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Biopaliwa dobrą alternatywą dla benzyny?
Biopaliwa zaliczamy do odnawialnych rodzajów paliw, wśród których są m.in. alkohole, gaz (ziemny,
propan-butan lub wodór) oraz olej rzepakowy. "Można je w zasadzie stosować w silnikach tłokowych
obecnej konstrukcji" - tłumaczy Marek Sutkowski.
Obecnie przemysł transportowy opiera się głównie na ropie naftowej. Tymczasem jej zasoby są

ograniczone i niedługo się skończą. "Ponieważ zmniejszają się zasoby ropy, coraz droższa staje się
eksploatacja jej złóż" - mówi Sutkowski.
Produkcja paliw alternatywnych pozwalałaby na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz na
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Paliwa te można pozyskiwać z każdej masy
organicznej (np. z odpadów pochodzenia organicznego, takich jak ścinki drzew) lub wydobywać, jak
gaz ziemny.
"Gdyby paliwa te były produkowane na masową skalę, byłyby tańsze. Podobnie silniki - opłaca się
skonstruowanie silników przystosowanych do tego rodzaju paliw, a nie modyfikowanie tych, które
przeznaczone są dla paliw ropopochodnych. Silniki takie miałyby dużo większą sprawność i byłyby
bardziej ekologiczne" - mówi Sutkowski.
Konieczność konstruowania specjalnych silników, przystosowanych do biopaliw, wynika przede
wszystkim z innych właściwości fizyko- chemicznych tych paliw.
Jak podkreśla Sutkowski, stosowanie paliw alternatywnych bezpośrednio w tradycyjnych silnikach,
wymaga np. zapewnienia odpowiedniego smarowania. Związane jest to m.in. z właściwościami
alkoholi, które powodują zmywanie tłuszczu, podczas gdy benzyna lub olej napędowy mają dobre
właściwości smarne.
Wszystko przemawia na korzyść paliw alternatywnych, zaznacza Sutkowski. Są nie tylko są
ekonomiczne, ale też powodują znaczny spadek zanieczyszczenia środowiska.
Stosowanie biopaliw i paliw alternatywnych zmniejsza emisję do atmosfery m.in. związków azotu
i węgla. "W przypadku paliwa alkoholowego, produkowanego z biomasy, mamy do czynienia
z zamkniętym obiegiem węgla. W wyniku spalania takiego paliwa, do atmosfery dostaje się
dwutlenek węgla, który jest później przyswajany przez żywe rośliny" - tłumaczy Sutkowski.
"Z paliw alternatywnych w Polsce popularny jest jedynie propan- butan, zdarza się, że w autobusach
stosuje się olej rzepakowy" - ubolewa Sutkowski. - "W Polsce stosowanie biopaliw jest ciągle
stosowane na zbyt mała skalę".
Tymczasem w Brazylii lub Meksyku wiele samochodów jeździ na alkohol. Podobnie często z paliw
alternatywnych korzysta Szwecjia i Norwegia, gdzie popularny jest gaz ziemny.
Biopaliwa i inne paliwa alternatywne będą tematem wykładów, które naukowiec zaprezentuje
wspólnie z Dariuszem Klimkiewiczem w czasie wrześniowego Festiwalu Nauki, który odbędzie się
w Warszawie.
Wykład na ten temat będzie można usłyszeć - dwukrotnie - w Instytucie Techniki Cieplnej
Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 21/25) 19 września o godzinie 12.00 i 25 września
o godzinie 10.00.
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec
http://laboratoria.net/aktualnosci/3492.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,
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Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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