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ALTERNATYWNE SPOSOBY NAPĘDU I ZASILANIA POJAZDÓW 
 

Silniki współczesnych pojazdów zasilane są przeważnie paliwami ropopochodnymi. 
Wykorzystywanie tych paliw wpływa bezpośrednio na wyczerpywanie się ich zasobów. 
Dlatego istotną sprawą są prace nad wdrażaniem nowych sposobów zasilania silników 
pojazdów. Ważnym jest też zmniejszenie emisji zanieczyszczeń spalin powodowane przez 
pojazdy z silnikami zasilanymi benzyną czy olejem napędowym. Obecnie popularnymi 
stają się pojazdy elektryczne, hybrydowe, gazowe, w nieco dalszej perspektywie ważnymi 
będą pojazdy wodorowe. W transporcie miejskim zwraca się uwagę na pojazdy 
elektryczne i hybrydowe, eksploatowane są pojazdy gazowe (z silnikami zasilanymi CNG, 
LNG, biomentanem) zaś w transporcie długodystansowym podejmuje się coraz częstsze 
próby stosowania pojazdów ciężkich wykorzystujących gaz płynny (LNG). W artykule 
przedstawiono w zarysie, alternatywne wobec konwencjonalnych, sposoby napędu 
i zasilania pojazdów.  
 
 

ALTERNATIVE WAYS OF PROPULSION AND POWER VEHICLES 
 

Engines of modern vehicles are powered by fuels mostly oil-derived. The use of these fuels 
has a direct impact on depletion of their resources. Therefore, an important issue are 
works on the implementation of new ways to power engines of vehicles. It is also important 
to reduce emissions of exhaust pollutants caused by vehicles with engines supplied by 
gasoline or diesel. Currently become electric vehicles, hybrid, gas, in a slightly longer 
term, hydrogen vehicles will be important. In urban transport calls attention to electric 
vehicles and hybrid vehicles, are operated gas vehicles (with engines power by CNG, 
LNG, biomenthane) and in long-haul transport take more frequent attempts to use vehicles 
using liquefied petroleum gas (LNG). The article outlines, an alternative to conventional, 
ways of propulsion and power vehicles. 
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1. Wprowadzenie 
 
Ważnym wyznacznikiem dla producentów pojazdów napędzanych silnikami zasilanymi 

paliwami konwencjonalnymi są kolejne normy emisji spalin, w szczególności odnoszące 
się do emisji takich zanieczyszczeń, jak tlenki azotu czy cząstki stałe, w stosunku do 
których wymagane zmniejszenie ich emisji jest coraz większe. Ważnym jest też 
zmniejszanie zużycia paliwa czy emisji dwutlenku węgla [8]. Dlatego też silny nacisk 
producenci pojazdów kładą na wykorzystanie napędów alternatywnych i paliw 
alternatywnych w postaci paliw odnawialnych (rys. 1) [19]. 
 

 
Rys. 1. Zmiany priorytetów ekologicznych pojazdów [19] 
Fig. 1. Changes in environmental priorities vehicles [19] 

 
Za istotne w zakresie napędów i sposobów zasilania silników pojazdów można uznać 

obecnie, wykorzystanie pojazdów elektrycznych, hybrydowych, gazowych (z silnikami 
zasilanymi sprężonym gazem ziemnym (CNG), sprężonym biometanem (CBG), płynnym 
gazem ziemnym (LNG) czy rzadziej skroplonym biometanem (LBG)), etanolem, 
biodieslem czy nieco perspektywicznie, wykorzystanie pojazdów wodorowych 
wyposażonych w ogniwa paliwowe.  

 
2. Elektryfikacja transportu samochodowego 
 

Do chwili obecnej rozwój segmentu samochodów elektrycznych jest bardzo niewielki.  
W praktyce, w 2011 r. na całym świecie sprzedano tylko niespełna 50 tys. w pełni 
elektrycznych samochodów, co stanowiło 0,1% globalnej sprzedaży samochodów 
osobowych [12], [21]. 

W ww. roku w krajach Unii Europejskiej zarejestrowano 8700 w pełni elektrycznych 
samochodów, co stanowiło zaledwie 0,07% wszystkich nowo-rejestrowanych 
samochodów osobowych [5]. Zbliżony udział miały rejestracje samochodów elektrycznych 
w nowo-rejestrowanych samochodach w USA, Japonii, Korei Południowej i Chinach [12].  

W roku 2014 w krajach Europy Zachodniej zarejestrowano ok. 40 tys. samochodów 
elektrycznych (w Norwegii, jako pierwszym kraju na świecie, bardzo silnie subsydiującym 
rozwój samochodów elektrycznych, ich rejestracja przewyższyła rejestrację nowych 
samochodów wyposażonych w silniki spalinowe), a w USA ok. 100 tys. samochodów 
[21]. Znacznie lepiej wygląda sytuacja w zakresie samochodów hybrydowych 
wyposażonych obok silników elektrycznych w tradycyjne silniki spalinowe. Liczba takich 
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samochodów eksploatowanych na świecie zbliża się do 10 mln sztuk. Tylko Toyota do 
października 2014 roku sprzedała ponad 7 mln takich pojazdów [33]. 

Obserwowany rozwój segmentu samochodów elektrycznych pozostaje daleko w tyle za 
założeniami większości projekcji wykonywanych jeszcze na początku lat dwutysięcznych, 
przewidujących, że już w roku 2020 udział tego typu samochodów w sprzedaży nowych 
samochodów osiągnie 20%, w roku 2030 – 30%, a w 2050 roku ponad 80% [14]. 

W najbardziej optymistycznym wariancie, opracowanym przez Międzynarodową 
Agencję Energetyczną, samochody elektryczne (łącznie z hybrydami typu plug-in) w 2050 
r. stanowić miały do 90% wszystkich nowowprowadzanych na rynek, a ich udział 
w eksploatowanym na świecie parku miał osiągnąć 50 – 60% [6]. 

