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Stacje tan kowania gazu ziemnego 
Gaz ziemny jako paliwo silnikowe by+ stosowany ju i  w XIX 

wieku. Pierwszy silnik spalajqcy gaz ziemny zostat skonstru- 
owany w 1860 r. przez Etienne'a Lenoira. Pierwszy czterosu- 
wowy silnik spalinowy skonstruowany przez Augusta Otto 
w 1878 r. wykorzystywat na poczqtku jako paliwo gaz ziemny. 

Obecnie gaz ziemny stosowany jako paliwo moie wystg- 
powac w dwoch postaciach: 
P CNG - compressed natural gas - gat ziemny sprgiony 

przechowywany w butlach Stalowych lub kompozytowych 
pod cisnieniem 200 atmosfer. W takiej formie gaz ziemny 
jest bardzo rozpowszechniony w Argentynie, Wioszech, 
Nowej Zelandii, Rosji. Gtownymi wadami takiej formy prze- 
chowywania gazu sq wysokie cisnienie panujqce w zbior- 
nikach, oraz mata ggstosc zmagazynowanej energii w jed- 
nostce objgtosci co wiqie sig z koniecznosciq stosowania 
zbiornikow o duiej objetosci i duiej masie. 

O LNG - liquefied natural gas - gaz ziemny w formie skro- 
plonej przechowywany w specjalnych zbiornikach krioge- 
nicznych w temperaturze -161,15"C pod cisnieniem 
2+4 bar. W wyniku skroplenia gazu ziemnego uzyskuje- 
my 600-krotne zmniejszenie objgtosci w stanie cieklym 
w porownaniu do stanu gazowego jest zjawiskiem bardzo 
korzystnym z punktu widzenia ekonomiki transportu i ma- 
gazynowania. Najpowainiejszq wadq tej formy magazy- 
nowania gazu ziemnego jest niedoskonalosc budowy sa- 
mych zbiornikow kriogenicznych. Nie moina catkowicie 
odizolowac gazu od wpiywu otoczenia. Pod dzialaniem 
temperatury zewngtrznej gaz zgromadzony w zbiorniku 
przechodzi z fazy cieklej w gazowq i aby nie dopuscic do 
nadmiernego wzrostu cignienia w zbiorniku (co doprowa- 
dzitoby do jego zniszczenia) konieczne jest okresowe wy- 
puszczanie gazu do atmosfery. Z uwagi na to, i e  gaz ziem- 
ny jest liejszy od powietrza nie stanowi to iadnego nie- 
bezpieczelistwa dla otoczenia. 

Gt6wnq barierq blokujqcq rozpowszechnienie gazu ziemne- 
go jako paliwa w Polsce jest brak rozwinietej sieci stacji tanko- 
wania. Stacje takie powinny byc nie tylko dostgpne przez calq 
dobg, ale rowniei czas i sposob tankowania pojazdow nie powi- 
nien zbytnio odbiegac od parametrow tankowania paliw ropopo- 
chodnych. Problemem jest takie do66 wysoki koszt budowy sa- 

i 
mej stacji mogqcy, w zaleinosci od typu stacji i wyposaienia, .g 
siqgnq6 kwoty nawet 2 mln zt. 

Gaz do stacji moie by6 dostarczany cysternami lub rurocig 
giem. Moina takie zbudowac stacjg w pobliiu zloia gazu co 
jest tym bardziej opiacalne im wyisze jest cisnienie w ztoiu. 
Obniiy to na poczqtku koszty inwestycyjne ze wzglgdu na moi- 
IiwoSC zabudowy sprqzarki o mniejszej wydajnosci. Naleiy jed- 
nak pamieta& i e  w miargwyczerpywaniasig gazu w ztoolu, spre- 
iarka bedzie musiala by6 sukcesywnie wymieniana na urzqdze- 
nie o wigkszej wydajnosci. 

