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Kierunki i możliwości rozwoju rynku pojazdów
zasilanych gazem ziemnym

Ryszard Wołoszyn

Zasilanie pojazdów metanem, będącym
podstawowym składnikiem energetycznym
zarówno gazu ziemnego, jak i oczyszczo-
nego biogazu (biometanu) jest obecnie co-
raz szerzej stosowane. Układy te znalazły za-
stosowanie głównie w lekkich pojazdach
przeznaczonych do obsługi ruchu lokalne-
go. Zainteresowanie tym paliwem wynika
także z ustaleń międzynarodowych. Zostało
ono bowiem zakwalifikowane do grupy pa-
liw alternatywnych. W przyjętym pakiecie kli-
matyczno-energetycznym podjęto zobowią-
zanie zapewnienia wzrostu energii odnawial-
nej w końcowym zużyciu energii brutto we
Wspólnocie do 20%, a w sektorze transpor-
tu do 10%. Cel ten jest powiązany z wpro-
wadzeniem wiążących kryteriów w zakresie
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do
biopaliw w dyrektywie o energii ze źródeł
odnawialnych1  oraz dyrektywie w sprawie
jakości paliw2  .

W 2010 r. Międzynarodowa Agencja
Energetyczna (The International Energy
Agency – IEA) opublikowała raport zawiera-
jący analizę kosztów i korzyści zastosowa-
nia gazu ziemnego jako paliwa w pojazdach
użytkowych. W raporcie tym omówiono rów-
nież strategię wdrażania tego paliwa w wy-
branych państwach3 . Rozwój rynku paliw al-
ternatywnych, w tym w szczególności CNG,

jest w głównej mierze uzależniony od polity-
ki fiskalnej oraz regulacji prawnych. Korzyst-
ne uregulowania w tym zakresie mogą za-
decydować o dynamicznym przyroście po-
jazdów zasilanych tym paliwem. Przykładem
mogą być Niemcy. Liczba samochodów za-
silanych CNG wzrosła tam w minionym dzie-
sięcioleciu szesnastokrotnie (rys. 1).

Obecnie najbardziej popularnymi biopa-
liwami są biodiesel (produkowany z roślin
oleistych, takich jak rzepak czy słonecznik)
i bioetanol (produkowany z cukru i roślin
skrobiowych, takich jak buraki czy zboża).
Te dwa płynne paliwa mogą być stosowane
w silnikach nowoczesnych pojazdów (bez
konieczności przebudowy w przypadku mie-
szanek o niskiej zawartości biopaliw oraz po
adaptacji w przypadku mieszanek o wyso-
kiej zawartości biopaliw) i rozprowadzane
w ramach istniejącej infrastruktury. Prowa-
dzone są badania zmierzające do opraco-
wania technik produkcji biopaliw „drugiej ge-
neracji”, które pozwolą uzyskiwać bioetanol
z drewna, trawy i niektórych rodzajów od-
padów. Prowadzone prace badawcze dopro-
wadziły do skonstruowania silników, które do
napędu wykorzystują wyłącznie bioetanol
(bez dodatków paliw ropopochodnych). Pra-
ce nad zastosowaniem tego biopaliwa są
najbardziej zaawansowane4 .

Przyszłościowym kierunkiem wykorzy-
stania energii odnawialnej jest zastosowa-
nie technologii wykorzystujących wodór.
Są one jednak zbyt kosztochłonne i w krót-
kim okresie trudne będzie ich komercyjne
zastosowanie. Prace badawcze prowadzo-
ne przez liczne ośrodki naukowe pozwalają
jednak przypuszczać, że w perspektywie dłu-
gookresowej wodór będzie głównym źró-
dłem energii odnawialnej. Według optymi-
stycznych prognoz w 2030 r. połowa lekkich
pojazdów samochodowych będzie zasilana
wodorem5 .

W perspektywie krótko- i średniookreso-
wej wzrastać będzie wykorzystanie gazu
ziemnego do napędu pojazdów samocho-
dowych. To przyjazne środowisku natural-
nemu paliwo, stanowi istotne źródło energii
alternatywnej. Jego zasoby wskazują na ce-
lowość zastosowania. Ograniczenia w po-
wszechnym stosowaniu gazu ziemnego wy-
nikają z konieczności wybudowania kosz-
townej infrastruktury do tankowania. Obec-
nie w Polsce istnieją zaledwie 33 stacje tan-
kowania CNG. Ich lokalizację oraz warunki
dostępności przedstawiono na rys. 2.

Zastosowane rozwiązania techniczne
pozwalają na wyróżnienie dwóch rodzajów
stacji tankowania CNG:
o wolnego tankowania – proces tankowa-

nia trwa ok. kilku godzin przy wykorzy-
staniu sprężarki lub sprężarek o małym
wydatku. Rozwiązanie to jest stosowa-
ne w firmach transportowych, w których
pojazdy nie są wykorzystywane w go-
dzinach nocnych. Jego zaletą jest niż-
szy koszt zużycia energii elektrycznej
wykorzystywanej do podniesienia ciśnie-
nia paliwa gazowego;

o szybkiego tankowania – czas tankowa-
nia jest porównywalny do czasu napeł-
nienia zbiornika konwencjonalnym pali-
wem. W rozwiązaniu tym konieczne jest
stosowanie agregatów sprężania gazu
ziemnego o dużej wydajności.