Czołowe kraje unijne zakładały, że w 2020 roku posiadać już będą znaczący park 
samochodów elektrycznych, który wraz z hybrydami elektrycznymi liczyć miał: we 
Francji 2 mln pojazdów, w Wielkiej Brytanii ponad 1,5 mln pojazdów, w Niemczech i 
Hiszpanii po 1 mln pojazdów, w Szwecji 600 tys. pojazdów, w Irlandii 350 tys. pojazdów, 
w Danii i w Holandii po 200 tys. pojazdów, w Portugalii 180 tys. pojazdów [22]. 
Niemiecki program z listopada 2008 r. zakładał, że – w ślad za wspomnianym milionem 
pojazdów elektrycznych w 2020 r., w 2050 r. w kraju funkcjonować będzie 5 mln takich 
samochodów [4]. 

Dotychczasowy rozwój segmentu samochodów elektrycznych wymusił radykalną, 
negatywną rewizję powyższych poglądów [12]. Projekcje z ostatnich lat zakładają, że 
udział samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów oscylować będzie 
w granicach 5% w roku 2020, 10% w roku 2030 i do 25% w roku 2050 [26]. Nie brak przy 
tym ekspertyz, które nawet powyższe tempo rozwoju segmentu samochodów 
elektrycznych uważają za zbyt optymistyczne [12]. 

Przykładowo, British Petroleum i Exxon w swoim opracowaniu Energy Outlook for 
2030 uważają, że samochody elektryczne stanowić będą zaledwie 4% w 2030 roku i 5% 
w 2040 roku światowego parku samochodowego [12]. 

Nawet nowa, ostrożna projekcja Komisji Europejskiej, zakładająca 3 – 4%-owy udział 
samochodów elektrycznych w europejskim parku samochodów osobowych (łącznie 
z pojazdami hybrydowymi zasilanymi z sieci) w 2020 r., w świetle obecnej 
i przewidywanej w najbliższych latach ich sprzedaży budzi wątpliwości [12], [26]. 

Według S. Jacoby, Prezydenta Volvo Car Corporation, osiągnięcie nawet 1% udziału 
samochodów elektrycznych do 2020 r. jest zadaniem bardzo ambitnym [21]. 
Potwierdzeniem tych pesymistycznych założeń może m.in. być stan rozwoju segmentu 
pojazdów elektrycznych w Polsce, gdzie zarejestrowano takich pojazdów: w 2011 roku 34 
szt., w 2012 r. 36 szt., w 2013 r. 32 szt., w 2014 r. 83 szt. [12]. Bardziej popularne niż 
pojazdy elektryczne są w kraju pojazdy hybrydowe. W 2011 roku zarejestrowano w Polsce 
897 sztuk tych pojazdów [18]. 

W taborze Miejskich Zakładów Autobusowych (MZA) w Warszawie jest obecnie 10 
autobusów elektrycznych. W autobusach zastosowano akumulatory litowo–jonowe 
o pojemności 208 kWh. Pojazdy wykorzystują system ładowania typu plug–in 
z przystosowaniem do pantografowego. Czas ładowania akumulatorów wynosi 4 - 5 
godzin, a czas ładowania szybkiego 2 godziny [16]. Eksploatacyjne zużycie energii 
elektrycznej wynosi 1 kWh na 1km (przy pomiarach na wejściu do ładowarek) [16]. 
Należy jednak zauważyć, że wynik ten odnosi się wyłącznie do trakcyjnego zużycia 
energii elektrycznej, układ ogrzewania jest olejowy, a zużycie energii elektrycznej na 
potrzeby klimatyzacji nie jest w tym przypadku uwzględniane [16]. Ww. autobusy nie 
emitują zanieczyszczeń spalin, umożliwiają zmniejszenie emisji CO2 o ok.18% [16]. 
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Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że energia elektryczna pochodzi ze źródeł nie-
ekologicznych. 

MZA eksploatuje także 15 autobusów z prototypową instalacją fotowoltaiczną. Panele 
fotowoltaiczne mocowane są na dachu autobusów. Uzupełniają one energię elektryczną 
niezbędną do obsługi urządzeń peryferyjnych (np. różnego typu monitorów), której 
w przypadku autobusów elektrycznych brakuje. Umożliwiają one przy tym zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej do 7% [16]. 

Kierownictwo MZA rozumie, że przyszłością są autobusy o napędach alternatywnych, 
stąd też w tej firmie eksploatuje się też autobusy hybrydowe. Zastosowane w nich układy 
pozwalają przez rekuperację odzyskać ok. 30% energii przy hamowaniu pojazdu.  

Wykorzystywanie tych autobusów umożliwia zmniejszenie średnio o 20% zużycia 
paliwa (autobusy pojedyncze) w stosunku do takich autobusów z silnikami zasilanymi 
olejem napędowym zaś w przypadku autobusów przegubowych zmniejszenie to wynosi 
ok. 18 – 23% w stosunku do autobusów przegubowych z klasycznym napędem [16]. 

Trzeba jednak pamiętać, że koszt zakupu autobusu elektrycznego jest ok. 2- 2,5 razy 
większy (przy zasięgu autobusu ok. 120-230 km) niż autobusu z silnikiem zasilanym 
olejem napędowym (o zasięgu 500 km), natomiast koszt zakupu autobusu hybrydowego 
stanowi ok. 140-160% kosztów zakupu autobusy z konwencjonalnym silnikiem o zapłonie 
samoczynnym [16]. 
 
3. Gazyfikacja transportu samochodowego 
 
3.1. Stosowanie CNG (ang. Compressed Natural Gas) 

Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan. Palne składniki gazu ziemnego to 
metan i jego homologi, niepalne składniki to np. azot czy dwutlenek węgla. Wykorzystanie 
gazu ziemnego do napędu silników spalinowych wpływa bezpośrednio na emisję 
substancji szkodliwych spalin. Wielkość emisji jest zależna przy tym od wielu czynników 
w tym: konstrukcji silnika, jego stanu technicznego, kształtu i wielkości komory spalania, 
charakterystyki układu zasilania, możliwości regulacyjnych [3].  

