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CNG and LPG as fuels for combustion engines
The paper discusses the issues regarding motor vehicles powered by natural gas and a mixture of propane-butane. The 

study contains a comparison of prices and the analysis of property gaseous fuels (CNG, LPG), unleaded gasoline and 
diesel. Also described is the availability of refueling stations network of compressed natural gas in Poland. The paper 
presents an economic analysis of purchasing vehicles powered by gaseous fuels equipped with factory power supplies 
and corresponding versions of gasoline, compared to the parameters and exploitation costs of these vehicles. Attention 
is given to the possibility of installation a gas system to power a car outside the factory – the impact of gas system in-
stallation on functional properties.
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CNG i LPG jako paliwa do silników spalinowych

W artykule poruszone zostały zagadnienia dotyczące eksploatacji pojazdów zasilanych gazem ziemnym oraz miesza-
niną propanu i butanu. Opracowanie zawiera porównanie własności oraz analizę cen paliw gazowych (CNG, LPG) z 
benzyną bezołowiową i olejem napędowym. Opisano także dostępność sieci stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego 
w Polsce. W pracy przedstawiono analizę ekonomiczną zakupu pojazdów zasilanych paliwami gazowymi wyposażonych 
w fabryczne układy zasilania z odpowiadającymi im wersjami benzynowymi, przy czym porównane zostały parametry 
oraz koszty eksploatacji tych pojazdów. Uwaga została poświęcona również możliwości przerobienia samochodu na 
zasilanie gazowe poza fabryką – wpływ montażu instalacji gazowej na właściwości użytkowe.
Słowa kluczowe: gaz ziemny, LPG, stacje tankowania CNG i LPG, ceny paliw

1. Wprowadzenie
Paliwa gazowe niewątpliwie należą do grupy paliw 

ekologicznych i tanich. Ich stosowanie, przy prawidłowo 
działającej instalacji, pozwala zmniejszyć emisję związ-
ków szkodliwych w porównaniu do jednostek spalinowych 
zasilanych tradycyjnymi paliwami ciekłymi. Rosnące ceny 
oleju napędowego oraz benzyny coraz częściej skłaniają 
użytkowników pojazdów samochodowych do poszukiwań 
rozwiązań alternatywnych, pozwalających stosować tań-
sze paliwa. Producenci pojazdów wprowadzają do oferty 
coraz więcej pojazdów hybrydowych, elektrycznych oraz 
zasilanych paliwami alternatywnymi [3]. W celu obniżenia 
kosztów eksploatacji użytkownicy najczęściej wybierają 
do zasilania silników spalinowych mieszaninę propanu i 
butanu LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) lub gaz ziemny 
CNG (ang. Compressed Natural Gas). Aby używać tego 
typu paliw, pojazd musi być wyposażony w dodatkową 
instalację. W przypadku nowych samochodów, większość 
producentów oferuje doposażenie pojazdu w tzw. fabryczną 
instalację gazową, za dodatkową opłatą. Natomiast używane 
samochody są przerabiane w wyspecjalizowanych firmach, 
posiadających specjalne warsztaty i uprawnienia. Tego typu 
rozwiązania nazywane są instalacjami nakładkowymi. Z 
punktu widzenia ochrony środowiska i ekonomii, najlepiej 
stosować te pierwsze. Producent pojazdu jest zobowiązany 
zapewnić odpowiednią trwałość i wytrzymałość układu, a 
także spełnienie norm emisyjnych podczas użytkowania 
pojazdu. Rozwiązania warsztatowe, szczególnie te tańsze, 
mogą wpływać niekorzystnie na emisję pojazdu. Ich stoso-
wanie może także doprowadzić do poważnych uszkodzeń 
silnika np.: wypalenia tłoków, pęknięcia głowicy itp. 

Wykorzystanie CNG lub LPG jako paliwa pozwala w zna-
czący sposób obniżyć koszty eksploatacji. Jednak w rachunku 
ekonomicznym należy także uwzględnić koszty związane 
z corocznym przeglądem technicznym oraz konserwacją i 
regulacją instalacji. W Polsce skroplony propan-butan jest 
oferowany na większości stacji benzynowych. Inaczej sytuacja 
wygląda w przypadku sprężonego gazu ziemnego. Obecnie 
liczba punktów oferujących to paliwo jest bardzo mała, jednak 
systematycznie zwiększa się. Przed podjęciem decyzji doty-
czącej przerobienia pojazdu lub zakupu nowego z fabryczną 
instalacją, należy przeanalizować sposób eksploatacji samo-
chodu, a także sieć punktów dystrybuujących wybrany rodzaj 
paliwa na najczęściej pokonywanych trasach. 