Stacje tankowania gazem ziemnym moiemy podzielic na: 
X szybkiego tankowania, wolnego tankowania lub mieszane, 
% stacjonarne lub przewoine, 
9 trwale lub nietrwale (stacje kontenerowe) poiqczone z sieciq 

gazowq, + jednopaliwowe lub wielopaliwowe (dystrybutory CNG obok 
dystrybutorow ON, benzyny czy LPG), 

El ogolnodostgpne lub zaktadowe. 
W wyiej wymienionych stacjach sprgianie gazu ziemnego od- 

bywasig za pomoqsprgiareko m e &  wydatkach (dook. 15 m"/h), 
srednich (30+200 m3/h), lub du jch  (powyiej 450 m31h). 

Do podstawowych maszyn i urzqdzen wchodqcych w sklad 
stacji moiemy zaliczyc 
P sprgiarkg, 
0 osuszacz, 
O magazyny kaskadowe, 
O urzqdzenia kontrolno-pomiarowe, 
0 dystrybutor [I]. 

Stacja szybkiego tankowania CNG [2] Kaskadowy rnagazyn gazu na spreony gaz 



I w magazynie kaskad0wym.T~ system tankowania sbsowany jest 
glivwnie na stacjach ogolnodos&pnych. 

stacle uowolne(lo tanIcowania 
Koncepcja budowy dacji wolnego tankowania jest wynikiem 

rachunku ekonomiunego. Sprqienie 1 Nm3gazu ziemnego zci6- 
nienia srednieao na mziamie ok. 3 bar do cisnienia 20 MPa wv- 
rnaga zuiycia:k. 0.3 kW energii elektrycznej. Jej kwzt zalet;; 
jest od taryty @ow doby), w kt6rej jest pobierana. 

W sklad stacji powolnego tankowania wchodq: sprgiarka 
lub sprqiarki i dysttybutor. Nie jest wymagana budowa rnagazy. 
nu kaskadowego. Sprqiarka t)oczy gaz pad ciSnieniem nieznacz- 
nie wyisrym od docelowego w zbiorniku. Jest to sprqbrka 
o mnieiszei wvdainoSci, a wiec tah~za w zaku~ie i eksoloatacii. 

niewai po~mi~gn i~c iu  maksymalnego cgnienia aazuw zbio'mi- 
ku nie nastgpuje j&o obniienie sp&odowane spadkiem !em- 
peratuly gazu. Taki rodzaj tankowania zapewnia rownomierne za- 

stacja szybklego tankowanla 
Stacja szybkiego tankowania umoili ia calkowite napelnienie 

pustych zbiomikow spreionym gazem ziemnym w D i e  od kilku 
do kilkudziesiqciu minut w zaleinoki od rodzaju pojazdu. W celu 
zapewnieniaszybkiegotankowania bez koniecznokistosowania 
drogich sprqtarek o dutej wydajn& m m a n e q t z w .  magazy- 
ny kaskadowe. Skiadajq sie one z segment6w butli o pojemnoSci 
80+150 liiow kaida. Caly magazyn dzielony jest na trzy sekcje 
(nisko-, Srednio- i wysokocisnieniow@. Roziadunek magazynu 1 

i tankowanie pojazdow odbywa siq metodq naczyh pciqczonych \ 
i r6wnowagi cifnieh. N a j p i e r v i m a  jestsekcja niskiego cisnie- I 
nia. Po wyr6wnaniu siq cisnieh w zbiomiku pojazdu tankowanego 
i magazynie nastqpuje przetqczenie na sekcje iredniego ciinienia Gystiybutor spgonego gazu ziemnego 
i znow oczekujemy nawyvjwnanie si? ciSnieh. NasQpnie mtqcza- 
na jest sekcja wysokocihieniowa i nastqpuje caHtowite napelnie- 
nie zbiornikatankowanego pojazdu sprqionym gazem ziemnym. 
KolejnoSi przetqczaniaposzczeg4lnych sekcji stemwana jest au- 
tornatycznie. Spr-a za&czana jest w chwili spadku cibnienia ' 

w cz&ie &kow&ia temperatura wttaczan&o gazu jest staii, 
bliska temperatune otoczenia. Jest to ziawisko konvstne, w- 

potrzebowanie na ener& eleMlyanq w godzinach pracy stacji 
i jej niisze koszty utyNowania (taryfa nocna). C m  tankowania Powy2ej:@Mybutor&one- 
pojazdu wynosi kilka godzin. gogawziemmpnaslayi'wd- 

Tego typu stacje wykorzystywane s;l glivwnie pnez przedsie nego tankowania 
b ioma,  kt6lych Rota pojazdbw opemje w niewielkiej odleg405ci 
od bazy (autobusy MPK, pogotowia techniczne, zaklady onysz- 
czania miasta, korporacje$ks6wkowe) m. 