Silniki zasilane CNG charakteryzują się równomierną pracą, co przekłada się 
bezpośrednio na zmniejszenie emisji hałasu, w stosunku do hałasu emitowanego przez 
silniki zasilane paliwami konwencjonalnymi [3]. Stosowanie, przykładowo CNG, do 
zasilania silników pojazdów ma szereg zalet w porównaniu do stosowania oleju 
napędowego tj. np. dotyczących z reguły bardzo małej emisji drogowej masy i liczby 
cząstek stałych, korzystnej emisji drogowej tlenków azotu, bez stosowania dodatkowych 
układów oczyszczania spalin.  

Potwierdzeniem zalet i wad stosowania CNG są badania prowadzone na hamowni 
podwoziowej samochodów ciężkich w West Virginia University. Obejmowały one łącznie 
badania ośmiu autobusów Orion napędzanych silnikami o ZS, jak i CNG (trzy autobusy 
CNG napędzane silnikami John Deere RGG081 (mieszanka uboga), trzy autobusy CNG 
napędzane silnikami Cummins CG-280 (mieszanka stechiometryczna) oraz dwa autobusy 
napędzane silnikami o ZS - Detroit Diesel Corporation (DDC)) [23]. W trakcie badań 
zrealizowano 16 cykli jezdnych oraz cykl jezdny biegu jałowego [23].  

 
W tabeli 1 przedstawiono parametry paliwa metanowego w porównaniu z parametrami 

powszechnie stosowanych, konwencjonalnych paliw silnikowych [3].  
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Tabela 1 
Porównanie parametrów paliwa metanowego i parametrów powszechnie stosowanych, 

konwencjonalnych paliw kopalnych [3] 
Table 1 

 Comparison of parameters methane fuel and parameters commonly used conventional fuels [3] 
 

Cecha Metan LPG Benzyna ON 
Wartość opałowa w warunkach normalnych [MJ/kg] 50 46,1 42,5 – 44 40,6 – 44,4 

Wartość opałowa w warunkach normalnych 
[MJ/Nm3] 36 94,9 31080 – 

32560 – 

Wartość opałowa mieszanki stechiometrycznej 
[MJ/m3] 3,37 3,66 3,70 – 

Zapotrzebowanie powietrza [kg/kg] 17,2 15,7 14,7 – 15,0 14,5 
Liczba oktanowa 130 115 95 – 98 3 

Gęstość [kg/m3] 
0,717 
(0°C 

0,1MPa) 

536 
(15oC 

1,5MPa) 

720 – 760 
(15°C 

0,1MPa) 

800 – 850 
(15°C 

0,1MPa) 
Granica wybuchowości(% zawartość paliwa w 

powietrzu) 5 – 15 1,8 – 9,0 1,3 – 7,6 0,6 – 6,5 

Prędkość spalania laminarnego [m/s] 0,34 0,83 0,3 – 0,6 – 
Temperatura samozapłonu [°C] 645 500 230 – 550 230 

Temperatura wrzenia [°C] -162 -47 35 – 210 160 – 380 
Granice zapalności miesz. paliwowo powietrznej l 0,7 – 2,1 0,8 – 1,9 0,4 – 1,4 0,48 – 1,35 

Ciepło parowania [kJ/kg] 510 426 315 – 350 250 – 270 
 
Z wyjątkiem emisji drogowej węglowodorów (THC – głównie metan, który jest 

nietoksyczny) badane pojazdy charakteryzowały się zbliżoną emisją drogową NOX, 
podobnie jak też emisją drogową cząstek stałych (PM), chociaż autobusy z silnikiem 
Cumminsa charakteryzowały się mniejszą emisją cząstek stałych od tej emisji z autobusów 
z silnikami DDC (silniki o zapłonie samoczynnym) i John Deer (CNG), o podobnej emisji 
drogowej PM [23]. 

Emisja drogowa CO była mała w przypadku autobusów z silnikami o zapłonie 
samoczynnym i autobusów John Deer (CNG) zaś autobusy z silnikami Cumminsa (CNG), 
emitowały więcej tlenku węgla. Emisja drogowa dwutlenku węgla była natomiast dla 
autobusów wykorzystujących CNG mniejsza o ok. 20% w porównaniu z napędzanymi 
silnikami o zapłonie samoczynnym, z powodu, jak podano własności chemicznych paliwa 
[23]. 

Emisja drogowa metanu z układu wylotowego badanych autobusów napędzanych 
silnikami zasilanymi CNG wynosiła od 4 do 47 g/km, średnio 12 g/km w przypadku 
autobusu John-Deere i 21 g/km w przypadku autobusu napędzanego silnikiem Cummins 
[23]. Metan jest bardziej niebezpiecznym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla, a 
jego emisję dla wyrażenia w ekwiwalencie dwutlenku węgla mnoży się często przez 
współczynnik 21-25. Ponieważ emisja węglowodorów (THC) z pojazdów napędzanych 
silnikami zasilanymi CNG to głównie metan, wynika z tego, że jego emisja wynosi średnio 
250 g CO2ekw. i np. w przypadku autobusów CNG z silnikami Cummins, należy ją dodać do 
otrzymanej emisji dwutlenku węgla (CO2ekw.) z tych silników. Oznacza to, że autobusy 
CNG napędzane silnikami Cummins emitują średnio nieco więcej gazów cieplarnianych 
od autobusów napędzanych silnikami zasilanymi z ZS [23].  

Wyżej przedstawione wyniki badań nie były jednak spójne z uzyskanymi w innych 
laboratoriach: kanadyjskim Environment Canada czy fińskim VTT, z którymi wspólnie 
realizowano badania autobusów z silnikami zasilanymi CNG [23]. 
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Wybrane wyniki badań prowadzonych w laboratoriach VTT na hamowni podwoziowej 
samochodów ciężkich w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenków 
azotu i węglowodorów przy maksymalnym obciążeniu autobusów przedstawiono na rys. 2 
– 5 [23]. 

