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PALIWA GAZOWE
W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W POLSCE
W artykule omówiono problematykę wykorzystywania sprężonego gazu ziemnego (CNG)
przez silniki spalinowe, przede wszystkim w obszarze miejskiej komunikacji autobusowej.
Scharakteryzowano aspekty ekologiczne stosowania gazu ziemnego w transporcie
samochodowym, szczególnie w porównaniu z poziomem emisji substancji toksycznych
silników wysokoprężnych. Przedstawiono wady i zalety napędu gazowego, obecny poziom
wykorzystania CNG w transporcie zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz argumenty
motywujące do jego wykorzystania.

GAS FUELS
IN THE MUNICIPAL BUS TRANSPORT IN POLAND
The article discusses problems of utilising compressed natural gas (CNG) by the
combustion engines, primarily within the municipal bus transport. The ecological aspects
of the use of natural gas in the road transport have been characterised, especially in
comparison with Diesel engines toxic substances emission level. There are disadvantages
and advantages presented of the gas propulsion, current level of the CNG use in transport,
both in Poland and world wide as well as the motivating arguments for its use.
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Wstęp
Przesłanki ochrony naturalnego środowiska człowieka, kwestie dywersyfikacji
zaopatrzenia w paliwa oraz zmiany cen ropy naftowej na światowym rynku, są przyczyną
poszukiwania nowych nośników energii w gospodarce, w tym także w transporcie. Jednym
z nośników energii, którego zasoby przewyższają zasoby ropy naftowej, a względna emisja
zanieczyszczeń w wyniku spalania w silnikach spalinowych jest znacznie niższa niż emisja
zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw pochodzących z ropy naftowej jest
(składający się głównie z metanu) gaz ziemny.
Zainteresowanie wykorzystaniem paliwa gazowego w silnikach spalinowych ma swoją
historię jeszcze w XIX wieku. W 1860 r. Francuski wynalazca pochodzenia belgijskiego
Etienne Lenoir, skonstruował dwusuwowy silnik spalinowy pracujący na mieszance gazu
ziemnego i powietrza. Zanim inne nośniki energii (jak np. wodór) znajdą zastosowanie
w transporcie, w intensyfikacji wykorzystania w najbliższych latach gazu ziemnego
w transporcie dostrzega się alternatywę dla paliw pochodzących z destylacji ropy naftowej.
Gaz ziemny jest już obecnie paliwem wykorzystywanym w transporcie
i rozpowszechnionym w wielu krajach świata szczególnie w krajach Ameryki Południowej
i Azji.
Zamiennikiem dla wykorzystywanego w transporcie gazu ziemnego może być biogaz,
a ściślej biometan pochodzący z odnawialnych źródeł energii. Takie źródła wykorzystują
biogazownie rolnicze i biogazownie komunalne bazujące na surowcach jakimi są odpady
komunalne i ścieki komunalne.
W krajach skandynawskich, a także w Niemczech biometan wykorzystywany jest od
niedawna do zasilania silników samochodowych, przede wszystkim do zasilania silników
autobusów miejskich.
Idea wykorzystywania paliwa gazowego (głównie gazu ziemnego) w transporcie
samochodowym, w tym w miejskim transporcie autobusowym jest znana i także wdrażana
w wielu miastach w Polsce. Ma ona duże szanse rozwoju, szczególnie właśnie w sektorze
miejskich przewozów autobusowych, także w kontekście prac nad wdrożeniem w kraju
jako nośnika energii biometanu produkowanego z surowców odpadowych [1].
1. Miejsce i rola miejskiej komunikacji autobusowej w polskim systemie
transportowym
Komunikacja autobusowa pozostaje najważniejszym elementem systemu transportu
publicznego obsługującego potrzeby przewozowe w polskich miastach. Mobilność
Polaków mierzona liczbą pasażerokilometrów w ciągu roku nadal odstaje od średniej
europejskiej, aczkolwiek od lat wzrasta. Średnią mobilność mieszkańca Polski szacuje się
aktualnie na około 8800 km w ciągu roku, przy średniej mobilności unijnej rzędu 12 tys.
km/osobę/ rocznie. Szczególnie w ostatnich dwudziestu latach obserwuje się zmiany
struktury lądowych przewozów pasażerskich na rzecz motoryzacji indywidualnej. Ocenia
się, że obecnie ¾ pracy przewozowej w przewozach osób w Polsce realizowane jest przy
wykorzystaniu środków motoryzacji indywidualnej. Przewozy transportem publicznym
spadają, aczkolwiek dynamika tego spadku ma charakter malejący.
Przewozy pasażerów transportem publicznym obejmującym także transport kolejowy
kształtowały się w Polsce w roku 2009 na poziomie 902,176 mln pasażerów i były
niespełna 1/3 niższe niż w 2000 r.
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Praca przewozowa publicznego transportu pasażerskiego w 2009 r. wyniosła 50,646
mld paskm (niecałe 82% pracy przewozowej w 2000 r.). Przewozy pasażerów publicznym
transportem samochodowym w Polsce w 2009 r. wyniosły 612,875 mln osób, co stanowiło
niespełna 65% przewozów w 2000 r. i niecałe 30% przewozów w 1990 r. [2] Odpowiednio
praca przewozowa publicznego transportu samochodowego wyniosła 24,386 mld tkm
(77% pracy przewozowej w 2000 r. i 52% pracy przewozowej w 1990 r.).
Jak już wspomniano, jedną z głównych przyczyn spadku przewozów pasażerów
transportem publicznym w Polsce jest rozwój motoryzacji indywidualnej, szczególnie
dynamiczny od początku okresu transformacji ustrojowej naszego kraju.
Liczba samochodów osobowych w Polsce od przełomu lat 80-tych i 90-tych XX wieku
do końca pierwszej połowy XXI wieku wzrosła przeszło trzykrotnie. W roku 1990
zarejestrowanych było w kraju 5260,6 tys. samochodów osobowych, a w 2009 r. 16494,7
tys. sztuk, co stanowiło już średnio 433 samochody na 1000 mieszkańców kraju.
Przy średniej liczbie samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w takich krajach
jak np. Niemcy (504 samochody osobowe na 1000 mieszkańców w 2008 r.) lub Włochy
(601 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w 2008 r.), czy nawet Litwa (499
samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w 2008 r.) można się spodziewać, że
w nadchodzących latach liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce
ulegnie jeszcze zwiększeniu.
W 2009 r. w Polsce najwięcej samochodów osobowych na 1000 mieszkańców
zarejestrowanych było w województwie wielkopolskim (499) oraz w województwie
mazowieckim (483). W województwie podkarpackim na 1000 mieszkańców
zarejestrowane były 382 samochody osobowe. Mniej zarejestrowano tylko
w województwie podlaskim (378 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców).
W Polsce na ogólną liczbę 850 miast, miejska komunikacja publiczna funkcjonuje
w 300 miastach z tego w ponad 280 miastach oparta jest wyłącznie o transport
autobusowy. Od szeregu lat zmniejszają się przewozy osób środkami miejskiego
transportu publicznego. W roku 2009 przewozy pasażerów komunikacją miejską w kraju
wyniosły 3779 mln pasażerów, co stanowiło 93% przewozów w roku 2008 [3].
Ogólna liczba miejsc w wozach komunikacji publicznej w Polsce wyniosła wg stanu na
koniec 2009 r. 1774,5 tys. miejsc, w tym 1283,7 tys. miejsc w autobusach i 473,6 tys.
miejsc w tramwajach. Liczba ta w ostatnich latach nie uległa zasadniczym zmianom.
W 2009 r. ogólna długość linii komunikacji miejskiej w Polsce zmniejszyła się o 5%
w stosunku do 2008 r. Komunikacja miejska dysponowała mniejszą o 1,6% liczbą taboru
niż rok wcześniej. Liczba autobusów spadła o 1,6%, tramwajów o 1,4%, a trolejbusów
o 1,2%. Dominującą pozycję w komunikacji miejskiej w 2009 r. (spośród przedsiębiorstw
zatrudniających powyżej 9 osób) posiadały przedsiębiorstwa o liczbie pracujących
powyżej 49 osób. W firmach tych skoncentrowanych było prawie 93% autobusów (11 tys.
autobusów o łącznej liczbie 1219,1 tys. miejsc), 94% tramwajów (3,4 tys. tramwajów
o liczbie 445,1 tys. miejsc) i 100% trolejbusów (200 trolejbusów o łącznej liczbie 17,2 tys.
miejsc).
Stan inwentarzowy autobusów w transporcie miejskim w Polsce (w przedsiębiorstwach
i zakładach komunikacji miejskiej zatrudniających powyżej 9 osób) w końcu 2009 r.
wyniósł 11755 pojazdów. Łączny przebieg tego taboru wyniósł 691774 tys.
wozokilometrów. Przeciętny przebieg jednego autobusu w ciągu roku wyniósł 74537 km.
Najwięcej autobusów miejskich posiadały województwo mazowieckie (2586 szt.),
województwo śląskie (1842 szt.), województwo małopolskie (892 szt.), województwo
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dolnośląskie (846 szt.), województwo łódzkie (852 szt.). Najmniej miejskich autobusów
posiadało województwo lubelskie i opolskie (po 180 szt.).
Największy średni roczny przebieg autobusu miejskiego w 2009 r. osiągnięto
w województwie mazowieckim: 80431 km a najniższy w województwie podkarpackim
58707 km, przy średniej krajowej 74537 km [4].
2. Aspekt ekologiczny
samochodowym