Szerokie zastosowanie już istniejących
technologii w celu poprawienia sprawności
energetycznej pojazdów i wykorzystanie

Rys. 1. Wzrost liczby pojazdów zasilanych gazem ziemnym w Niemczech
Źródło: Erdgas und Biomethan im künftigen Kraftstoffmix. Handlungsbedarf und Lösung-
sansätze für eine beschleunigte Etablierung im Verkehr. Deutsche Energie-Agentur GmbH,
Berlin, 2010, [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.energie-
agentur.nrw.de/
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różnych form energii odnawialnej będzie sta-
nowić podstawę rozwoju w sektorze ener-
getycznym i transportowym w średnim okre-
sie. Dążenie do zwiększania prędkości prze-
mieszczania przyczyni się do rozwoju róż-
nych sposobów transportu, które muszą
uwzględniać sprawność energetyczną. Oba-
wy dotyczące bezpieczeństwa energetycz-
nego zachęcą także do rozwoju zdecentra-
lizowanej produkcji energii, zmniejszając
w ten sposób potrzebę transportu paliw ko-
palnych, mających znaczący udział w prze-
wozach międzynarodowych. Wzrost cen
paliw będzie nadal stymulował badania nad
technologiami z zakresu energii odnawial-
nej oraz umożliwi szerszą popularyzację
paliw alternatywnych6 .

wysokiej efektywności finansowej stosowa-
nia tego paliwa. W samochodach osobo-
wych zwrot nakładów inwestycyjnych ponie-
sionych na instalację układu zasilania LPG
z oszczędności w kosztach zużycia paliwa
występował po przejechaniu ok. 20 tys. km.
Oznacza to, że wielu użytkowników uzyski-
wało zwrot nakładów po ok. jednym roku od
zainstalowania układu.

Powstanie dużej liczby stacji tankowa-
nia paliwem LPG było spowodowane zapo-
trzebowaniem rynkowym oraz znacznie niż-
szymi kosztami powstania takiej stacji w po-
równaniu ze stacją CNG. Powyższy przykład
pokazuje, że niedogodności i utrudnienia
z tytułu dodatkowego układu zasilania użyt-
kownik jest w stanie zaakceptować pod wa-
runkiem korzyści finansowych lub innych
udogodnień, które zrekompensują mu mo-
dyfikację lub zakup nowego pojazdu przy-
stosowanego do zasilania gazem ziemnym.
W przeciwnym wypadku bardzo trudne bę-
dzie zbudowanie rynku pojazdów NGV, po-
nieważ aspekty ekologiczne, dywersyfikacja
rynku paliw, dyrektywy unijne nie są czynni-
kami tak stymulującymi rozwój, jak ekono-
mika przedsięwzięcia. Mała liczba stacji tan-
kowania gazem ziemnym, droższe kompo-
nenty instalacji, a szczególnie kosztowne
lekkie kompozytowe zbiorniki, przy małej
tzw. gęstości energetycznej paliwa oraz czę-
sto mylone paliwa LPG i CNG nie są czyn-
nikami sprzyjającymi do podejmowania

Autobus Scania podczas tankowania bio-
etanolem

Istotnym czynnikiem wzrostu wykorzy-
stania CNG jako paliwa pojazdach użytko-
wych jest poprawa efektywności finansowej
wykorzystania tego paliwa. Przykładem dy-
namicznego rozwoju rynku pojazdów zasi-
lanych paliwem gazowym jest LPG. Ten ro-
dzaj paliwa nie może być jednak uznany
paliwem alternatywnym. LPG powstaje bo-
wiem głównie przy rafinacji ropy naftowej,
jako produkt uboczny w procesie produkcji
konwencjonalnych paliw płynnych. W Pol-
sce w krótkim czasie powstała bardzo gę-
sta sieć stacji tankowania i nastąpił dyna-
miczny przyrost pojazdów zasilanych tym
paliwem. Dostępność stacji tankowania oraz
niskie koszty zakupu LPG przez użytkow-
ników były najważniejszymi czynnikami

Autobus MAN z napędem wodorowym (Fot. MAN)

Rys. 2. Mapa stacji CNG w Polsce
Źródło: Mapa stacji CNG w Polsce, [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web:
http://cng.auto.pl/pl/stacje/stacje-cng-w-polsce.html
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pozycją CN 2901, skroplone (m.in. LNG)
przeznaczone do napędu silników spalino-
wych są opodatkowane akcyzą w wysokości
695 zł/1000 kg, co stanowi ok. 390 zł/1000 l,
podczas gdy benzyny silnikowe opodatkowa-
ne są stawką akcyzy w wysokości 1565 zł/
1000 l, a oleje napędowe 1048 zł/1000 l (przy
niemal identycznym zużyciu tych paliw
w litrach na 100 km). Natomiast gaz ziem-
ny i pozostałe węglowodory gazowe, w sta-
nie gazowym, m.in. CNG, są objęte stawką
akcyzy w wysokości 11,04 zł/1 GJ, tj. ok.
521 zł/1000 kg, co stanowi ok. 391 zł/1000 m3

gazu CNG (przyjmując wartość opałową
gazu ziemnego 47,2 GJ za 1000 kg). Wiel-
kość zużycia LNG, benzyny silnikowej
i oleju napędowego do napędu pojazdów
samochodowych (w litrach na 100 km)
jest porównywalna do zużycia CNG (w m3Solaris z napędem hybrydowym (Fot. Solaris)