 

  
Rys. 2. Emisja dwutlenku węgla z układu 

wylotowego autobusów zasilanych CNG oraz 
ON, badanych w laboratorium VTT w różnych 

cyklach jezdnych przy pełnym obciążeniu 
autobusów [23] 

Fig. 2. Emissions of carbon dioxide from the 
exhaust system buses fueled by CNG and diesel, 
tested in the VTT laboratory at different driving 

cycles at full load buses [23] 
 

Rys. 3. Emisja tlenku węgla z układu 
wylotowego autobusów zasilanych CNG oraz 
ON, badanych w laboratorium VTT w różnych 

cyklach jezdnych przy pełnym obciążeniu 
autobusów [23] 

Fig. 3. Emissions of carbon oxide from the 
exhaust system buses fueled by CNG and diesel, 
tested in the VTT laboratory at different driving 

cycles at full load buses [23] 
 

  
Rys. 4. Emisja tlenków azotu z układu 

wylotowego autobusów zasilanych CNG oraz 
ON, badanych w laboratorium VTT w różnych 

cyklach jezdnych przy pełnym obciążeniu 
autobusów [23] 

Fig. 4. Emissions of nitrogen oxides from the 
exhaust system buses fueled by CNG and diesel, 
tested in the VTT laboratory at different driving 

cycles at full load buses [23] 

Rys. 5. Emisja węglowodorów z układu 
wylotowego autobusów zasilanych CNG oraz 
ON, badanych w laboratorium VTT w różnych 

cyklach jezdnych przy pełnym obciążeniu 
autobusów [23] 

Fig. 5. Emissions of hydrocarbons from the 
exhaust system buses fueled by CNG and diesel, 
tested in the VTT laboratory at different driving 

cycles at full load buses [23] 
 

Z rys. 2–5 wynika, że emisja drogowa zanieczyszczeń spalin różni się w zależności od 
rodzaju cyklu jezdnego i technologii wykonania pojazdu [23]. Przykładowo, emisja 
drogowa dwutlenku węgla z układu wylotowego przy pełnym obciążeniu autobusu 
napędzanego silnikiem zasilanym CNG, średnio, jest marginalnie mniejsza niż ta emisja 
z układu wylotowego autobusu napędzanego silnikiem z ZS o poziomie emisji 
zanieczyszczeń Euro III [23]. 
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W [24] przedstawiono emisje drogowe substancji zanieczyszczających spalin oraz 
emisję drogową dwutlenku węgla i efektywności energetyczne (zużycia paliwa) autobusów 
miejskich poddanych badaniom na hamowni podwoziowej pojazdów ciężkich w bardzo 
reprezentatywnym w przypadku autobusów miejskich, miejskim cyklu Braunschweig [24]. 
Z przedstawionych danych wynika, że średnia emisja CO2eqv. ww. autobusów zarówno 
poziomu wymagań emisji Euro II, Euro III, jak i EEV, napędzanych silnikami zasilanymi 
olejem napędowym jest mniejsza od średniej emisji CO2eqv. autobusów napędzanych 
silnikami zasianymi CNG dla ww. poziomu wymagań, odpowiednio o ok. 2%, 4% i 13%, 
natomiast efektywność energetyczna (zużycie paliwa (MJ/km)) w przypadku tych 
ostatnich autobusów jest mniejsza odpowiednio o 20%, 32%, 47% niż ta efektywność 
autobusów napędzanych silnikami zasilanymi olejem napędowym [24]. 

W podsumowaniu badań prowadzonych w [24] stwierdza się m.in. na podstawie testów 
prowadzonych z wykorzystaniem autobusów miejskich, że zasilanie pojazdów 
samochodowych CNG nie przynosi żadnych korzyści w aspekcie zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla przy stosowaniu współczesnych silników z ZI w porównaniu ze 
stosowanymi współcześnie silnikami z ZS. Mniejsza podatność metanu do emisji CO2 
w porównaniu do oleju napędowego jest eliminowana przez wyższe zużycie energii przez 
silnik nim zasilany [24]. 

Pojazdy z silnikami zasilanymi gazem ziemnym są popularne w szeregu krajach tj. 
w Pakistanie, Iranie, Argentynie, Brazylii, Indiach czy Europie we Włoszech. Przykładowo 
na koniec 2011 roku było ich na świecie ponad 14 mln, w tym ponad 430 tys. autobusów. 
W Polsce w tym czasie ich liczbę szacowano na nieco ponad 2 tys., w tym autobusów ok. 
270-dziesiąt [9]. Obecnie liczbę tych ostatnich szacuje się na ok. 300 – 400 sztuk. Na 
świecie na koniec 2011 roku było ok. 20 700 stacji tankowania gazu ziemnego, w Polsce 
33 zaś obecnie jest ich 25 [9]. 

W Polsce największą flotą autobusów z silnikami zasilanymi CNG są Tychy. Flota 
pojazdów komunikacji miejskiej liczy obecnie 72,82% pojazdów z silnikami zasilanymi 
CNG. Na chwilę obecną PMK Tychy posiada ponad 70 pojazdów zasilanych CNG (rys.6) 
[25]. 

 
 

Rys. 6. Tabor autobusów z silnikami  
zasilanymi CNG i ON w PKM Tychy [25] 
Fig. 6. Stock of buses with CNG engines 

 and diesel in  PKM Tychy [25] 
 
 
 
 
 
 

3.2. Stosowanie biometanu 
Transport miejski czeka zapewne wiele zmian w zakresie stosowania czystych 

i przyjaznych ekologicznie, niskoemisyjnych środków transportu wykorzystujących paliwa 
odnawialne. Planowane jest zmniejszenie użytkowania w miastach pojazdów o napędzie 
konwencjonalnym nawet o 50% do 2030 r., a nawet całkowite wyeliminowanie ich z miast 
w perspektywie 2050 r. W konsekwencji wprowadzenie rozwiązań, umożliwiających 



Transport Samochodowy 1-2015 

86 

wolny od emisji dwutlenku węgla transport miejski w głównych ośrodkach miejskich do 
2030 r.[17], [27], [28].  