wykorzystywania

gazu

ziemnego

w

transporcie

Pojazdy spalinowe są jednym z największych emitentów zanieczyszczeń.
W aglomeracjach miejskich ruch uliczny odpowiedzialny jest za generowanie 99% tlenku
węgla, 96% sadzy, 76% tlenków azotu i stanowi główne źródło innych niebezpiecznych
związków, takich jak benzen, dwutlenek siarki i dwutlenek węgla.
Spaliny emitowane przez pojazdy samochodowe stanowią znaczną część całej emisji do
atmosfery. Problem zanieczyszczeń atmosfery spalinami z silników samochodowych,
bywa szczególnie dotkliwy w wielu dużych aglomeracjach miejskich. Samochodów ciągle
przybywa. Na świecie w 2008 r. zarejestrowanych było ok. 880 mln pojazdów
samochodowych z czego 27% w USA [5]. Nasycenie pojazdami w Europie jest również
bardzo duże i stąd podejmowane od szeregu lat przedsięwzięcia mające na celu
normatywne ograniczenie emisji zanieczyszczeń z samochodów po raz pierwszy
rejestrowanych w krajach unijnych i innych.
Niezależne analizy wykazały, że gaz ziemny już dziś umożliwia spełnienie przez silniki
obowiązujących światowych norm emisji substancji toksycznych z silników.
Gaz ziemny składa się w większości z metanu (nawet do 98%) co powoduje, że jest
paliwem ekologicznym. W przeliczeniu na jednostkę energetyczną gaz ziemny zawiera
mniej związków węgla niż jakiekolwiek paliwo kopalne. Suma zanieczyszczeń
emitowanych przez silniki zasilane sprężonym gazem ziemnym jest niższa w porównaniu
z silnikami diesla, dzięki czemu CNG, jako jedyne paliwo konwencjonalne umożliwia
spełnienie przez silniki pojazdów już teraz obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń
spalin przewidzianych przez Unię Europejską (tabl. 1, rys. 1).
Tabela 1
Emisja spalin wg testu ETC dla silnika CNG MAN E 2866DUH03
oraz normy europejskie EURO 3 – 6 [g/kWh]
Table 1
Exhausts emission acc. to the ETC test for the CNG MAN E 2866DUH03 engine
and European EURO 3 – 6 [g/kWh] standards
Substancja
zanieczyszczająca

Emisja
rzeczywista

Norma
EURO 3
(2000)

Norma
EURO 4
(2005)

Norma
EURO 5
(2008)

Norma
EURO 6
(2009)

CO
NMHC
CH4
NOx
PM

0,12
0,0
0,02
0,36
0,007

5,45
0,78
1,6
5,0
0,16

4,00
0,55
1,1
3,5
0,03

4,00
0,55
1,1
2,0
0,03

4,00
0,16
0,50
0,40
0,01

Żródło: Michałowski R. „Zasilanie CNG alternatywą dywersyfikacji paliw silnikowych”: Dolnośląska Spółka
Gazownicza Sp. z o.o.; V Seminarium Sieci Naukowo-Gospodarczej „Energia”; Wrocław, 2007.02.26 oraz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr. 595/2009
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Rys. 1. Europejskie normy emisji substancji toksycznych z silników oraz wielkości emisji
substancji toksycznych z silników zasilanych CNG [g/kWh] .
Fig. 1. European standards of the toxic substances emission from the engines and volume
of the toxic substances emission from the engines powered by CNG [g/kWh]

