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Tento článek vznikl za podpory Ministerstva dopravy ČR, projekt 
č. G912-058-520 „Metodika kvantifikace a vyhodnocení environ-
mentálních a bezpečnostních vlivů dopravy“, a Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy ČR, projekt (OC 193), součást akce EU COST 
356 „Metody hodnocení a multidisciplinární ocenění vlivů dopravy 
na trvale udržitelné životní prostředí“.

Souhrn

Článek se zabývá možností použití bioetanolu ve vznětových 
motorech a zejména pak využitím paliva E95. Využití bioetanolu 
jeho přimícháváním do motorové nafty a dvoupalivového systému 
přináší možnost nahrazení 20–40 % motorové nafty. Palivo E95 pak 
představuje možnost, jak ve vznětovém motoru nahradit 100 % 
motorové nafty, a tím více přispět k evropskému závazku do roku 
2020 nahradit 10 % spotřebovaných pohonných hmot v dopravě 
biopalivy. Kromě výrazného přínosu v podobě poklesu produkce 
oxidu uhličitého přináší palivo E95 také možnost, jak snížit emise 
oxidů dusíku a pevných částic. V současné době je palivo E95 
používáno ve více než 200 městských autobusech ve švédském 
Stockholmu.
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Hromádko J., Hromádko J., Miler P., Štěrba P.: Use of the 
Fuel E95 in CI Engines

The article deals with a possibility of bioethanol use in compression 
ignition (CI) engines and especially the using of the fuel E95. The use 
of bioethanol as a blend of bioethanol and diesel and also a double 
fuel system brings the possibility of 20–40 % of diesel supplying. 
The fuel E95 is chances how to replace 100 % of diesel in CI engines 
thereby contribute towards the European engagement for substitution 
of 10 % of driving fuel consumed in transport by the year 2010. Besides 
of expressive benefit in carbon dioxide downturn, this fuel E95 brings 
downturn also in nitrogen oxide and solid production. Currently this 
fuel is being used in more than 200 buses in the Swedish Stockholm.
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