, odpadów ogrodniczych itd.). Około 26 TWh pochodzi ze
zgazowania biomasy leśnej i rolnej.
4.1. Potencjał produkcyjny biogazu w Szwecji z biogazowni rolniczych
Całkowity potencjał biomasy odpadowej w Szwecji oceniany jest aktualnie na około
123 PJ/rok. Z potencjału leśnego pochodzi 82% tego potencjału całkowitego, 7%
z przemysłu drzewnego, a 11% pochodzi ze słomy [5].
Określono dwa różne scenariusze rozwoju odnawialnych źródeł energii w Szwecji.
Scenariusz pierwszy przewiduje maksymalizację produkcji biopaliw (w tym biogazu) do
2020 roku, natomiast scenariusz drugi zakłada zrównoważoną produkcję biopaliw (w tym
biogazu), ze szczególnym przestrzeganiem minimalnego wpływu na środowisko.
W scenariuszu pierwszym całkowity potencjał biomasy wynosi 130,8 PJ/rok, gdzie
83% pochodzi z gospodarki leśnej, mniej niż 9% przypada przemysłowi drzewnemu,
a reszta, również około 9%, przypada potencjałowi słomy. Scenariusz drugi to łącznie
potencjał biomasy o wartości 131,8 PJ/rok. Potencjał ten to odpowiednio: 85% gospodarka leśna, 7% - przemysł drzewny, 8% - potencjał słomy.
Wykorzystany rolniczo obszar kraju zajmuje 3,1 mln ha, co stanowi 7% całkowitego
obszaru kraju. Obszary zalesione zajmują 53% tego obszaru. Główny udział w potencjale
leśnym pochodzi ze ścinek drzew.
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W całkowitej ilości słomy, słoma zbożowa stanowi więcej niż 80%, resztę zaś stanowi
słoma kukurydziana. Potencjał produkcyjny ze słomy zebranej w Szwecji został oceniony
na 60 PJ/rok, jednakże oba scenariusze przyszłościowe przewidują spadek potencjału
produkcyjnego słomy do 56,2 PJ/rok.
Najwyższe zagęszczenie produkcji biomasy zostało zidentyfikowane w regionie Östra
Mellansverige, gdzie umożliwia ona otrzymanie 5,4 PJ/rok energii. Zgodnie ze
scenariuszami przyszłościowymi produkcja w tym regionie zmaleje, co umożliwi
otrzymanie 4,8 PJ/rok energii w przypadku scenariusza pierwszego i do 4,4 PJ/rok
w przypadku scenariusza drugiego. Również w regionie Sydsverige całkowity potencjał
biomasy wynosi to około 4 PJ/rok. W pierwszym przyszłościowym scenariuszu potencjał
ten się nie zmieni, natomiast w przypadku scenariusza drugiego potencjał ten zmaleje do
3,6 PJ/rok. W czterech regionach Szwecji potencjał biomasy określono na poziomie
bliskim zeru.
Na bazie aktualnych ocen można stwierdzić, że najbardziej czułymi wskaźnikami
w obu scenariuszach są: wskaźnik „słomy zbożowej do ziarna” i „udziału słomy w glebie”.
W scenariuszach przyszłościowym to wskaźnik „konsumpcji zboża” wykazywał
najwyższą zmienność. We wszystkich regionach, w których całkowity potencjał słomy
określono na poziomie bliskim zeru, najbardziej wrażliwym aktualnie wskaźnikiem okazał
się „udział słomy w glebie”, natomiast w scenariuszach przyszłościowych wskaźnik
„konsumpcji mięsa” był najbardziej zmiennym [18].
Potencjalne surowce dla produkcji biogazu z sektora rolniczego w Szwecji to rośliny
uprawne, pozostałości rolnicze oraz odchody zwierzęce. W Szwecji potencjał biogazu
z odchodów zwierzęcych wynosi 10-27 TWh/rok ((90-97,2) PJ/rok) [9]. Potencjał biogazu
w Szwecji z biogazowni rolniczych oszacowano na podstawie niniejszych wartości
uwzględniając w/w potencjał produkcji biogazu ze słomy (tabela 4).
4.2. Potencjał produkcyjny biogazu w Szwecji z wysypisk odpadów
W Szwecji na cele produkcji energii cieplnej i elektrycznej spalano ok. 50% odpadów
komunalnych, które zawsze są sortowane u źródła, w bardziej lub mniej efektywny sposób.
Ponad 45% odpadów jest odzyskane i poddane recyklingowi (papier, karton, metal, szkło,
opakowania plastikowe, frakcja biologiczna itd.). Zaledwie 4% jest składowane, przede
wszystkim jako popioły lotne ze spalarni odpadów. Przychody ze sprzedaży energii ze
spalania odpadów dają przesłanki ekonomiczne do zbierania, sortowania i odzyskiwania
odpadów i materiałów do ponownego użycia.
W tabeli 3 przedstawiono ilości różnie przetwarzanych odpadów organicznych, a także
ilość odpadu pofermentacyjnego. Jak wynika z tabeli 3, w procesie przetwarzania
odpadów, w 2008 roku wyprodukowano biogaz umożliwiający uzyskanie 280 tys. MWh,
co oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2004.