Jedną ze skutecznych metod zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla zdrowia
ludzi i ich środowiska jest zastosowanie do zasilania silników spalinowych właśnie paliw
gazowych w tym CNG. Zastosowanie do tego celu biometanu jest jeszcze lepszym
rozwiązaniem.
Gaz ziemny, podobnie jak biometan, może być wykorzystany do zasilania silników
spalinowych w postaciach [6]:
 sprężonej do ciśnienia nieznacznie większego od ciśnienia atmosferycznego – ten
sposób nie znajduje obecnie zastosowania, przede wszystkim z powodu małej gęstości
energetycznej przechowywanego paliwa ze względu na objętość i masę zbiornika
gazu,
 sprężonej do ciśnienia około (20 ÷ 25) MPa, przechowywany w temperaturze otoczenia
(analogicznie, jak w wypadku gazu ziemnego CNG – Compressed Natural Gas),
 skroplonej, przechowywany w temperaturze około –163ºC, bez stosowania nadciśnienia
(analogicznie, jak w wypadku gazu ziemnego LNG – Liquefied Natural Gas).
Technika zastosowania skroplonego gazu ziemnego, podobnie jak biometanu, do
zasilania silników spalinowych nie jest dotychczas jeszcze silnie rozpowszechniona (choć
wiąże się z nią duże nadzieje), natomiast zastosowanie sprężonego gazu ziemnego czy
biometanu jest coraz bardziej popularne.
CNG, biometan mogą być stosowane do zasilania silników spalinowych
w następujących rozwiązaniach konstrukcyjnych [6] :
 do zasilania silników o zapłonie iskrowym:
 dwupaliwowych na: paliwo ciekłe (benzynę) i gazowe – silnik może pracować na
benzynie lub na gazie, z tym że na benzynie w fazie rozruchu silnika i – często –
na biegu jałowym,
 zasilanych gazem,
 do zasilania silników o zapłonie samoczynnym:
 dwupaliwowych na: paliwo ciekłe (olej napędowy) lub na gaz z zastosowaniem
dawki zapłonowej oleju napędowego,
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 na gaz z zastosowaniem dawki zapłonowej oleju napędowego.
Najczęściej występującym rozwiązaniem w dużych silnikach jest zastosowanie
zasilania CNG, biometanem (CBG) silników o zapłonie iskrowym, będących modyfikacją
oryginalnych silników o zapłonie samoczynnym. Najważniejszymi zmianami
konstrukcyjnymi silnika o zapłonie samoczynnym na silnik o zapłonie iskrowym, zasilany
CNG, CBG, jest: zastosowanie świecy zapłonowej w miejsce wtryskiwacza, wyposażenie
silnika w układ zapłonu, konstrukcyjne zmniejszenie stopnia sprężania, zastosowanie
przepustnicy w układzie dolotowym, zastosowanie specjalnych sterowników procesów
roboczych w silniku, przede wszystkim dawki paliwa i kąta wyprzedzenia zapłonu, oraz
zastosowanie w układzie wylotowym specjalnego reaktora katalitycznego [6].
Istnieją dwie możliwości zastosowania algorytmów sterowania składu mieszanki palnej
silników o zapłonie iskrowym na paliwo gazowe: na mieszankę stechiometryczną
(w podstawowym obszarze pracy) z wykorzystaniem wielofunkcyjnego reaktora
katalitycznego oraz na mieszanki ubogie w obszarach pracy silnika na obciążeniach
częściowych. Częściej stosowanym rozwiązaniem w silnikach do napędu autobusów
miejskich, jest wykorzystania sterowania składu mieszanki palnej na stechiometryczną [6].
Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają liczne zalety ekologiczne silników
o zapłonie iskrowym zasilanych sprężonym gazem ziemnym lub biometanem w stosunku
do silników o zapłonie samoczynnym, przede wszystkim [6]:
 zmniejszenie emisji tlenku węgla,
 znaczne zmniejszenie emisji węglowodorów,
 znaczne zmniejszenie emisji węglowodorów pierścieniowych i ich pochodnych,
w szczególności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
 zmniejszenie emisji tlenków azotu,
 znaczne zmniejszenie emisji cząstek stałych.
Literatura dostarcza licznych informacji na temat wyników badań silników spalinowych
zasilanych paliwami gazowymi, w szczególności ekologicznych skutków zastosowania
gazu ziemnego do zasilania silników [6]. Informacje te są jednak w znacznym stopniu
niejednolite, a bardzo często nawet sprzeczne ze sobą. Dotyczy to szczególnie emisji
zanieczyszczeń, bardzo wrażliwej na właściwości konstrukcyjne silników oraz warunki ich
pracy. Najbardziej liczny zbiór informacji na temat emisji zanieczyszczeń z silników
spalinowych, zasilanych gazem ziemnym i biogazem, dotyczy wyników badań
homologacyjnych. Warunki te różnią się jednak istotnie od warunków pracy silników
spalinowych autobusów miejskich w rzeczywistym ruchu drogowym. Warunki pracy
silników spalinowych w autobusach miejskich charakteryzują się znacznie mniejszymi
wartościami średniej prędkości obrotowej i obciążenia oraz większym udziałem czasu
pracy na biegu jałowym niż ma to miejsce w dynamicznych testach homologacyjnych [6]:
amerykańskim HDDTT (Heavy Duty Diesel Transient Test), a szczególnie europejskim
ETC (European Transient Cycle). Podobne różnice zachodzą w wypadku rozpatrywania
statycznych stanów pracy silników w testach homologacyjnych i w warunkach
rzeczywistego użytkowania silników w autobusach miejskich. Rozważania na temat
warunków pracy silnika spalinowego w autobusie miejskich są zawarte w pracy [6].
Na rysunkach 2–5 przedstawiono wyniki badań emisji jednostkowej
w homologacyjnym teście dynamicznym ETC dla silników do autobusów miejskich
w okresie obowiązywania limitów emisji jednostkowej zanieczyszczeń na poziomie EURO
IV. Na wykresach przedstawiono wyniki silnika klasycznego o zapłonie samoczynnym
zasilanego olejem napędowym – PD oraz czterech silników o zapłonie iskrowym
zasilanych gazem ziemnym: CNG 1 – CNG 4.
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Rys. 2. Emisja jednostkowa tlenku węgla w teście dynamicznym ETC
Fig. 2. Unit–emission of the carbon monoxide in the dynamic ETC test
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Rys. 3. Emisja jednostkowa węglowodorów w teście dynamicznym ETC
Fig. 3. Unit–emission of the hydro-carbons in the dynamic ETC test
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Rys. 4. Emisja jednostkowa tlenków azotu w teście dynamicznym ETC
Fig. 4. Unit–emission of the nitrogen oxides in the dynamic ETC test
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Rys. 5. Emisja jednostkowa cząstek stałych w teście dynamicznym ETC
Fig. 5. Unit–emission of the particulates in the dynamic ETC test

EEV Level, Engine - Fuel

Wyniki badań homologacyjnych silników spalinowych stosowanych do napędu
autobusów, zarówno o zapłonie samoczynnym, jak i o zapłonie iskrowym na gaz ziemny,
przedstawione przykładowo w niniejszym podrozdziale, wskazują jak znaczące są
możliwości poprawy właściwości ekologicznych silników w zakresie emisji
zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu paliwa gazowego.
Na rysunkach 6–10 przedstawiono wyniki badań homologacyjnych w teście ETC
silników produkcji koncernu Scania – modeli OC9 G02 260 i OC9 G03 300. Silnik te są
zastosowane w autobusach użytkowanych w centrum Sztokholmu i są one zasilane
biometanem. Badania homologacyjne wykonano dla dwóch standardów paliwa: GR i G23
[6].
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Rys. 6. Wyniki badań emisji jednostkowej tlenku węgla w teście ETC z silników
OC9 G02 260 OC9 G03 300, zasilanych paliwami GR i G23
wraz z limitem emisji jednostkowej EEV
Fig. 6. Tests results of the unit–emission of the carbon monoxide in the dynamic ETC test, from the
OC9 G02 260 OC9 G03 300 engines, powered by the GR and G23 fuels, together with the EEV
unit–emission limit
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Rys. 7. Wyniki badań emisji jednostkowej niemetalowych węglowodorów w teście ETC z silników
OC9 G02 260 i OC9 G03 300, zasilanych paliwami GR i G23 wraz z limitem emisji jednostkowej
EEV
Fig. 7. Tests results of the unit–emission of the non-metallic hydro-carbons in the dynamic ETC test,
from the OC9 G02 260 OC9 G03 300 engines, powered by the GR and G23 fuels, together with the
EEV unit–emission limit
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Rys. 8. Wyniki badań emisji jednostkowej metanu w teście ETC z silników OC9 G02 260 i OC9
G03 300, zasilanych paliwami GR i G23 wraz z limitem emisji jednostkowej EEV
Fig. 8. Tests results of the unit–emission of the methane in the dynamic ETC test, from the
OC9 G02 260 OC9 G03 300 engines, powered by the GR and G23 fuels, together with the EEV
unit–emission limit

79

EEV Level, Engine - Fuel

Transport Samochodowy 2-2011

OC9 G03 300 - G23
OC9 G03 300 - GR
OC9 G02 260 - G23
OC9 G02 260 - GR
EEV
0

0,5

1

1,5

2

eNOx [g/(kWh)]