Pomocne w realizacji tych zadań może być zwiększenie udziału biopaliw (w tym 
biometanu) oraz paliw alternatywnych. Sprężony gaz ziemny, stanowi alternatywę dla 
konwencjonalnych paliw silnikowych. Jego odnawialnym zamiennikiem, który poszerza 
zalety i możliwości wykorzystania paliwa metanowego, jest biometan, czyli odpowiednio 
oczyszczony i uzdatniony biogaz, o wysokiej zawartości metanu, porównywalnej z jego 
zawartością w gazie ziemnym [17]. 

Najlepszym przykładem stosowania biometanu jako paliwa do silników spalinowych są 
kraje skandynawskie [10]. W tych krajach eksploatowanych jest obecnie np. w centrach 
miast wiele autobusów komunikacji miejskiej, napędzanych silnikami zasilanymi 
oczyszczonym biogazem – biometanem. Nie jest to jedyny przykład wykorzystania tego 
paliwa. Przy wykorzystaniu biometanu napędzane są także silniki samochodów np. 
korporacji taksówkarskich czy oczyszczania miasta. W samym tylko Sztokholmie 
eksploatowanych było już w połowie 2012 roku 259 autobusów miejskich z silnikami 
zasilanymi biometanem [15], [10]. Zastosowanie oczyszczonego biogazu w transporcie 
miejskim analizowane było w takich miastach jak np. Bergen, Tartu, Oslo, Kowno czy 
Rzeszów. 

Stosowanie w Szwecji dla potrzeb motoryzacyjnych biometanu, umożliwia istotny 
potencjał produkcji biogazu, z którego uzyskuje się po oczyszczeniu biometan (tabela 2) 
i znaczący procent przeznaczania biogazu na paliwo do trakcyjnych silników spalinowych 
[10]. 

Tabela 2 
Porównanie potencjału i produkcji biogazu w kilku krajach Regionu Morza Bałtyckiego [2] 

Table 2 
Comparison of potential and production of biogas in several Baltic Sea Region countries [2] 

 

Kraj Całkowita produkcja 
(2009) 

Całkowity potencjał 
(2010/2011) 

Procentowe wykorzystanie 
potencjału 

 PJ PJ % 
Niemcy 176.41 414-432 40.8-42.6 (wartość średnia 41.7) 
Polska 4.10 52.3-115 (410.4) 3.6-7.8 (wartość średnia 4.1) 

Szwecja 4.57 50.4-61.2 (214.8) 7.5-9.1 (wartość średnia 6.2) 
 

W Polsce powstała, w Niepołomicach k/Krakowa, pierwsza instalacja umożliwiające 
tankowanie oczyszczonego biogazu (biometanu) do pojazdów. Badania pojazdów 
z wykorzystaniem biometanu są planowane. W oparciu o wstępne badania i analizy, 
można jednak stwierdzić, że biometan jest oczyszczany przy wykorzystaniu ww. instalacji 
do jakości gazu ziemnego, a co za tym, charakteryzuje się z pewnością, podobnymi do 
występujących np. przy stosowaniu CNG w pojazdach, wartościami emisji substancji 
szkodliwych spalin w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego pojazdów. Wobec 
długotrwałych procedur odbiorczych instalacji, badań sprawdzających emisji 
zanieczyszczeń spalin pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego dokonano 
przy wykorzystaniu sprężonego gazu ziemnego. 

Celem badań była ocena własności emisyjnych i zużycia paliwa autobusów 
komunikacji miejskiej zasilanych CNG i olejem napędowym na trasie Niepołomice-
Kraków [20]. Trasę badawczą wybrano biorąc pod uwagę podmiejską linię autobusową 
Niepołomice–Kraków, będącą linią średnio obciążoną. Autobus CNG był autobusem 
marki Jelcz M121 M/4 wyposażonym w silnik spalinowy spełniający normę emisji spalin 
Euro III. Rok produkcji autobusu to rok 2006, a objętość skokowa napędzającego go 
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silnika to 11 967 cm3 oraz moc 180 kW. Autobus z silnikiem zasilanym olejem 
napędowym to autobus marki Jelcz M121 MB, wyposażony w silnik spełniający normę 
Euro III, o objętości skokowej silnika 11 970 cm3 i mocy maksymalnej 184 kW, rok 
produkcji autobusu to rok 2000 [20].  

Badania emisji zanieczyszczeń spalin w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, 
prowadzono w jednym dniu, przy wykorzystaniu przyrządów przeznaczonych do tego 
rodzaju badań typu PEMS (ang. Portable Emissions Measurement Systems).  

Na rys.7 przedstawiono widok badanych autobusów z zamontowaną ww. aparaturą 
badawczą.  

 

 
Rys. 7. Widok obiektów badawczych (autobusów) z zamontowaną aparaturą badawczą (zasilany 

gazem ziemnym CNG – lewy, zasilany olejem napędowym – prawy) [20] 
Fig. 7. View of research facilities (buses) with installed research equipment (powered by natural 

gas CNG - left, powered by diesel - right)[20] 
 

 

 
 

Rys. 8. Charakterystyka trasy badawczej [20] 
Fig. 8. Characteristics of the test route [20] 

 
Pomiarów toksyczności spalin i zużycia paliwa dokonano w różnych warunkach jazdy. 

Odcinek testowy zaplanowano jako połączenie elementów jazdy miejskiej (centrum 
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miasta) z elementami jazdy pozamiejskiej (rys. 8). Na rysunku tym podano również 
charakterystykę trasy przejazdowej [20].  

Charakterystyka trasy: długość: 41 km, wysokość minimalna: 190 m, wysokość 
maksymalna: 202 m, maksymalne nachylenie: 3,1%, minimalne nachylenie: –3,1%, 
średnie nachylenie dodatnie: 0,2%, średnie nachylenie ujemne: –0,2%. 