Przy projektowaniu tego typu stacji naleiy mrociC uwage 
na zainstalowanie licznik6w zuiycia gazu indywidualnie na kai- 
dym stanowisku tankowania, a nie jednego zbiorczego. Takie 
romiqzanie pomala szybko wychwyciC pojazdy z awariami 
uktadirw zasilania oraz kierowcow, kt6rzy powinni poprawit 
swojq technikg jazdy. 

i 
stacje komblnowane 

I Stacje kombinowane stanwviq poiqczenie stacji powolnego tan- 
kowania o oMlonej liczbie stanowiskz niewielkim m o d M  spre 
iarkowym i magazynem kaskadowym. Rozwiqanietakie uelastycz- 
nia nam caly system tankowania, umoiliajqc Wadcrenie uslug 
tankowaniatak2edlaodbiorc6w z e w n m c h  wstacjach wewf@- 
M o w y c h .  Taka dzialaln& moie stanowiC dodatkowe iriKUo Obok: Sprqiarka o ma/ej 
dochodu dla przedsigbiontwa Koszt budowy i eksploatacji tegotypu wydajnoici do tankowania 
stacji z uwagi na zastosowanie spr&rek o mniejszej WydajnbSci samochod6w osobowvch 
jest zdecydowanie n i isy ni? stacji szybkiego tankowania. w gamio [4] 



?&emet stagi LNG 
Schemat W L C N G  

-w wac klientow indywidualnych powinna by6 stacjq szybkiego tan 
Gdy planowana jest budowa stacji gazowej, a brak jest moili- kowania;Systemy kombinowanez odpowiedniq limb@ stanowisl 

wdci  pobierania gazuz rurocitlgu lubzloia, ciekawq alternatywq powolnego tankowania i niewielk* sprgiarm powinny bye stoso- 
moie okazaC sig stacja LNG. Gaz ziemny w formie skmplonej wane na stacjach wewngtrznych obslugujqcych pojazdy flotowe. 
posiada Wkrotnie wigksq ggsto6C energetycznq w stosunku 
do gazu spreonego. Po dostarczeniu gazu cysternami na stacje 
mote on byd sprzedawany w formie skroplonej lub sprq2onej. 

W stacji LCNG gaz ziemny w forrnie skroplonej jest dostar- 
czany cysternami do stacji, a nastgpnie ulega odparowaniu i po 
zamianie na formg sprqionq jest gromadzony w kaskadowym 
magqnie gazu, umoiliwiajqc szybkie tankowanie pojazdow. 

Kosd budowy stacji LNG i LCNG nie odbiega od koszt6w 
budowy podobnej co do wydatku stacji CNG, ale koszty jej eks- 
ploatacji q znacznieniisze z uwagi na mniejszy pobor energii 
elektrywnej do nap@u sprgiarek [9]. 

Wyb6r odpowiedniego rodzaju stacji tankowania gazu nie jest 
Iatwy. Naleiy uwzglqdnik 
Ll liczbq obsiugiwanych pojazd6w, 
0 dzienny prrebieg kaidego pojazdu, 
0 zuiycie paliwa na kilometr przez poszczegolne pojazdy, 
P pojemno5c zbiornikbw gazu w pojeidzie, 
P dysponowany czas dla tankowania pojazdu, 
P spodziewanq liczbg napelnieh pojazdbnajednostkg czasu [I]. 

W oparciu o powyZsze dane naleiy dokonad wyboru liczby 
i wydajnoSci spr@arek, wielkobci magazyninnr kaskadowych, i ldci 
dystrybutor6w itd. Z praklyki wynika, i e  stacja ktora ma obslugi- 
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