2. Właściwości paliw
Paliwa gazowe poza zaletami ekonomicznymi, cechuje 

wiele zalet natury technicznej. Ich właściwości sprawiają, że 
można je stosować jako źródło zasilania silników spalinowych 
wykorzystywanych do różnych zastosowań. Najważniejsze 
właściwości paliw gazowych pozwalające na ich stosowanie 
w spalinowych jednostkach napędowych to [1, 2]:
–  duża liczba oktanowa,
–  łatwość mieszania się z powietrzem, dzięki czemu mie-

szanka jest jednorodna,
–  mała emisja cząstek stałych,
–  szeroki zakres palności mieszanek gazowo-powietrznych, 

umożliwiający spalanie mieszanek ubogich,
–  mniejsza wartość opałowa mieszanki stechiometrycznej 

paliwa gazowego od mieszanki stechiometrycznej paliwa 
ciekłego,

– wysoka temperatura samozapłonu.
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Pierwsza i ostatnia cecha 
powoduje, że paliwa te są 
odporne na spalanie stuko-
we, dzięki temu szczególnie 
dedykowane są do silników 
o zapłonie iskrowym. Z ko-
lei łatwość mieszania się z 
powietrzem i mała emisja 
cząstek stałych powoduje, że 
zasilanie paliwami gazowymi 
może poprawić właściwości 
emisyjne silników o zapłonie 
samoczynnym. Właściwości 
paliw LPG i CNG w porów-
naniu z olejem napędowym 
i benzyną przedstawiono w 
tabl. 1.

3. Ceny paliw
Na ostateczną cenę da-

nego paliwa wpływa bardzo 

wiele czynników. W cenę 1 dm3 paliwa wliczone są różne-
go rodzaju koszty: opłata paliwowa, podatek VAT, marża, 
akcyza oraz koszt samej produkcji. Udział poszczególnych 
czynników jest bardzo różny i zmienia się w zależności od 
sytuacji politycznej i gospodarczej państwa, a także polityki 
cenowej hurtowni oraz sprzedawców detalicznych. Akcyza 
naliczana jest według dyrektyw unijnych na 1 m3 paliwa i 
wynosi około 21-31% ceny paliwa, marża stacji paliwowych 
wynosi 4-9%, natomiast podatek paliwowy wynosi około 
2-5%. Jedynie podatek VAT jest stały i obecnie odpowiada 
23% ceny netto paliwa. Pozostała część ceny to koszty 
związane z zakupem, przerobem (rafinacją) oraz transportem 
paliwa. Ostatecznie dodatkowe opłaty, w przypadku benzy-
ny stanowią około 52% ceny końcowej, oleju napędowego 
około 41%, a LPG około 46%. Inaczej jest w przypadku 

CNG. Na terenie naszego kraju od 14 lipca 2010 roku cena 
sprężonego gazu ziemnego jest ustalana według parytetu 
notowań średniej hurtowej ceny netto oleju napędowego 
Ekodiesel PKN Orlen, która jest uśredniana z ostatnich 
czterech pełnych tygodni. Obecnie parytet jest ustalony na 
poziomie 55%, a więc, kwota jaką trzeba zapłacić za 1 m3 
CNG wynosi 55% ceny 1 dm3 oleju napędowego [8]. Do 
ceny należy jeszcze doliczyć podatek VAT. Na rysunku 1 
przedstawiono zmiany cen paliw: oleju napędowego, ben-
zyny i LPG za 1dm3 oraz CNG za 1 m3 w Polsce. Ponadto 
zamieszczono zmiany cen baryłki ropy naftowej na rynkach 
światowych. Jak wynika z przebiegu krzywych, ceny paliw 
w Polsce i cena ropy naftowej ma podobny trend, jednak 
przebiegi krzywych są różne. Wynika to z różnej relacji 
walutowej oraz z okresu czasu pomiędzy zakupem ropy 
przez rafinerię, a jego dystrybucją na rynku.