Porównanie wyników przebiegowego zużycia paliwa i emisji drogowej zanieczyszczeń 
uzyskane z badań autobusów zasilanych różnymi paliwami uwidacznia, że mniejsze 
wartości przebiegowego zużycia paliwa oraz emisji drogowej tlenku węgla, 
węglowodorów oraz dwutlenku węgla uzyskano dla pojazdu zasilanego olejem 
napędowym (rys. 9). Jedynym związkiem, którego emisja drogowa była większa dla 
pojazdu zasilanego olejem napędowym w porównaniu do pojazdu zasilanego gazem 
ziemnym, to tlenki azotu (rys. 10). Emisja drogowa tych związków podczas badań była 
większa o 22% dla pojazdu zasilanego olejem napędowym w stosunku do pojazdu 
zasilanego gazem zmiennym [20]. 

 

a) b) 

  
Rys. 9. Wyniki zużycia paliwa i emisji drogowej zanieczyszczeń spalin uzyskane z badań: 

a) pojazd zasilany CNG, b) pojazd zasilany olejem napędowym [20] 
Fig. 9. Results of fuel consumption and road emission of exhaust pollutants obtained from the study: 

a) a vehicle powered by CNG, b) a vehicle powered by diesel) [20] 
 

 
Rys. 10. Porównanie zużycia paliwa i emisji drogowej zanieczyszczeń uzyskane z badań [20] 

Fig. 10. Comparison of fuel consumption and emission of pollutants obtained from research [20] 
 
3.3. Stosowanie LNG (ang. Liquid Natural Gas) 

Stosowanie ciekłego gazu ziemnego LNG jest jednym ze sposobów wykorzystania 
gazu ziemnego w transporcie samochodowym. W zależności od przeznaczenia paliwo to 
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jest jednym z bardziej przyszłościowych. Do najważniejszych jego cech można zaliczyć 
przejrzystość, bezbarwność oraz nie-toksyczność. Po jego ochłodzeniu do temperatury 
około -162ºC (-260ºF), zmienia swój stan skupienia, dzięki czemu jego objętość zmniejsza 
się 600 krotnie. To sprawia, że LNG jest łatwiejszy do przechowywania oraz transportu 
[30].  

LNG staje się globalnym towarem i będzie coraz popularniejszy w nadchodzących 
latach. Oczekuje się, że globalny popyt na to źródło energii wzrośnie z około 240 mln ton 
rocznie (MTPA – ang. Million Tonnes Per Annum) do około 430 MTPA w 2025 roku. 
Wzrost ten będzie napędzany przez zwiększające się zapotrzebowanie na energię 
w krajach takich jak: Chiny i Indie, Europa, Azja Południowo-Wschodnia czy Bliski 
Wschód [30]. 

Ciekły gaz ziemny jest również ważną częścią w handlu gazem. Choć LNG stanowi 
10% gazu w dzisiejszym obrocie, to oczekuje się, że do roku 2025 nastąpi wzrost do 13% 
światowego rynku gazu [30]. 

W transporcie LNG wykorzystywane jest jako czyste paliwo dla żeglugi i przeważnie 
ciężkiego transportu drogowego. W przyszłości oczekuje się wykorzystywania go do 
transportu kolejowego czy wytwarzania energii elektrycznej. LNG ma potencjał, aby 
zapewnić korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla ciężkiego taboru drogowego oraz 
armatorów. Istotnym faktem jest, że ciekły gaz ziemny jest konkurencyjny cenowo 
i charakteryzuje się mniejszą emisją siarki, tlenków azotu i cząstek stałych w porównaniu 
do oleju napędowego i ciężkiego oleju opałowego [26]. 

Według [29] LNG w transporcie ciężkim będzie wykorzystywany przede wszystkim 
w transporcie krajowym oraz w branży komunalnej. Jego podstawowymi zaletami 
w pojazdach jest umożliwienie większego zasięgu pojazdów, który w przypadku pojazdów 
ciężkich może przekraczać nawet 1100 km bez tankowania. Kolejną zaletą LNG jest 
możliwość mieszania z biogazem i wykorzystywania tej samej infrastruktury. Według [29] 
wykorzystywanie LNG do zasilania silników pojazdów ciężkich wpłynie bezpośrednio na 
ograniczenie emisji substancji szkodliwych. Przykładowo zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla CO2 może wynieść nawet 20%. W przypadku LBG nawet 90% [29].  

Interesującym jest wykorzystywanie LNG (LBG (ang. Liquid Biogas Gas)) do zasilania 
silników pojazdów miejskich, w tym autobusów komunikacji miejskiej. Przykładowo, od 
lutego 2015 roku MZA w Warszawie eksploatuje 35 niskopodłogowych, przegubowych 
autobusów Solbus Solcity 18 LNG [16]. Doświadczenia tego operatora wskazują, że 
zużycie LNG jest o 7% mniejsze w stosunku do zużycia oleju napędowego, co może 
przekładać  się na mniejszą emisję CO2 (zdaniem przedstawicieli MZA ok. 5-cio 
procentową w stosunku do autobusów hybrydowych) [16]. Trzeba przy tym mieć na 
uwadze zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu sprężarek umożliwiających 
tankowanie autobusów. Eksperci MZA szacują, że emisja CO2 (uwzględniając emisję przy 
użyciu sprężarek i autobusów) autobusu przegubowego CNG jest większa od 5,8% do 
9,5% przy LCNG (ang. liquefied-compressed natural gas)) wynosi 0% zaś w przypadku 
LNG jest mniejsza już tylko o 2%[16]. 

