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LNG – ecological fuel in Solbus buses
The article concerns the LNG fueled buses which are manufactured at Solbus Bus Factory in Solec Kujawski. The
factory as the only one in Poland has been authorized by the Ministry of Infrastructure to register 31 LNG fueled buses.
At present two of those buses are in use by MPK in Walbrzych. The article points out distinctive features of the vehicles
and their fuel system in particular. Author also widely describes safety mechanisms used in LNG fueled buses.
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LNG – ekologiczne paliwo w autobusach marki Solbus
Artykuł dotyczy autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), wytwarzanych przez fabrykę Solbus Bus w
Solcu Kujawskim. Fabryka ta, jako jedyna w Polsce, została upoważniona przez Ministerstwo Infrastruktury do zarejestrowania 31 autobusów zasilanych przez LNG. Obecnie dwa z tych autobusów są użytkowane przez MPK w Wałbrzychu.
Artykuł opisuje cechy tych pojazdów i szczególnie zwraca uwagę na ich instalację paliwową. Również szeroko opisano
mechanizmy bezpieczeństwa w autobusach zasilanych przez LNG.
Słowa kluczowe: autobusy komunikacji miejskiej, skroplony gaz ziemny, emisja spalin

1. Wprowadzenie
Ze względu na światowy kryzys energetyczny oraz
zaostrzanie limitów emisji toksycznych składników spalin
większość producentów pojazdów użytkowych zmuszona
jest poszukiwać alternatywnych źródeł napędu. W ostatnim
czasie bardzo dużym zainteresowaniem czasie cieszą się
rozwiązania oparte na stosowaniu gazu ziemnego jako paliwa silnikowego. Obecnie do napędu pojazdów najczęściej
wykorzystywana jest sprężona forma gazu ziemnego CNG
(Compressed Natural Gas). Możliwe jest również zasilanie
silników ciekłym gazem ziemnym LNG (Liquefied Natural
Gas), który podobnie jak CNG w około 95% składa się z
metanu. W tabeli 1 przedstawiono porównanie właściwości paliw gazowych z właściwościami klasycznego oleju
napędowego. W Polsce jedynym producentem autobusów
komunikacji miejskiej napędzanych LNG jest firma Solbus
z siedzibą w Solcu Kujawskim.

Tabela 1. Właściwości paliw stosowanych do napędów pojazdów komunikacji miejskiej
Właściwość

LNG

CNG

Temperatura
samozapłonu

700 oC

700 oC

ON

Gęstość

0,45 kg/dm3

0,72 kg/m3

0,82÷0,85
kg/dm3

Granica
wybuchowości

Dolna 5%
Górna 15%

Dolna 5%
Górna 15%

Dolna 1,3%
Górna 6,0%

Fabryka Autobusów Solbus Sp. z o. o. z siedzibą w Solcu
Kujawskim specjalizuje się w produkcji nowoczesnych,
ekologicznych autobusów miejskich. Program produkcji
obejmuje także autobusy turystyczne i międzymiastowe,
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napędzane silnikami zasilanymi olejem napędowym a także
autobusy komunikacji miejskiej w oparciu o technologie
gazowe. Wszystkie autobusy marki Solbus są produkowane
z wykorzystaniem podzespołów dostarczanych przez czołowych światowych producentów, takich jak: Cummins, Iveco,
ZF, VOITH oraz spełniają najbardziej rygorystyczne normy
europejskie w zakresie ekologii oraz bezpieczeństwa.