Autobus VOLVO z napędem CNG (Fot. VOLVO)

decyzji o użytkowaniu pojazdów zasilanych
tym paliwem.

Pozytywnym aspektem w rozwoju pojaz-
dów NGV może być wdrożenie biometanu
dla europejskich pojazdów zasilanych ga-
zem ziemnym. Wzrost produkcji odnawial-
nego biogazu oraz biometanu (biogazu
oczyszczonego do jakości gazu ziemnego)
przedstawia nowe możliwości dla przemy-
słu NGV. Pokazuje jednocześnie nowe per-
spektywy dla rynku, gdzie metan nie musi
być już paliwem kopalnianym, ale łatwo do-
stępnym i odnawialnym paliwem możliwym
do pozyskiwania i oczyszczania nawet w go-
spodarstwach przydomowych. Aby dokonać
jego sprężenia do ciśnienia 20 MPa, wyko-
rzystać będzie można także przydomowe
agregaty sprężarkowe.

Układ zabezpieczeń i sterowania sprę-
żarki zapewnia realizację trybu pracy z kom-
pensatą temperaturową ciśnienia końcowe-
go gazu oraz z możliwością ustawienia
(zmiany) wartości ciśnienia końcowego.
Sprężarkę MJ05 wyposażono w gazomierz
umożliwiający każdorazowe określenie ilo-
ści wydanego gazu. Tego rodzaju urządze-
nia mogą być z powodzeniem wykorzysty-
wane jako agregaty sprężarkowe poprzez in-
dywidualnych użytkowników pojazdów za-
silanych gazem ziemnym lub biometanem.

Szerokie możliwości zastosowania bio-
metanu m.in. jako paliwa w transporcie zo-
stały wykazane poprzez instytucje Unii Eu-
ropejskiej – Komisję Europejską, Parlament
Europejski oraz Radę Unii Europejskiej, któ-
re zezwoliły na wtłaczanie tego paliwa do ist-
niejącej sieci gazociągów.

Wspólne zasady dla rynków wewnętrz-
nych gazu ziemnego określone zostały
w dyrektywie 2009/73/EC7. Zobligowano
w niej państwa członkowskie do dopusz-
czenia biogazu w krajowym systemie ga-
zociągów. Paliwo to powinno być niedyskry-
minowane w dostępie do systemu gazocią-
gów, jeśli spełnia jakość przesyłanego nim
paliwa (jakość przesyłanego metanu jest
wciąż definiowana przez urzędy krajowe do
momentu wejścia w życie unijnych standar-
dów jakości biogazu).

Niższa cena LPG wynika przede wszyst-
kim z niższego podatku akcyzowego.
Obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym8, gaz
ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory
gazowe objęte pozycją CN 2711 oraz
gazowe węglowodory alifatyczne objęte
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na 100 km). Należy podkreślić, iż zgodnie z
art. 164 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
dla ww. węglowodorów w stanie gazowym
przeznaczonych do napędu silników spali-
nowych (m.in. CNG), do dnia 31 październi-
ka 2013 r. stosuje się zerową stawkę podatku
akcyzowego.

W Polsce wykorzystanie paliw alterna-
tywnych do napędu autobusów jest niewiel-
kie. Według danych GUS w 2009 r. zareje-
strowanych było ponad 92,4 tys. autobusów,
z tego 790 z układem napędowym LPG9.
W publikacjach GUS ujmowane są tylko trzy
rodzaje paliw stosowanych do napędu po-
jazdów samochodowych, tj. benzyna, olej
napędowy i LPG.

Autobusy napędzane gazem ziemnym
wykorzystywane są przede wszystkim
w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.
W 2009 r. przedsiębiorstwa te eksploato-
wały 275 autobusów CNG. Stanowiło to
zaledwie 2,3% łącznej liczby autobusów

komunikacji miejskiej. Liczbę autobusów
CNG eksploatowanych w polskich miastach
przedstawiono na rysunku 3. Ponad poło-
wę tych pojazdów stanowią konstrukcje
Jelcz (rys. 4).

Większość działań we wdrażaniu energii
odnawialnej w sektorze transportu Unii Euro-
pejskiej została skoncentrowana na zastępo-
waniu energii z ropy naftowej i węgla, ciekły-
mi biopaliwami. W coraz szerszym zakresie
stosuje się etanol i biodiesel. Warto rozważyć
również szersze zastosowanie biometanu.

Autor:
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