93

Transport Samochodowy 3-2012
Tabela 3
Ilość przetworzonych odpadów w Szwecji w podziale na metody ich przetwarzania, ilość energii
pozyskiwanej z biogazu, a także produkcja energii elektrycznej i cieplnej w Szwecji
w latach 2004-2008 [1]
Table 3
The amount of waste processed in Sweden, grouped according to the method of processing, the
amount of energy obtained from biogas and electricity and heat production in Sweden for the years
2004-2008, [1]
Fermentacja beztlenowa (Mg)
Kompostowanie (Mg)
Całkowite przetwarzanie biologiczne (Mg)
w tym przetwarzanie odpadów
spożywczych (Mg)
Całkowita ilość odpadów komunalnych
przetwarzanych biologicznie (Mg)
Odpad pofermentacyjny (Mg)
Biogaz (MWh)
Gaz do zastosowania w silnikach (MWh)
Elektryczność (MWh)
Ciepło (MWh)
Gaz surowy (MWh)

2004
244,374
389,384
633,758
107,028

2005
258,071
459,827
717,710
118,960

2006
283,729
452,388
736,117
134,994

2007
356,087
515,294
871,380
166,807

2008
405,580
568,700
974,280
162,680

433,830

454,450

469,877

561,303

597,280

211,080
118,900

251,840
161,600

272,730
181,270

336,100
228,810

389,350
280,000

70,170
6,230
38,230
0

68,600
1,260
61,620
19,130

80,180
1,680
63,600
26,250

112,860
1,230
67,960
36,370

162,420
700
48,740
42,300

W Szwecji co roku spalanych jest ok. 4,5 Tg odpadów komunalnych, co oznacza, że
uzyskuje się co roku ok. 13,6 TWh energii z odpadów (około 2,3 mld m3 biogazu
(tabela 4)), co z kolei odpowiada rocznemu zużyciu ciepła w 810 000 gospodarstwach
domowych i energii elektrycznej w 250 000 domach jednorodzinnych.
W praktyce oznacza to, że około 15% energii cieplnej pochodzi ze spalania odpadów
komunalnych. Znaczna liczba ludności miasta Malmo (250 tys. osób), 30% ludności
Goteborg (500 000 osób) oraz ludność całego południowego Sztokholm (130 tys. osób)
wykorzystuje energią cieplną produkowaną w spalarniach odpadów komunalnych.
4.3. Potencjał produkcyjny biogazu w Szwecji z oczyszczalni ścieków
Ważnym substratem do produkcji biogazu są osady ściekowe, wilgotna frakcja
biologiczna występująca w odpadach komunalnych oraz odpady z przemysłu
żywnościowego i rolnictwa. Tak wytworzony biogaz może być bezpośrednio używany do
produkcji energii elektrycznej i ciepła lub zostać poddany procesowi uszlachetniania do
jakości gazu ziemnego i użyty jako paliwo do napędzania pojazdów lub kierowany do sieci
gazu ziemnego.
W Szwecji ze względu na brak rozbudowanej sieci gazu ziemnego rozwiązaniem jest
używanie biometanu do napędu pojazdów miejskich. W miastach Linkoping i Helsingborg
(oba po około 100 000 mieszkańców), wszystkie autobusy i pojazdy służące do wywozu
odpadów zasilane są biometanem. W Linkoping biometanem zasilany jest również
regionalny pociąg.
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Biogaz jest droższy w produkcji od gazu ziemnego, jednak jego stosowanie działa
korzystnie na ograniczenie emisji CO2. Państwo mobilizuje gminy do jego produkcji
poprzez zwolnienie z akcyzy. Dodatkowo, według prawa unijnego nie wolno składować
odpadów biologicznych ze względu na niekontrolowaną emisję metanu, który ma 21krotnie większy negatywny wpływ na efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla.
W roku 2006 w Szwecji wytworzono 210 000 ton osadu ściekowego. Z tego wynika, że
potencjał wytworzenia biogazu z osadów ściekowych w Szwecji w roku 2006 wynosił
około 529 200 m3 (tab. 4).
W Szwecji nie istnieje problem z zagospodarowaniem przefermentowanego osadu
z oczyszczalni ścieków. Osad ten po odwodnieniu zawracany jest do gleby z uwagi na
dużą zawartość fosforu i brak metali ciężkich. Dzięki temu znacznie obniżono zakres
stosowania nawozów sztucznych. Technologia mieszania ich z odpadami komunalnymi
i spalania wydaje się być najbardziej efektywną technologią w przypadku, gdy poziom
metali ciężkich nie pozwala na zawrócenie osadu do gleby.
5. Potencjał produkcyjny biogazu w Polsce i w Szwecji
W tabeli 4 przedstawiono zestawienie potencjałów produkcji biogazu w Polsce
i Szwecji według różnych scenariuszy.
Tabela 4
Potencjał produkcji biogazu w Polsce i Szwecji
Table 4
Production potential of biogas in Poland and Sweden
Państwo
Rodzaj biogazu
Polska
Szwecja
Biogaz z
rolnictwa