EEV Level, Engine - Fuel

Rys. 9. Wyniki badań emisji jednostkowej tlenków azotu w teście ETC z silników OC9 G02 260
i OC9 G03 300, zasilanych paliwami GR i G23 wraz z limitem emisji jednostkowej EEV
Fig. 9. Tests results of the unit–emission of the nitrogen oxides in the dynamic ETC test, from the
OC9 G02 260 OC9 G03 300 engines, powered by the GR and G23 fuels, together with the EEV
unit–emission limit
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Rys. 10. Wyniki badań emisji jednostkowej cząstek stałych w teście ETC z silników OC9 G02 260
i OC9 G03 300, zasilanych paliwami GR i G23 wraz z limitem emisji jednostkowej EEV
Fig. 10. Tests results of the unit–emission of the particulates in the dynamic ETC test, from the
OC9 G02 260 OC9 G03 300 engines, powered by the GR and G23 fuels, together with the EEV
unit–emission limit

Istnieją również doniesienia literaturowe na temat badań poznawczych emisji
zanieczyszczeń z silników zasilanych gazem ziemnym lub biometanem [6]. Prowadzone są
również badania emisji zanieczyszczeń z silników zasilanych gazem ziemnym
w warunkach odpowiadających różnym zastosowaniom silników spalinowych, np. dla
silników maszyn roboczych [6].
Szczególnie interesujące są badania porównawcze emisji zanieczyszczeń: z silników
klasycznych o zapłonie samoczynnym zasilanych olejem napędowym i z silników
o zapłonie iskrowym na gaz ziemny, wykonywane w warunkach użytkowania autobusu
w ruchu miejskim. Interesujące wyniki badań są przedstawione w pracach [7], [8]. Badania
przeprowadzano na hamowni podwoziowej w testach jezdnych, opracowanych do
symulacji ruchu autobusu miejskiego: Braunschweig (rys.11.) i Orange County Bus
(rys.12.) [7],[8].
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Rys. 11. Schemat testu Braunschweig
Fig.11. Braunschweig test diagram

Rys. 12. Schemat testu Orange County Bus
Fig. 12. Orange County Bus test diagram

Badania były przeprowadzane na autobusach z silnikami o różnej objętości skokowej
i z różnymi układami sterowania
składu
mieszanki
gazowo–powietrznej:
stechiometrycznego i na mieszanki ubogie. Ogólnie potwierdziły się powszechnie znane
wyniki znacznego zmniejszenia dzięki zastosowaniu gazu ziemnego emisji tlenku węgla,
węglowodorów i tlenków azotu oraz prawie całkowitego wyeliminowania emisji cząstek
stałych. W wypadku emisji dwutlenku węgla wyniki były niejednoznaczne z tendencją
zwiększenia się emisji przy zastosowaniu zasilania gazem ziemnym. Wyniki te
potwierdzają rezultaty badań przedstawione w pracy [9]. W pracy tej wyznaczono emisję
dwutlenku węgla całkowitego (wynikającą ze składu elementarnego paliwa) z silnika
o zapłonie samoczynnym na olej napędowy i z silnika o zapłonie iskrowym na gaz ziemny
na podstawie wyników badań emisji w teście dynamicznym ETC oraz wyników zużycia
paliwa w teście jezdnym MZA (rys.13), opracowanym dla warunków ruchu autobusów
w Warszawie.
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Rys. 13. Schemat testu MZA (z zaznaczoną wartością średnią prędkości)
Fig. 13. MZA test diagram (with the marked average speed)

Wyniki obliczeń wskazały na względne zwiększenie emisji drogowej dwutlenku węgla
w wypadku zastosowania gazu ziemnego o prawie 14% (rys.14.).
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Rys. 14. Emisja drogowa dwutlenku węgla całkowitego w teście MZA z silników: D082LOH07 na
olej napędowy i E2866DOH na gaz ziemny.
Fig. 14. Total road carbon dioxide emission in the MZA test from the engines: D082LOH07 running
on Diesel oil and E2866DOH for the natural gas

Zwiększenie emisji dwutlenku węgla całkowitego w wypadku zastosowania gazu
ziemnego wynika przede wszystkim z mniejszej sprawności ogólnej silnika o zapłonie
iskrowym w stosunku do sprawności ogólnej silnika o zapłonie samoczynnym, szczególnie
w warunkach niewielkich obciążeń, co ma miejsce powszechnie w użytkowaniu silników
autobusów miejskich. Wniosek o różnicach w emisji dwutlenku węgla dotyczy oczywiście
jedynie dwutlenku węgla całkowitego – w wypadku używania biometanu, który jest
paliwem odnawialnym, emisja dwutlenku węgla kopalnego jest praktycznie zerowa, a to
właśnie emisja dwutlenku węgla kopalnego jest czynnikiem sprzyjającym intensyfikacji
zjawiska cieplarnianego w atmosferze.
Według [10] w porównaniu emisji spalin z silników pojazdów benzynowych, w pojazdach
zasilanych CNG następuje:
CO
– zmniejszenie emisji o ok. 70-90%
NMHC
– zmniejszenie emisji o ok. 85%
NOx
– zmniejszenie emisji o ok. 50-80%
CO2
– zmniejszenie emisji o ok. 20%
W porównaniu z silnikami diesla, stosowanie CNG zmniejsza emisję:
CO
– o ok.70-90 %
NMHC
– o ok. 90 %
NOx
– o ok. 50 %
PM
– o ok. 80-100 %
CO2
– o ok. 20 %
Wydaje się, że te ostatnie, powyższe dane nie do końca są jednoznaczne. Wyniki
innych badań prowadzonych w Finlandii [11] w 2009 roku na hamowni podwoziowej
„ciężkich” samochodów, autobusów w teście Braunschweig, szeregu autobusów miejskich
napędzanych silnikami zasilanymi CNG i diesla potwierdzają, korzystniejszą sytuację
w aspekcie emisji NOx i PM, najnowszych z tych pierwszych (poziomu emisji EEV)
w porównaniu z emisją tych zanieczyszczeń autobusów miejskich z nowoczesnymi
silnikami diesla poziomu emisji EEV (tabela 2, rys.15).
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Tabela 2
Wyniki badań emisji drogowej zanieczyszczeń autobusów w teście Braunschweig
(dane z 2009 roku) [11]
Table 2
Results of the pollutants road emission tests from the buses in the Braunschweig test
(data from 2009) [11]

Rys. 15. Wyniki badań emisji drogowej zanieczyszczeń autobusów w teście Braunschweig
(dane z 2009 roku) [11]
Fig. 15. Results of the pollutants road emission tests from the buses in the Braunschweig test
(data from 2009) [11]
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Tym niemniej jednak emisja drogowa CO i HC np. dla badanych autobusów CNG EEV
jest jak wskazuje tabela 2 nieco wyższa niż dla autobusów napędzanych silnikami
o zapłonie samoczynnym. Emisja drogowa CO2 jest także nieco wyższa (o ok. 14%)
w przypadku np. autobusów CNG EEV w porównaniu z tą emisją z autobusu napędzanego
silnikiem diesla, w analizowanym teście. Można to wyeliminować stosując zamiast
zasilania silnika autobusu CNG, sprężony biometan (CBG), będący niemal w 100%
paliwem odnawialnym. Potwierdzają to analizy prowadzone w ramach europejskiego
projektu Baltic Biogas Bus.
Wnioski z przedstawionych tu badań upoważniają do stwierdzenia, że[11]:
- obecnie homologowane autobusy napędzane silnikami zasilanymi CNG charakteryzują
się niższą emisją NOx i PM zaś w wykonaniu EEV zachowują wykazywane podczas
homologacji wartości emisji zanieczyszczeń stabilne w czasie eksploatacji,
- wszystkie autobusy (pojazdy) napędzane silnikami zasilanymi CNG charakteryzują się
bardzo niską emisją PM,
- wykorzystywanie metanu do zasilania silników autobusów (pojazdów) daje znaczące
korzyści w postaci małej liczby cząstek stałych (rys. 16), emisji aldehydów (rys 17), PAH
(policyklicznych węglowodorów aromatycznych) (rys.18) i bezpośredniej emisji NO2
(rys.19),
- wadą stosowania CNG jest nieco większe zużycie energii w porównaniu ze
stosowaniem
ON.