2. Pierwsze w Polsce autobusy zasilane LNG
Fabryka Autobusów Solbus Sp. z o.o. jest pierwszą i
jak do tej pory jedyną, która otrzymała zgodę Ministerstwa
Infrastruktury na dopuszczenie do ruchu 31 autobusów zasilanych paliwem alternatywnym LNG. Uzyskanie odstępstwa
od homologacji jako nowatorskiego rozwiązania poprzedziły
badania pojazdu prowadzone przez Instytut Transportu
Samochodowego w Warszawie. Przyjęta procedura oraz pozytywne wyniki badań potwierdzone pozytywnymi opiniami
wystawionymi przez Politechnikę Śląską oraz Transportowy
Dozór Techniczny poprzedziły uzyskanie zgody Ministerstwa. Podpis Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury
na wniosku Fabryki Autobusów Solbus otworzył drogę dla
nowego paliwa, jakim jest gaz ziemny lub biogaz w postaci
skroplonej.
Od listopada 2010 roku po ulicach Wałbrzycha jeżdżą
autobusy Solbus Solcity napędzane skroplonym gazem ziemnym (LNG). Z zewnątrz pojazdy niczym nie różnią się od
tradycyjnych autobusów napędzanych olejem napędowym.
Jednak po otwarciu tylnej pokrywy zobaczymy silnik amerykańskiego koncernu Cummins ISLGeEV o mocy 235 kW
(320 KM) oraz zbiornik kriogeniczny zawierający schłodzony do około –160 oC gaz w fazie płynnej. Technologia LNG
pozwala uzyskać najlepszy stosunek wartości energetycznej
paliwa gazowego w zbiorniku do jego wagi i objętości. Dodatkowym atutem z punktu widzenia przewoźnika jest krótki
czas tankowania skroplonego gazu. Dzięki zastosowaniu
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czystego paliwa, jakim jest LNG (nie zawiera dwutlenku
węgla, azotu, propanu-butanu, helu i wody) autobus jest
przyjazny dla środowiska.
Eksploatowane w Wałbrzychu autobusy zasilane LNG
na razie pozostają ciekawostką na skalę Polski i Europy.
Plany rozwoju infrastruktury LNG pozwalają mieć nadzieję,
że w przyszłości upowszechnią się te ekologiczne autobusy
napędzane skroplonym gazem ziemnym lub biogazem.
Alternatywne do oleju napędowego paliwo, jakim jest
LNG może być pozyskiwane z wielu źródeł, a mianowicie:
– jako skroplony biogaz z wysypisk śmieci,
– z kopalni węgla kamiennego, dotychczas jako odpad
spalany w wolnym powietrzu (LNG Silesia),
– skraplanie gazu z lokalnych złóż, które ze względu na
wysokie koszty nie są podłączane do sieci,
– oczyszczanie wysoko zaazotowanych złóż gazu (Odolanów),
– import – bezpieczny i łatwy transport na duże odległości
drogą morską uniezależnia od dostawcy (Gazoport Świnoujście).

Rys. 1. Autobus Solbus SM12LNG

3. Charakterystyka autobusu Solbus SM12 LNG
3.1. Ogólny opis autobusu
Wygląd zewnętrzny oraz masa własna nie odbiega od
klasycznych autobusów zasilanych olejem napędowym.
Pozwala to na przewóz takiej samej liczby pasażerów, jak w
klasycznym autobusie miejskim. Autobus Solbus SM12LNG
może pomieścić 110 pasażerów a SM18LNG 175 osób (rys.
1). Autobus SM12 LNG napędzany jest silnikiem Cummins
ISLGeEV320. Jest to jednostka o zapłonie iskrowym, mocy
235 kW i momencie obr. 1343 N·m. Jednostka ta cechuje
się niskim poziomem hałasu oraz niską emisją szkodliwych
i toksycznych składników spalin. Cummins ISLG8.9EV320
jest silnikiem ekologicznym osiągającym normę emisji spalin na poziomie Euro VI całkowicie pozbawionym cząstek
stałych w spalinach (tab. 1).
3.2. Charakterystyka układu paliwowego
zaistalowanego w pojeździe

Rys. 2. Schemat instalacji paliwowej LNG: 1 – zawór zabezpieczający
tankowania; 2 – zawór odcinający paliwo; 3 – zawór zabezpieczający
nadmiernego wypływu; 4 – zawór przewietrzający; 5 – regulator ciśnienia zbiornika; 6 – główny zawór bezpieczeństwa; 7 – dodatkowy zawór
bezpieczeństwa; 8 – nadajnik wskaźnika paliwa; 9 – wymiennik ciepła;
10 – złącze tankowania; 11 – automatyczny zawór odcinający paliwo;
12 – wskaźnik cieśnienia w zbiorniku; 13 – regulator ciśnienia zasilania

Tabela 1. Uzyskane wartości emisji spalin w teście ETC
Składnik spalin

Paliwo wzorcowe G25

Paliwo wzorcowe G23

CO

2,10

1,68

NMHC

0,00

0,00

0,61

0,36

NOx

0,39

0,36

PM

0,00

0,00

CH4

[g/(kWh)]