Na rys.11 przedstawiono wykorzystanie różnego rodzaju paliw alternatywnych, w tym 
LNG (LBG), w pojazdach ciężkich, w zależności od sektora gospodarki [29]. 
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Rys. 11. Wykorzystanie różnego rodzaju paliw alternatywnych w pojazdach ciężkich, w zależności 
od sektora gospodarki [29] 

Fig. 11. The use of various types of alternative fuels for heavy vehicles, depending on the industry 
sector[29] 

 
Za autobus LNG (przy zasięgu 350 km) trzeba zapłacić 115-125% ceny podobnej 

wielkości autobusu z silnikiem o zapłonie samoczynnym (przy zasięgu 500 km) [16]. 
 
4. Wodoryzacja transportu samochodowego 

 
Prace nad wykorzystaniem wodoru do zasilania silników spalinowych rozpoczęto już 

w latach 90-tych, XX-wieku. Ten nośnik energii może być wykorzystywany do napędu 
pojazdu na jeden z dwóch sposobów. Pierwszym jest jego bezpośrednie wykorzystanie 
poprzez spalanie w komorze cylindra. Drugą metodą, na razie popularniejszą jest jego 
wykorzystanie przy użyciu ogniw paliwowych do wytworzenie energii elektrycznej. Jest 
ona magazynowana w akumulatorach i służy do napędu silnika elektrycznego, 
przenoszącego moc na koła [11].  

Ogniwa paliwowe wytwarzają energię w reakcji utleniania wodoru. W takim przypadku 
pojazdy wykorzystujące wytworzoną energię w taki sposób emitują jedynie parę wodną. 
Proces zachodzący w ogniwie paliwowym można zapisać wzorem:  

Analizując dalej działanie ogniwa paliwowego można zauważyć, że na katodzie 
zachodzi redukcja tlenu:  
natomiast na anodzie zachodzi proces utleniania wodoru:  

Podstawową zaletą pojazdów zasilanych wodorem jest ich zasięg. W odróżnieniu od 
pojazdów elektrycznych jest on kilkukrotnie większy, zbliżony do tych osiąganych przez 
pojazdy zasilane konwencjonalnymi paliwami. Znaczenie mają również koszty 
eksploatacji takich samochodów [11]. 

Na rys.12 przedstawiono schemat seryjnie produkowanego samochodu z ogniwami 
paliwowymi. 
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Rys. 12. Schemat seryjnie 
produkowanego samochodu firmy 

Toyota z ogniwami paliwowymi [31] 
Fig. 12. Scheme mass-produced 

Toyota vehicle with fuel cells [31] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensywne prace studyjne nad samochodami z ogniwami paliwowymi zabrały 

praktycznie dwie dekady. Pierwsze produkowane seryjnie samochody z ogniwami 
paliwowymi (np. japońska Toyota Mirai) pojawiły się dopiero w 2014 roku [11],[13].  

Podstawowymi barierami rozwoju technologii napędu wodorowego były koszty oraz 
względy bezpieczeństwa całego łańcucha dystrybucji wodoru, od miejsca jego 
wyprodukowania do miejsca jego zużycia w samochodzie. Przykładowo, wodorowa 
Toyota jest całkowicie bezpieczna, co potwierdziło wiele wykonanych testów 
zderzeniowych i ogniowych. Cena zakupu/pomimo wielokrotnego zmniejszenia się 
w okresie zaledwie kilku lat/ jest niestety nadal niekonkurencyjna, Mirai kosztuje 
w Japonii i w USA 57,5 tys. dolarów, a w Europie 66 tys. euro + VAT. Należy przy tym 
podkreślić, że administracja publiczna w Japonii dopłacać będzie do zakupu Mirai blisko 
20 tys. dolarów, a administracja amerykańska 8 tys. dolarów [11],[13]. 

Znacznie korzystnie kształtują się już relacje kosztów eksploatacyjnych takich 
samochodów. Samochód osobowy zużywa ok. 1 kg wodoru na pokonanie 100 km (autobus 
ok. 8 kg), co przy cenie w Japonii (8 euro/kg wodoru) powoduje, że koszty paliwa 
wodorowego zrównają się plus - minus z kosztami konwencjonalnych paliw płynnych 
[11],[13]. 

Według ekspertów upowszechnienie technologii napędu wodorowego dopiero rozwija 
się i jest o ok. 10 lat za rozwojem samochodów elektrycznych.  Obecnie, w 2015 roku, 
mamy fazę przed- komercyjną, która zakłada powstanie w samej Europie ok. 200/300 
stacji wodorowych w różnych zurbanizowanych regionach dla 500 samochodów 
osobowych i ok. 500 autobusów wyposażonych w ogniwa paliwowe (tzw. FCEV). 
Wczesna faza komercyjna technologii napędu wodorowego powinna pojawić się 
w Europie ok. 2020 r. i zapewnić powstanie infrastruktury wodorowej na strategicznych 
ciągach transportowych, liczącej ok. 2000 stacji napełniania wodorem (minimum 1000), 
obsługujących 500 tys. samochodów osobowych oraz 1000 autobusów wyposażonych 
w ogniwa paliwowe. Faza komercyjnego rozwoju technologii napędu wodorowego 
powinna nastąpić ok. 2025 roku [7].   
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W praktyce pod koniec 2012 r. w Niemczech eksploatowano ok. 135 samochodów 
osobowych wyposażonych w ogniwa paliwowe, w Skandynawii eksploatowano ok. 35 
takich samochodów, w Wlk. Brytanii eksploatowano 2 takie samochody i 5 autobusów 
wyposażonych w ogniwa paliwowe. Istniało też już ok. 80 stacji tankowania wodoru, 
kolejnych 60 było w budowie lub planowaniu. Niestety w Polsce, także obecnie, nie ma 
żadnej  [11]. 