Rys.16. Liczba cząstek stałych w spalinach autobusów badanych w teście Braunschweig [11]
Fig. 16. Number of the particulates in the exhausts of the buses examined in Braunschweig test [11]
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Rys. 17. Emisja aldehydów w spalinach badanych w teście Braunschweig autobusów [11]
Fig. 17. Total sum of aldehyde in the Braunschweig cycle [11]

Rys. 18. Emisja PAH w spalinach badanych w teście Brunschweig autobusów [11]
Fig. 18. PAH emission in the Braunschweig cycle [11]

85

Transport Samochodowy 2-2011

Rys. 19. Emisja NO/NO2 w spalinach badanych pojazdów [11] (orange bars – trucks)
Fig. 19. NO/NO2 emission in the exhausts of the vehicles tested [11] (orange bars – trucks)

Silniki pojazdów zasilanych CNG pracują znacznie ciszej niż silniki zasilane benzyną
czy olejem napędowym. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w gęstej zabudowie miast
przy dużym natężeniu ruchu drogowego. Prowadzone badania potwierdzają zmniejszenie
poziomu hałasu dla pojazdów NGV w granicach 1-3 dB. W praktyce oznacza to, że
z odległości 7 m od przejeżdżającego pojazdu hałas jest mniejszy o ok. 40% dla pojazdów
zasilanych gazem ziemnym w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w silniki
wysokoprężne.
Przy swoich niekwestionowanych zaletach ekologicznych, gaz ziemny jest również
jednym z najtańszych dostępnych na rynku paliw wykorzystywanych w transporcie
samochodowym.
3. Gaz ziemny jako paliwo silnikowe na świecie
Na świecie eksploatowanych jest około 10 mln samochodów zasilanych gazem
ziemnym, co stanowi około 1,2 % parku samochodowego. Liczba autobusów NGV na
świecie wynosi prawie 270 tys. szt. (tabl. 3).
Najwięcej samochodów NGV zarejestrowanych było w 2009 r. w Pakistanie (przeszło
2,1 mln), Argentynie (blisko 1,8 mn), Brazylii (około 1,6 mln) i Iranie (ponad 1,5 mln).
W Europie dominują Włochy, w których zarejestrowano prawie 590 tys. samochodów
NGV. W Niemczech zarejestrowanych było prawie 84 tys., a w Bługarii przeszło 60 tys.
samochodów NGV. W Polsce, w 2009 r., liczba samochodów NGV wyniosła 1,8 tys.
Jeśli chodzi o autobusy NGV, najwięcej, bo około 113 tys. zarejestrowanych było
w końcu 2008 r. w Chinach. W Kolumbii eksploatowano około 14 tys. autobusów NGV,
w Indniach około 12 tys., w Armenii około 10 tys.
Wśród krajów europejskich najwięcej autobusów NGV eksploatuje się we Włoszech –
około 2,3 tys. autobusów NGV, następnie we Francji – około 2,1 tys., w Niemczech 1,5
tys. W Polsce w końcu 2009 r. łącznie zarejestrowanych było 300 autobusów NGV.
W wielu krajach wdrożono różnego typu zachęty finansowe stymulujące inwestowanie
w pojazdy zasilane CNG.
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Tablica 3
Światowy park pojazdów samochodowych,
w tym pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym [5]
Table 5
Global motor vehicles fleet, including vehicles powered by the compressed natural gas [5]
Park pojazdów samochodowych z silnikami
zasilanymi CNG
Kraj
Samochody
Samochody
Samochody
Samochody
Ogółem
osobowe i Autobusy
Ogółem osobowe i Autobusy
ciężarowe
ciężarowe
dostawcze
dostawcze
Argentyna
7.608.744
1.763.751 1.763.751
0
0
Armenia
327.477
99.428
69.971
9.831
19.626
Bangladesz
293.472
128.817
117.229
3.233
8.355
Boliwia
475.632
99.657
99.657
0
0
Brazylia
35.120.203 32.976.848 357.984 1.785.371 1.596.511 1.596.511
0
0
Bułgaria
2.733.000 2.500.000 23.000
210.000
60.236
60.000
216
20
Chiny
35.860.638
345.540
231.685 112.755
1.100
Kolumbia
1.238.216
291.360
267.900 13.800
9.660
Egipt
2.373.723
109.359
107.442
1.209
708
Niemcy
44.020.615 43.044.875 75.068
900.672
83.747
78.610
1.513
3.624
Indie
14.554.000
327.915
315.200 12.000
715
Iran
11.193.992 10.477.245 211.571
505.176 1.537.790 1.532.268
5.522
0
Włochy
40.368.067 39.267.649 96.419 1.003.999 588.077
584.577
2.300
1.200
Pakistan
2.724.000 2.441.000 110.000
173.000 2.141.000 2.140.960
40
0
Peru
1.195.348
66.124
66.113
11
0
Polska
17.196.873 16.413.389 87.586
695.898
1.806
1.502
300
4
Rosja
35.455.227 29.404.921 882.457 5.167.849
61.000
18.000
8.000
35.000
Tajlandia
24.916.525 24.073.830 116.054
726.641 145.592
119.888 10.195
15.509
Ukraina
4.949.346
67.000
7.000 30.500
29.500
USA
241.212.763 231.905.000 807.053 8.500.710 100.000
86.500 11.000
2.500
Pozostałe kraje 350.536.381
289.512
217.532 47.301
24.679
Kraje, w
874.354.242
9.904.222 9.482.296 269.726
152.200
których
upowszechniony
jest napęd NGV
Pozostałe kraje
5.144.775
0
0
0
0
Świat ogółem 879.499.017
9.904.222 9.482.296 269.726
152.200
Park pojazdów samochodowych