4. Sieć stacji w Polsce
Tak samo ważna jak koszty eksploatacji pojazdu, jest 

dostępność punków tankowania. W przypadku oleju napędo-
wego i benzyny dostęp do punktów tankowania jest wystar-
czający niemal w każdym miejscu na Ziemi. Jeżeli natomiast 
chodzi o stacje oferujące LPG, to dobrze rozbudowaną 
sieć punktów sprzedaży można znaleźć w Polsce, Turcji i 
we Włoszech. Inaczej jest w przypadku stacji oferujących 
CNG. W Europie zachodniej, a szczególnie w Niemczech 
liczba tych stacji jest zadowalająca, natomiast w Polsce 
takich punktów jest 27. Na rys. 2 przedstawiono lokalizację 
istniejących stacji CNG na terenie naszego kraju.

5. Pojazdy zasilane CNG i LPG
Przystosowanie pojazdu w fabryce do zasilania LPG lub 

CNG pozwala zachować funkcjonalność standardowego 
modelu zasilanego benzyną lub olejem napędowym oraz 
utrzymać zasięg na przyzwoitym poziomie (rzędu 300-
400 km). Jest to szczególnie ważne w przypadku zasilania 
CNG, gdyż zbiorniki na sprężony gaz ziemny zajmują dużą 

Tablica 1. Podstawowe właściwości LPG, CNG, oleju napędowego  
i benzyny [2, 5, 11]

Parametr LPG CNG olej  
napędowy

benzyna

Gęstość [kg/m3] 2,08 0,655 820-845 720-775

LOM [-] min. 89 110 30 (B) min. 85

LC [-] – – min. 51 –

Wartość opałowa 
[MJ/m3] 96,5 36 – –

Wartość opałowa 
[MJ/kg] – – 42-44 42,3-

43,5

Wartość opałowa 
mieszanki stechio-
metrycznej [MJ/m3]

3,35 3,4 3,66-3,83 3,66-
3,86

Dolna granica zapal-
ności [% obj. gazu w 
powietrzu]

1,5 5 0,6 0,6

Temperatura  
samozapłonu [K] 750/640* 910 600 800

* 100% propanu/100% butanu

Rys. 1. Zmiany cen paliw w Polsce oraz ropy naftowej na świecie [7, 9-11]
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objętość, z tego też powodu pojazdy te zazwyczaj mają 
zmniejszone zbiorniki na benzynę, co sprawia że są to po-
jazdy praktycznie jednopaliwowe, np. Volkswagen Caddy 
Ecofuel wyposażony jest w zbiornik benzynowy o pojemości 
14 dm3, co wystarcza na przejechanie ok. 150 km. Pojazdy 
zasilane LPG, ze względu na mniejsze obostrzenia dotyczące 
instalacji, są z reguły pojazdami dwupaliwowymi. Jest to 
dużą zaletą gdy poruszamy się w regionie o ograniczonej 
dostępności stacji LPG. 

Dla użytkownika eksploatującego pojazd, jednym z 
głównych argumentów podczas wyboru pojazdu jest cena 
paliwa, którym zasilany jest pojazd. Paliwa gazowe są coraz 
bardziej popularne, gdyż kierowcy dążą do zmniejszenia 
kosztów eksploatacji. Mniejsza cena paliw gazowych w po-
równaniu z paliwami ciekłymi wynika głównie z niższego 

opodatkowania przez państwo. Pojazdy przy-
stosowane do zasilania paliwami gazowymi są 
droższe od analogicznych modeli zasilanych 
wyłącznie paliwami ciekłymi. W tabelach 
2 i 3 sporządzono zestawienie pojazdów 
zasilanych gazem ziemnym oraz mieszaniną 
propanu i butanu, w którym zawarto: wersję 
pojazdu, parametry silnika, zużycie paliwa 
oraz przebieg po którym zwróci się dodatkowy 
koszt zakupu instalacji. W tabl. 2 zestawiono 
dane pojazdów, fabrycznie przystosowa-
nych do zasilania CNG, natomiast w tabl. 3 
przedstawiono dane pojazdów z fabryczną 
instalacją LPG. Informacje zaczerpnięto z 
rynku niemieckiego, gdzie oferta pojazdów z 
fabrycznymi instalacjami, szczególnie CNG 
jest szersza niż w naszym kraju. Kalkulacja 
opłacalności w porównaniu z analogiczną 
wersją zasilaną benzyną wykonana została 
dla rynku niemieckiego. 