Na chwilę obecną technologia wodorowa jest cały czas rozpowszechniana 
i udoskonalana. Dobrym tego przykładem są testy w Japonii, hybrydowego autobusu 
opracowanego we współpracy Toyoty i Hino Motors. Pojazd do transportu miejskiego 
z alternatywnym napędem powstał na bazie hybrydowego autobusu Hino przy 
wykorzystaniu ogniw paliwowych opracowanych specjalnie do Toyoty Mirai. Podobnie 
jak w przypadku samochodu osobowego układ wytwarza energię elektryczną w reakcji 
wodoru i tlenu. Wodór jest przechowywany w specjalnych zbiornikach, zaś tlen pobierany 
z powietrza. Tankowanie autobusu trwa 10 minut i zapewnia zasięg 150 km. Autobus (rys. 
13) wyposażony jest w dwa zestawy ogniw paliwowych i dwa silniki elektryczne oraz 
osiem wysokociśnieniowych zbiorników wodoru. Jego dane techniczne zostały 
przedstawione w tabeli 3 [31]. 

 
 
 

Rys. 13. Autobus zasilany 
wodorowymi ogniwami 

paliwowymi [31] 
Fig. 13. Bus powered by hydrogen 

fuel cells [31] 
 
 
 
 

Tabela 3 
Specyfikacja autobusu na wodorowe ogniwa paliwowe [31] 

Table 3 
Specifications of the bus on hydrogen fuel cells [31] 

 

Pojazd Długość/szerokość/wysokość (mm) 10 525/2 490/ 3 340 
Liczba miejsc (siedzących + 
stojących i dla kierowcy) 

77 (28+50+1) 

Zespół ogniw paliwowych Nazwa Zespół ogniw paliwowych 
Toyoty 

Typ Ogniwa paliwowe z elektrolitem 
polimerowym 

Maksymalna moc 114 kW x2/ 155 KM x2 
Silnik elektryczny Typ Synchroniczny AC 

Maksymalna moc 110 kW x2/ 149,5 KM x2 
Maksymalny moment obrotowy 335 Nm x2 

Zbiorniki sprężonego wodoru Typ Na sprężony wodór 
Ciśnienie wodoru 70 MPa 
Liczba zbiorników 8 
Objętość 480 l 

Akumulatory Typ Niklowo-metalowo-wodorkowy 
System zasilania odbiorników 
zewnętrznych „Vehicle to Home” 

Maksymalna moc/napięcie 9,8 kW/DC 300 V 
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Światowi producenci pojazdów intensyfikują prace nad technologiami wodorowymi 
w transporcie. W tabeli 4 przedstawiono zużycie energii i koszty dla autobusu z ogniwami 
paliwowymi w porównaniu do tych parametrów autobusu z silnikiem zasilanym olejem 
napędowym [32].  

Tabela 4 
Zużycie energii i koszty dla autobusu z ogniwami paliwowymi (zielone pole = istniejąca 

technologia, żółte pole = oczekiwane osiągi) [32] 
Table 4 

Energy consumption and costs for bus with fuel cells (green = existing technology, yellow field = 
expected performance) [32] 

 

 Autobus z ogniwami 
paliwowymi 2012 

Autobus z 
silnikiem diesla 
2012 

Autobus z 
ogniwami 
paliwowymi 2020 

Autobus z 
silnikiem 
diesla 2012 

Zużycie energii 
(kWh/100 km) 233-424 1, 2 343-390 1 <316 3 257-367 4 

Cena zakupu (MSek) 10,4-15,6 1, 2 1,5-2,6 1 3,5-3,6 1, 2 - 
Całkowita ekonomia 
eksploatacji (Sek/km) 29,4-46,7 1, 5 18,2 5 10,4-28,6 1, 5 7,8-19,9 1, 5 

Status komercyjny Demonstracja Dojrzała 
technologia - - 

1 Dane dla autobusu miejskiego (12 m) [Zaetta et al. 2010] 
2  [NREL 2012] 
3 Długofalowym cel DOE dla autobusów z ogniwami paliwowymi, który w niektórych autobusach testowych 
dzisiaj jest zrealizowany [NREL, 2012: Zaetta et al. 2010] 
4 Możliwa poprawa przez hybrydyzację [Zaetta et al. 2010] 
5 Dane dla autobusów miejskich (12 m) [McKinsey 2012] 
 

Tego typu źródło napędu w przypadku pojazdów ciężkich/autobusów będzie 
wykorzystywane przede wszystkim w miastach. Na chwilę obecną problem polega na 
infrastrukturze stacji tankowania wodoru. Według [1], [11] w Europie jest około 109 stacji 
tankowania wodoru, w Ameryce północnej 90, a Azji 18. Dane te zostały przedstawione 
w tabeli 5.  

Tabela 5 
Liczba samochodów osobowych i autobusów, wykorzystujących ogniwa paliwowe i stacji 

napełniania wodorem. Stan na koniec 2013 roku [11] 
Table 5 

Number of cars and buses, using fuel cells and hydrogen filling stations. End of the year 2013 [11] 
 

 Europa Ameryka - Północna Azja  Sumarycznie 
Samochody osobowe ~ 200 ~ 200 ~ 100 ~ 500 

Autobusy ~ 60 ~ 30 ~ 10 ~ 100 
Stacje napełniania (sumarycznie) 109 90 18 252 

Publiczne 25 39 18 82 
 

Wykorzystanie wodoru do zasilania samochodów osobowych, jednośladów 
i autobusów stanowi nieco dalszą przyszłość rozwoju motoryzacji. Obecnie, ze względu na 
dość małą liczbę stacji tankowania wodoru oraz drogie w zakupie pojazdy z dość 
ograniczonej oferty, p inne alternatywne sposoby zasilania pojazdów zyskują znacznie 
szybciej na popularności. Niemniej jednak wodór może być paliwem, które docelowo 
zastąpi paliwa ropopochodne. 
 
5. Podsumowanie 

 
Jednym z najistotniejszych obecnie problemów w transporcie samochodowym jest 

zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających spalin z pojazdów. Pojazdy w pełni 
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elektryczne, hybrydowe, wodorowe i gazowe znajdują się w zakresie zainteresowań 
producentów i eksploatatorów pojazdów. Elektryfikacja, gazyfikacja i wodoryzacja 
transportu samochodowego to kluczowe zagadnienia w nadchodzących dekadach. 
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