W Stanach Zjednoczonych jako zachętę do kupna samochodów zasilanych gazem
ziemnym wprowadzono szereg ulg podatkowych m.in. obniżono podatek „autostradowy”
dla samochodów zasilanych CNG i LNG, wprowadzono zwrot 80% różnicy kosztów
zakupu pojazdu z silnikiem gazowym w porównaniu do kosztów zakupu (lub przeróbki)
pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym lub wysokoprężnym. Ponadto wprowadzono ulgi
podatkowe dla inwestujących w stacje tankowania gazu ziemnego (do 100 tys.
dolarów) [12].
W Niemczech program wspierania wdrażanie CNG polega na dotacjach bezpośrednich
do pojazdów przerobionych na zasilanie CNG lub nowozakupionych przystosowanych
fabrycznie do CNG. Państwo określiło z góry na 10 lat poziom podatków obciążających
CNG (jest korzystniejszy w porównaniu z innymi paliwami). Indywidualni nabywcy
korzystają z obniżonego podatku na ten rodzaj pojazdów, dzięki temu mogą kupować je
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taniej. Trwa intensywna rozbudowa sieci stacji napełniania CNG z udziałem firm
gazowniczych dystrybuujących paliwo.
We Francji firmy gazownicze aktywnie uczestniczą i pomagają w przygotowaniu
projektów CNG i zdobyciu środków finansowych na ten cel. Rząd zobowiązał samorządy
miast o liczbie ponad 200 tysięcy mieszkańców do zakupu 50 % nowych autobusów na
paliwo ekologiczne. Obecnie około 1/3 nowo kupowanych autobusów to pojazdy na CNG.
W 35 miastach Francji co trzeci nowy autobus zasilany jest CNG.
Według prognozy ENGVA w 2020 r. na obszarze Europy eksploatowanych może być
blisko 70 tys. autobusów regionalnych, około 23 tys. autobusów miejskich, około 150 tys.
samochodów ciężarowych, 450 tys. taksówek, 7,6 mln samochodów dostawczych i ponad
15 mln samochodów osobowych napędzanych gazem ziemnym [13].
4. Uwarunkowania rozwoju wykorzystania gazu ziemnego w transporcie
Aktualnie prawie wszyscy znani producenci samochodów na całym świecie produkują
równolegle modele pojazdów wyposażonych w silniki zasilane gazem ziemnym. Świadczy
to o tym, że firmy poważnie traktują wyzwanie przyszłości, a analizy ekonomiczne
nakazują im inwestowanie także w produkcję pojazdów zasilanych CNG.
Polityka podatkowa wielu państw jest jednocześnie bardzo dogodna dla fazy
„rozruchu” gazu ziemnego. Jeżeli chodzi o cenę paliwa w postaci gazu ziemnego to
przyjmuje się, że powinna być ona zdecydowanie konkurencyjna w stosunku do ceny oleju
napędowego. Cena gazu prawdopodobnie będzie rosła, ale zapewne znacznie wolniej niż
ceny innych paliw.
Wysoki też jest koszt budowy stacji tankowania, ale gaz ziemny jest nie tylko paliwem
ekologicznym, lecz jest paliwem bezpiecznym. Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza,
w razie awarii łatwo się ulatnia nie stwarzając zagrożenia. Problemem jest pokonanie
bariery psychologicznej polegającej na kojarzeniu zwiększonego zagrożenia
z właściwością wybuchową gazu. Przekonanie użytkowników, że przy obecnej technice
gaz ziemny jest naprawdę bezpieczny, mimo dużego ciśnienia oraz naturalnych
właściwości wybuchowych – jest jednym z zadań dla popularyzatorów tego nośnika
energii.
Bezpieczeństwo użytkownika gazu jako paliwa dla pojazdów jest przedmiotem dużego
zainteresowania opinii publicznej. Wg specjalistów amerykańskich gaz ziemny jest
najbezpieczniejszym paliwem silnikowym. Na dalszych miejscach są benzyna, olej
napędowy i propan-butan (opary propanu-butanu są cięższe od powietrza).
Niebagatelne znaczenie ma także transport gazu, który do stacji tankowania CNG
odbywa się rurociągiem. Jest to transport bezpieczny i ekologiczny. Nie ma żadnej emisji
spalin, nie zatrudnia się dodatkowo kierowców, nie eksploatuje się dróg i autostrad. Jedyny
koszt to konserwacja i monitoring gazociągu.
5. Potencjalne możliwości zastosowań gazu ziemnego w transporcie samochodowym
w Polsce
Potencjalne możliwości wykorzystania gazu ziemnego w polskim transporcie dotyczą
następujących sektorów:
 miejski transport autobusowy – przede wszystkim duże zajezdnie autobusowe
 prywatni przewoźnicy autobusowi
 korporacje taksówkowe
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transport poczty
firmy kurierskie
gospodarka komunalna (np. śmieciarki, polewaczki)
kolej – lokomotywy manewrowe
transport morski – silniki okrętowe (także zasilane LNG)1.

6. Zalety i wady taboru zasilanego gazem ziemnym
Jako zalety wykorzystywania gazu ziemnego w transporcie autobusowym wymienia się
[14]:
 niższy koszt paliwa gazowego w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu
w porównaniu z wariantem stosowania oleju napędowego,
 niższą emisja substancji szkodliwych do atmosfery,
 mniejszy hałas pracy silnika.
Jako wady wykorzystywania gazu ziemnego w transporcie autobusowym wymienia się:
 dostępność do stacji tankowania,
 ograniczony zasięg autobusu,
 wyższe koszty zakupu taboru,
 skomplikowaną procedurę rejestracji autobusów,
 ograniczony dostęp do warsztatów i części wymiennych,
 możliwość ograniczenia ulg podatkowych związanych z paliwem gazowym.
7. Dotychczasowy rozwój NGV w Polsce
Problemy wykorzystania NGV do napędu pojazdów samochodowych mają w Polsce
już kilkunastoletnią tradycję. Z reguły były one i są nadal związane z miejską komunikacją
autobusową.
Pierwsze stacje tankowania powstały w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku (Krosno,
Rzeszów, Tarnów, Mysłowice, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Bielsko-Biała). Istotny wkład
w rozwój pojazdów zasilanych gazem ziemnym wniósł Oddział Sanocki Zakładu GNiG
PGNiG, który w latach 50-tych i 60-tych miał duży tabor samochodowy zasilany gazem
ziemnym (Star, Dodge), i dla których istniała stacja tankowania gazem ziemnym w
Krośnie. Osuszony już gaz pochodził z Kopalni Strachocina. W latach 70-tych
zlikwidowano wszystkie stacje (ostatnią w Gliwicach) z powodu niekorzystnej relacji cen
benzyny w stosunku do cen gazu oraz niechęci kierowców przedsiębiorstw państwowych
do obsługiwania pojazdów gazem ziemnym.
 Przełom lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku
Pod koniec lat 80-tych idea autobusów napędzanych gazem ziemnym znalazła ponownie
zwolenników. Pracowali nad tym projektem specjaliści z: MPK Kraków, IBMER Kraków,
PIMOT z Warszawy, NGV Autogas z Krakowa i z Politechniki Krakowskiej, a także
z Politechniki Śląskiej. Pierwszy autobus przewoził butle ze sprężonym gazem
w przyczepce, drugi autobus miał zbiorniki gazu na dachu. I tym razem Sanocki Zakład
w 1988 r. (z własnych środków) uruchomił pilotażową stację tankowania samochodów
1