Udział procentowy w całkowitym
potencjale produkcji biogazu

Potencjał produkcji biogazu z rolnictwa
[mld m3/rok]
Udział procentowy w całkowitym
Biogaz z
potencjale produkcji biogazu
wysypisk
Potencjał produkcji biogazu z wysypisk
odpadów
odpadów [mld m3/rok]
Udział procentowy w całkowitym
Biogaz z
potencjale produkcji biogazu
oczyszczalni
Potencjał produkcji biogazu z
ścieków
oczyszczalni ścieków [mld m3/rok]
Całkowity, procentowy potencjał
produkcji biogazu
Sumarycznie

69%

76%

2,0 – 5,51/

1,75-2,13 (7.04)3/
(4,56-5,01)2/

27%

10%

0,796

0,23-0,28 (2,3)3/
(0,60-0,66)2/

4%

14%

0,0969

0,32-0,40 (0,53)3/
(0,84-0,92)2/

100%

100%

2,9-6,4 (22,8)1/;
[mld m /rok] oraz [PJ/rok lub TWh/rok 52,3-115 PJ
(410,4 PJ)1/
3

1/

2,3-2,8 (9,87)3/
[(14-17)2/ TWh; (50,461,2)2/ PJ] (214,8 PJ3/
(6,0-6,6)2/
[(35-40) TWh;
(126-144) PJ)]2/

wg [12]
wg Swedisch Association of Gas
3/
w przypadku Szwecji kursywą zaznaczono maksymalne wartości potencjału produkcji biogazu wynikające
z analiz
2/
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Po analizie danych przedstawionych w tabeli 4, jako wartości charakteryzujące
potencjał produkcji biogazu dla Polski i Szwecji, państw uczestniczących w realizacji
projektu BBB, przyjęto wartości maksymalne z niniejszej tabeli. Z tabeli 4 wynika, że
w Polsce istnieje znaczący potencjał produkcji biogazu. Jest on znaczący nawet
w przypadku wykorzystania tylko 20-25% tego potencjału dla potrzeb autobusów
komunikacji miejskiej, biorąc pod uwagę, że w kraju w 2009 roku (w przedsiębiorstwach
i zakładach komunikacji miejskiej zatrudniającej powyżej 9 osób) stan inwentarzowy
autobusów w transporcie miejskim wyniósł 11 755 pojazdów, zaś dla eksploatacji 100
autobusów rocznie, produkcja biogazu kształtuje się na poziomie ok. 6 mln Nm3.
W Szwecji już obecnie znacząca liczba autobusów miejskich zasilana jest biogazem
(biometanem). Dla przykładu tylko w Sztokholmie w 2011 roku eksploatowano 230
autobusów zasilanych biometanem.
6. Aspekt ekologiczny wykorzystania gazu ziemnego (biometanu) w miejskim
transporcie autobusowym
Sprężony biometan jest paliwem o parametrach sprężonego gazu ziemnego (CNG) lecz
jest paliwem w zasadzie niemal w pełni odnawialnym. Dotychczasowe rezultaty badań
własności ekologicznych autobusów miejskich prowadzone przez VTT [16] m.in. w teście
Braunschweig wskazują, że obecnie (tabela 5):
 autobusy napędzane silnikami z ZI zasilanymi CNG-mieszanka stechiometryczna,
poziomu emisji EEV, charakteryzują się emisją NOx, jak też PM, mniejszą niż autobusy
napędzane silnikami z ZS zasilane olejem napędowym, poziomu emisji EEV (rys. 10),
 autobusy napędzane silnikami z ZI zasilanymi CNG, poziomu emisji EEV,
charakteryzują się ponadto większą stabilnością emisji w tym w/w w czasie
eksploatacji, w porównaniu z powyższymi autobusami napędzanymi silnikami z ZS
zasilanymi olejem napędowym,
 autobusy napędzane silnikami z ZI zasilanymi CNG, charakteryzują się bardzo małą
emisją PM,
 wykorzystanie CNG do zasilania silników autobusów umożliwia osiągnięcie małej
liczby cząstek stałych, małej emisji aldehydów i policyklicznych węglowodorów
aromatycznych (PAH) rys. 11, rys. 12 i rys.13 oraz małej emisji NO2,
 wadą stosowania CNG do zasilania silników z ZI autobusów jest większe zużycie
energii przez silniki tych pojazdów w porównaniu do zużycia energii przez silniki z ZS