W przypadku zasilania LPG najczęściej są 
spotykane instalacje montowane poza fabryką, 
gdyż koszty ich zakupu i montażu są mniejsze 
niż instalacji fabrycznych. Tego typu insta-

lacje nie ograniczają w znaczący sposób funkcjonalności 
pojazdu, gdyż cienkościenne zbiorniki gazu są zazwyczaj 
montowane w miejscu koła zapasowego. Zbiorniki CNG 
zajmują dużo więcej miejsca, ze względu na ich wymaganą 
wysoką wytrzymałość. Zabudowa elementów układu jest 
skomplikowana i wymaga dostosowania do konkretnego 
modelu samochodu [4]. To sprawia, że większa popular-
nością cieszą się instalacje fabryczne, ograniczające funk-
cjonalność pojazdu w minimalnym stopniu. Osiągane jest 
to przez zmianę rozmieszczenia lub konstrukcji niektórych 
elementów dodatkowego układu już na etapie projektowania, 
czego nie da się zrobić poza fabryką.

Tablica 2. Dane wybranych pojazdów zasilanych CNG [6]

Pojazd Moc  
[kW/KM]

Zużycie gazu 
[kg/100 km]

Opłacalne  
po [km]

Fiat Panda 1.2 8V 
Natural Power 38/52 4,2 15000

Fiat Punto Evo 1.4 8V 
Natural Power 51/70 4,2 10000

Fiat Qubo 1.4 8V 
Natural Power 51/70 4,2 12000

Mercedes B 180 NGT 85/116 4,9 10000

Mercedes E 200 NGT 120/163 5,5 14000

Opel Zafira 1.6 CNG 
Turbo 110/150 5,1 7000

VW Caddy Ecofuel 80/109 5,7 12000

VW Passat TSI 
Ecofuel

110/150 4,3 0

VW Touran Ecofuel 110/150 4,7 10000

Tablica 3. Dane wybranych pojazdów zasilanych LPG [6]

Pojazd Moc  
[kW/KM]

Zużycie gazu 
[dm3/100 km]

Opłacalne  
po [km]

Dacia Logan MCV 1.6 
LPG 60/82 9,3 50000

Dacia Sandero 1.2 LPG 53/72 7,6 43000

Dacia Duster 1.6 LPG 74/100 8,9 49000

Ford Fiesta LPG 68/92 7,2 48000

Ford Mondeo LPG 104/141 10,6 47000

Hyundai i10 LPG 47/64 6,5 97000

Kia Carens 2.0 LPG 107/145 9,3 55000

Lada Kalina 1118 
Autogas 65/88 8,1 66000

Lada Niva 1.7i 4WD 
Autogas

57/78 12,4 55000

Seat Altea LPG 72/98 9,8 49000

VW Golf Bi-Fuel 72/98 9,2 52000

Rys. 2. Sieć stacji tankowania CNG w Polsce [5, 8, 12]

 CNG i LPG jako paliwa do silników spalinowych



COMBUSTION ENGINES, No. 1/2012 (148)108

Zestawienie pojazdów zasilanych CNG i LPG pozwala 
stwierdzić, że szybciej zwracają się koszty poniesione 
na zakup pojazdu wyposażonego w instalację CNG. W 
rachunku ekonomicznym znaczne obniżenie kosztów eks-
ploatacyjnych przyczynia się do szybszego zwrotu nakładów 
poniesionych na montaż tego typu układu zasilania. Główną 
przyczyną tej sytuacji jest niska cena gazu ziemnego oraz 
jego dobre właściwości chemiczne i fizyczne.

6. Podsumowanie
Paliwa gazowe mogą stanowić dobrą alternatywę dla 

paliw płynnych. Eksploatacja pojazdów zasilanych CNG i 
LPG będzie opłacalna jeżeli utrzymane będą korzystne ob-

ciążenia fiskalne w stosunku do innych paliw. Istotną zaletą 
jest brak różnic w sposobie eksploatacji pojazdów zasilanych 
paliwami ciekłymi i gazowymi. W polskich warunkach 
korzystniejsze jest stosowanie instalacji LPG ze względu 
na bardzo dobrze rozwiniętą sieć dystrybucji oraz zasięg 
pojazdu. Fabryczne instalacje CNG pozwalają przejechać 
na jednym zbiorniku ok. 300-400 km, co przy niewielkiej 
liczbie stacji w Polsce jest wynikiem niezadowalającym. 
Dobrym rozwiązaniem byłoby montowanie sprężarek do 
tankowania w garażach. Pomysł ten przyjął się w niektó-
rych europejskich państwach, jednak w naszym kraju takie 
rozwiązania są nadal mało popularne.
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