Już od 1982 roku pływają jednostki morskie wyposażone w silniki zasilane gazem ziemnym, a jedną z
młodszych jest norweski prom „Glutra” (100 samochodów, 300 pasażerów) – 2000 r. Tankowanie 40 m3 LNG
trwa 1 godzinę. Są także eksploatowane swa promy w Kanadzie i…samolot w Rosji.
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gazem ziemnym przy Kopalni Gazu Ziemnego w Przemyślu. Tankowano na tej stacji
samochody Żuk, Uaz, Gaz-66, Renault Traffic.
 Kraków
W 1993 roku uruchomiono w Krakowie (i w Warszawie) profesjonalne stacje tankowania
o wydajności 600 m3/h. W Krakowie eksploatowano 6 autobusów do lipca 1999. Niestety
były to zużyte technicznie autobusy (nawet 16 letnie) i wobec braku decyzji o zakupie
nowych autobusów eksperyment musiał się zakończyć.
 Rzeszów
W PTHW (Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego) w Rzeszowie w 1989
roku zainteresowano się gazem ziemnym jako paliwem do samochodów i przystosowano
do tego celu 18 używanych samochodów (Żuk, Polonez, Star, Fiat). Wykorzystywano
własne złoża gazu ziemnego zlokalizowane z Zalesiu (dziś dzielnica Rzeszowa),
pozwalające na wieloletnie zabezpieczenie w paliwo całego Rzeszowa. Niestety, w dobie
przemian strukturalnych PTHW przestało istnieć, gazyfikację taboru przerwano. W 2004 r.
jeszcze raz postanowiono na gaz ziemny w Rzeszowie i od marca 2004 r. rozpoczęto
eksploatację 2 nowoczesnych autobusów Jelcz (ze zbiornikami kompozytowymi na
dachach), a na terenie bazy MPK w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej uruchomiono
ogólnodostępną stację tankowania CNG. Stacja jest własnością Zakładu Gazowniczego
w Rzeszowie; posiada sprężarkę o wydajności 300 m3/h – angielskiej firmy AirCom.
W kolejnych latach, przy pomocy firmy NGV Autogas z Krakowa przystosowano dalsze
autobusy miejskie do zasilania CNG.
 Przemyśl
Władze Przemyśla przy współpracy Sanockiego Zakładu PGNiG, wykorzystując własne
złoża gazu ziemnego, opracowały kompleksowy program „Przemyśl – czyste miasto”
polegający na wymianie wszystkich autobusów komunikacji miejskiej na pojazdy zasilane
gazem ziemnym. Obecnie w Przemyślu w eksploatacji jest 15 autobusów zasilanych CNG.
 Warszawa
Gazownia Warszawska kolejny raz w 1999 r. podjęła próbę szerokiego wprowadzenia
pojazdów NGV, w oparciu o 3 zasady:
 żadnych przeróbek instalacji na CNG w użytkowanym, starym taborze,
 główny cel to transport technologiczny i komunikacja miejska,
 rozpoczęcie od „własnego podwórka”.
W 1999 r. uruchomiono nową stację tankowania i do eksploatacji włączono 19 nowych
pojazdów pogotowia gazowego w Radomiu. Samochody zdały egzamin pomyślnie i trwa
normalna ich eksploatacja.
W tym samym czasie w wyniku kampanii promocyjnej Gazownia Warszawska pozyskała
do współpracy PKS Grodzisk Mazowiecki. Jednocześnie w Zakładach Autobusowych
Jelcz trwały prace konstrukcyjne zmierzające do wyprodukowania autobusu zasilanego
CNG i we wrześniu 2000 roku taki autobus został na okres prób powierzony Gazowni
Warszawskiej oraz PKS-owi Grodzisk. Po okresie prób fabryka dokonała stosownych
modyfikacji, a PKS Grodzisk Mazowiecki zakupił tenże pierwszy autobus i od 1 stycznia
2001 roku skierował do regularnej eksploatacji. Od tego czasu autobus Jelcz CNG był
tankowany niemalże codziennie w Gazowni Warszawskiej na ul. Kasprzaka. Miesięczne
zużycie gazu ziemnego przez autobus Jelcz CNG wyniosło nieco ponad 2000 Nm3.
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Autobus zużywał średnio 43 Nm3 gazu ziemnego na 100 km przebiegu. Dla realizacji
dalszej gazyfikacji taboru, PKS Grodzisk oczekiwał na decyzje dotyczące warunków
tankowania oraz zagwarantowanych cen gazu w dłuższym przedziale czasowym.
 Wrocław
Gazownia Wrocławska po zapoznaniu się z doświadczeniami Gazowni Warszawskiej
zakupiła kilka samochodów Peugeotów Partner CNG oraz uruchomiła stację tankowania,
a w 2003 roku zwiększyła liczbę posiadanych pojazdów CNG. Koncern Volvo posiadający
we Wrocławiu montownię autobusów korzystał ze stacji tankowania CNG w Gazowni. W
2004 r. na terenie Gazowni Wrocławskiej przekazano do eksploatacji nową, wydajniejszą
stację tankowania CNG.
 Inowrocław
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu we wrześniu 2002 roku uruchomiło
stację tankowania autobusów gazem ziemnym, z której korzystało 6 przystosowanych do
tego celu autobusów m.in. marki Berliet.
 Gdańsk
Gazownia w Gdańsku zdecydowała się promować gaz ziemny jako paliwo samochodowe
poprzez budowę stacji tankowania CNG na terenie Gazowni Gdańskiej przy ul. Wałowej.
Eksploatowano 18 samochodów Renault Kangoo CNG. W 2004 r. nastąpiło otwarcie stacji
tankowania. Podjęto próby pozyskania firm komunikacyjnych zdecydowanych
eksploatować autobusy NGV.
 Zgorzelec
W Zgorzelcu Spółka Gazownicza uruchomiła stację tankowania z dwoma sprężarkami.
Uruchomiło stacje tankowania w Lubaniu, Kamiennej Górze i Jeleniej Górze.
 Bielsko Biała i Tychy
Gaz ziemny wykorzystano do zasilania wózków widłowych będących własnością FSM
(obecnie FIAT Auto Poland). W 1991 roku rozpoczęto dostosowywanie wózków GPW
oraz RAK w FSM Bielsko-Biała do zasilania ich silników gazem ziemnym. Do końca
1997 roku przerobiono w Bielsku-Białej i Tychach 140 wózków. Aktualnie jest ich
kilkaset. Uzyskano radykalną poprawę warunków pracy w halach fabrycznych oraz zwrot
kosztów adaptacji wózków po jednym roku.
Gaz ziemny zastosowano z uwagi na:
 łatwą w porównaniu z LPG wentylację hal (gaz ziemny jest lżejszy od powietrza),
 uznano, że gaz ziemny jest najbezpieczniejszy,
 fakt, że gaz ziemny był tańszy od propanu – butanu (LPG).
8. Gaz ziemny jako paliwo silnikowe w Polsce
Na początku 2008 r. liczbę samochodów w Polsce przystosowanych do zasilania
sprężonym gazem ziemnym szacowano na około 750, a w 2010 roku na ok. 1800.
Większość stanowiły samochody osobowe i dostawcze (ok. 1500 szt.) oraz autobusy.
W początku 2008 r. w Polsce istniało 27 stacji tankowania CNG. W końcu września
2010 r. dostępnych publicznych stacji tankowania CNG oraz stacji w budowie było
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w Polsce 34 [15]. Oprócz tej liczby, w Polsce funkcjonowało 14 stacji tankowania CNG
nie dostępnych publicznie.
Spośród ogólnodostępnych stacji tankowania CNG, jedynie 12 było czynnych przez
całą dobę.
Według stanu na dzień 3 sierpnia 2010 r. w Polsce 274 autobusy zasilane CNG
obsługują pasażerów w 22 polskich miastach, u 23 przewoźników [16] (Dębica 6 szt.,
Dzierżoniów 4 szt., Elbląg 11 szt., Gdynia 14 szt., Inowrocław 10 szt., Komorniki 2 szt.,