napędzające autobusy.
Silniki autobusów zasilanych CNG pracują znacznie ciszej niż silniki zasilane olejem
napędowym. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w gęstej zabudowie miast przy dużym
natężeniu ruchu drogowego. Prowadzone badania potwierdzają zmniejszenie poziomu
hałasu dla autobusów napędzanych silnikami zasilanymi CNG w granicach (1-3) dB.
Rys. 10 przedstawia, że badane w teście Braunschweig najlepsze pod względem emisji
dwutlenku węgla autobusy miejskie napędzane silnikami zasilanymi olejem napędowym,
jak też napędzane sinikami zasilanymi CNG charakteryzują się emisją drogową dwutlenku
węgla na poziomie 1100 g/km [16]. Tym niemniej trzeba pamiętać, ze biometan jest
paliwem niemal w pełni odnawialnym i w tym aspekcie emisja dwutlenku węgla jest
zerowa.
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Tabela 5
Emisja drogowa zanieczyszczeń spalin oraz eksploatacyjne zużycie paliwa dla autobusów miejskich
w teście Braunschweig [16]
Table 5
Exhaust road emission and operating fuel consumption for city buses in Braunschweig cycle [16]

Rys. 10. Emisja drogowa cząstek stałych i tlenków azotu z autobusów miejskich w teście
Braunschweig [16]
Fig. 10. Road emission of particle matter and nitrogen oxides from city buses in Braunschweig
cycle [16]
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Rys. 11. Liczba drogowa cząstek stałych z autobusów miejskich w teście Braunschweig [16]
Fig. 11. Road number of particulate matter from city buses in Braunschweig cycle [16]

Rys. 12. Emisja aldehydów z autobusów miejskich w teście Braunschweig [16]
Fig. 12. Emission of aldehydes from city buses in Braunschweig cycle [16]

Rys. 13. Emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z autobusów miejskich
w teście Braunschweig [16]
Fig. 13. Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons from city buses in Braunschweig cycle [16]
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Rys. 14. Emisja drogowa tlenków azotu i dwutlenku węgla z autobusów miejskich
w teście Braunschweig [16]
Fig. 14. Emission of nitrogen oxides and carbon dioxide from city buses in Braunschweig cycle [16]

6. Podsumowanie
Pakiet klimatyczno-energetyczny EU 20-20-20 może być podsumowany w następujący
sposób:
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20% do 2020 r.,
 zmniejszenie zużycia energii o 20% do 2020 r. dzięki zwiększonej efektywności
energetycznej,
 zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20% do 2020 r., zaś w szczególności
w sektorze transportu zwiększenie udziału energii odnawialnej o 10%.
Nowa Biała Księga w odniesieniu do transportu zaleca ambitny cel 60% ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu do 2050 r. w porównaniu do 1990
roku. W niniejszej publikacji przewiduje się, że biometan będzie alternatywnym paliwem
transportowym dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów ciężarowych, jak też
ciężkich pojazdów w miastach i ciężkich pojazdów długodystansowych w perspektywie
krótkoterminowej (2020), średnioterminowej (2030) i długoterminowej (2050 - tylko
samochody osobowe i lekkie pojazdy ciężarowe oraz ciężkie pojazdy w miastach) [11].
Perspektywa stosowania biogazu (biometanu) jako paliwa do pojazdów jest więc znacząca.
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