Kraków 5 szt., Lublin 2 szt., Mielec 7 szt., Mysłowice 8 szt., Oława 1 szt., Przemyśl 15
szt., Radom 39 szt., Rzeszów 40 szt., Słupsk 5 szt., Tarnów 32 szt., Toruń 3 szt., Tychy 18
szt., Wałbrzych 33 szt., Wrocław 4 szt., Zamość 18 szt.).
W większości są to krajowe autobusy marki Jelcz z zabudowaną instalacją CNG,
sprowadzane używane Volva z krajów Europy Zachodniej oraz Solarisy czy Many
z instalacją fabryczną.
9. Podsumowanie
Przesłanki ochrony naturalnego środowiska człowieka, kwestie dywersyfikacji
zaopatrzenia w paliwa oraz zmiany cen ropy naftowej na światowym rynku, są przyczyną
poszukiwania nowych nośników energii w gospodarce, w tym także w transporcie. Jednym
z nośników energii, którego zasoby przewyższają zasoby ropy naftowej, a względna emisja
zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania jest niższa od emisji spalin pochodzących
z ropy naftowej, jest gaz ziemny.
Gaz ziemny jako paliwo transportowe charakteryzujące ponadto:
 niższą ceną w porównaniu z cenami paliw ropopochodnych,
 umożliwia niższy poziom emisji zanieczyszczeń z silników zasilanych tym paliwem,
 niższym poziomem emitowanego hałasu przez silniki zasilane tym paliwem.
Do wad napędu silnika gazem ziemnym należą:
 ograniczona w kraju liczba i lokalizacja punktów poboru paliwa,
 ograniczony zasięg pojazdu w porównaniu z zasięgiem pojazdów zasilanych paliwami
ropopochodnymi,
 wyższe koszty zakupu pojazdów,
 bardziej skomplikowana procedura rejestracji pojazdów,
 w pewnym stopniu ograniczony dostęp do warsztatów i części wymiennych,
 możliwość ograniczenia ulg podatkowych związanych z paliwem gazowym.
Nie zmienia to faktu, że technologia napędu pojazdów samochodowych (szczególnie
różnego typu taboru miejskiego, w tym przede wszystkim autobusów) gazem ziemnym jest
technologią przyszłościową.
Szczególnie interesującym w tym względzie rozwiązaniem jest wykorzystanie
zamiennika gazu ziemnego (jego fizyko-chemicznym odpowiednikiem produkowanym
z surowców odpadowych) biometanem. Wykorzystywanie odpadów komunalnych
z wysypisk śmieci czy też osadów z oczyszczalni ścieków jest tu najtańszym
rozwiązaniem, w wyniku którego powstaje w pełni użyteczne paliwo transportowe przy
jednoczesnej utylizacji kłopotliwych odpadów, jak pokazują to m.in. opracowania
w ramach europejskiego projektu Balic Biogas Bus.
W Polsce, jak dotychczas gaz powstający w wyniku fermentacji masy organicznej
w surowcach odpadowych (8700 Gg odpadów komunalnych deponowanych w skali roku
na składowiskach i 570 Gg suchej masy osadów ściekowych rocznie) ulatnia się
w powietrze lub jest spalany w pochodniach albo jest wykorzystywany do celów
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energetycznych i grzewczych. Wykorzystywanie biometanu do celów grzewczych ma siłą
rzeczy charakter czasowy (brak możliwości retencji ciepła).
Stąd też wydaje się nader celowy rozwój wykorzystania dostępnego w kraju potencjału
biometanu również do napędu środków transportowych. Racjonalność takiego rozwiązania
potwierdzają doświadczenia przede wszystkim krajów skandynawskich, ale także np.
Niemiec.
Rozwój gazowych technologii napędu środków transportowych jest w sposób
bezpośredni uzależniony od polityki państwa, w tym przede wszystkim w jej wymiarze
fiskalnym.
Niezbędne inwestycje zarówno w tabor, jak i w zaplecze obsługowo naprawcze
wymagają jasno zdefiniowanych i przede wszystkim stabilnych uwarunkowań
finansowych. Warunki te powinny mieć charakter preferencyjny jako, że technologie
gazowe, w tym przede wszystkim oparte na biometanie:
 zapewniają lepszą ochronę środowiska naturalnego, zarówno przez ograniczenie
emisji zasadniczych toksyn z silników spalinowych (i hałasu), jak również przez
utylizację różnego typu odpadów,
 zwiększają dywersyfikację paliw zużywanych przez transport, w tym przyczyniają
się do zmniejszenia zależności energetycznej kraju od dostaw zewnętrznych,
 zwiększają (w przypadku produkcji biometanu z surowców rolniczych)
wykorzystanie potencjału agrotechnicznego polskiego rolnictwa),
 przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy związanych z produkcją
zastępującą paliwa importowane,
 i wreszcie ułatwiają osiągnięcie poziomu użytkowania energii odnawialnej
wyznaczonego dla Polski przez UE.
Warto przy tym wspomnieć, że w „Komunikacie Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego” z dnia 28
kwietnia 2010 r. [17] biogaz (biometan) wymieniony jest obok energii elektrycznej,
wodoru i mieszanek o wysokiej zawartości biopaliw płynnych jako jeden z elementów
strategii realizacji priorytetów inicjatywy Europa 2020 „Europa efektywnie korzystająca z
zasobów”. Program został przyjęty w dniu 17 czerwca 2010 r. podczas posiedzenia Rady
Europejskiej.
Analogiczne stanowisko w wymiarze globalnym prezentuje przygotowywana przez
OECD „Strategia Zielonego Wzrostu”.
Ponadto w [18] przewiduje się, że biometan będzie alternatywnym paliwem
transportowym dla samochodów osobowych/ „lekkich” pojazdów, „ciężkich” (miejskich)
pojazdów i „ciężkich” (długodystansowych) pojazdów w okresie krótkoterminowym
(2020), okresie średnioterminowym (2030) i w okresie długoterminowym (2050 – tylko
samochody osobowe/ „lekkie” pojazdy i „ciężkie” (miejskie) pojazdy).
Na rys. 20-23 przedstawiono autobusy napędzane silnikami zasilanymi CNG na ulicach
polskich miast eksploatujących tego typu autobusy tj. w Rzeszowie, Radomiu
i Wałbrzychu, jak też autobus przegubowy napędzany silnikiem zasilanym biometanem na
ulicach Sztokholmu, eksploatowany przez Stockholm Public Transport (SL).
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Rys. 20. Autobus Solaris Urbino 12 CNG na
ulicach Rzeszowa [19]
Fig. 20. Solaris Urbino 12 CNG bus on the
streets of Rzeszów [19]

Rys. 21. Autobus Solaris Urbino 12 CNG na
ulicach Radomia [15]
Fig. 21. Solaris Urbino 12 CNG bus on the
streets of Radom [15]

Rys. 22. Autobus Irisbus Citelis CNG na ulicach
Wałbrzycha [20]
Fig. 22. Irisbus Citelis CNG bus on the streets of
Wałbrzych [20]

Rys. 23. Autobus z silnikiem zasilanym
biometanem na ulicach Sztokholmu
Fig. 23. Bio methane powered bus on the streets
of Stockholm

Trwająca obecnie z udziałem Instytutu Transportu Samochodowego realizacja
europejskiego projektu Baltic Biogas Bus na pewno przybliży możliwości wykorzystania
w kraju biometanu do zasilania autobusów komunikacji miejskiej, wzorem chociażby
Szwecji czy Norwegii.
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