Układ paliwowy charakteryzuje się prostą i zwartą budową (rys. 2). Cały układ zasilania mieści się w tylnej części
autobusu w pobliżu silnika. Taka zabudowa ogranicza do
minimum długość oraz ilość łączeń magistrali paliwowej.
Instalacja LNG zabudowana w autobusach Solbus w całości
jest produkcji amerykańskiej firmy A Chart Industries Company. W USA z taką instalacją jeździ obecnie kilka tysięcy
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Rys. 3. Głowica zbiornika LNG wraz z instalacją paliwową

autobusów i pojazdów komunikacji komunalnej.
Zadaniem zaworu zabezpieczającego tankowanie (1)
jest zabezpieczanie przed cofaniem się paliwa przez przewód zasilający w przypadku awarii złącza tankowania lub
uszkodzenia przewodu. Sterowany ręcznie zawór odcinający
paliwo (2) służy do odcinania paliwa podczas prac eksploatacyjno-naprawczych. W warunkach normalnej pracy pojazdu jest on otwarty. Zawór zabezpieczający nadmiernego
wypływu (3) chroni linię paliwową między zbiornikiem
a wymiennikiem ciepła przed niekontrolowanym wycieCOMBUSTION ENGINES, No. 1/2012 (148)
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kiem paliwa. Zawór przewietrzający służy do opróżniania
zbiornika oraz do jego przewietrzania podczas pierwszego
tankowania, tankowania ciepłego zbiornika lub, gdy budowa
stacji paliwowej wymaga jego użycia. Zadaniem regulatora
ciśnienia zbiornika (5) jest dopuszczanie dopływu oparów
do przewodów zasilających silnik podczas pracy w celu
zmniejszenia ciśnienia panującego w zbiorniku, gdy jest ono
zbyt wysokie. Nominalne ciśnienie wynosi 0,85 MPa. Główny zawór bezpieczeństwa (6) uruchamia się, gdy zbiornik
osiągnie maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy (MDCP)
1,50 MPa. Jest on połączony z wewnętrznym przewodem
zasilającym, co czyni go jednocześnie zabezpieczeniem
przed powstaniem nadmiernego ciśnienia podczas tankowania. Zawór ten jest wyposażony w przewód odprowadzający
opary do komina umieszczonego w bezpiecznym miejscu na
pojeździe. Gdy zbiornik osiągnie 1,5 x MDCP (około 2,20
MPa) uruchamiany jest dodatkowy zawór bezpieczeństwa
(7). Jego głównym zadaniem jest upust oparów do atmosfery w celu uniknięcia uszkodzenia zbiornika w przypadku
niesprawności głównego zaworu bezpieczeństwa. Jest on
chroniony czerwoną winylową nasadką. W przypadku jej
braku pojazd taki powinien być wycofany z eksploatacji
i należy przeprowadzić kontrolę głównego zaworu bezpieczeństwa. Poziom paliwa wskazuje wskaźnik poziomu
(8). Wymiennik ciepła (9) wykorzystuje czynnik chłodzący
silnik do odparowania ciekłego metanu do postaci gazowej,
w jakiej jest dostarczany do silnika. Do przyłączania dystrybutora na stacji tankowania służy złącze tankowania (10).
Automatyczny zawór odcinający paliwo (11) odcina dopływ
paliwa do silnika, podczas gdy jest wyłączony zapłon lub
gdy prędkość obrotowa silnika spadnie poniżej 50 obr/min.
Ciśnienie gazu w zbiorniku odczytywane jest z wskaźnika
ciśnienia w zbiorniku (12). Regulator ciśnienia zasilania (13)
redukuje ciśnienie gazu do zakresu wymaganego przez silnik
(0,67 MPa). Jest on stosowany jeżeli nominalne ciśnienie
pracy zbiornika jest wyższe od ciśnienia zasilania silnika.
Niektóre stacje paliwowe podczas tankowania wymagają
wentylacji zbiornika i w tym celu zainstalowano w pojeździe
złącze wentylacyjne (14).
Na rysunku 4 przedstawiono widok części instalacji
paliwowej widocznej po zdjęciu tylnej górnej pokrywy w
korze silnikowej pojazdu. Od prawej widać: wymiennik

ciepła, automatyczny zawór odcinający paliwo, regulator
ciśnienia zasilania.
Zbiornik paliwa wraz z instalacją paliwową o pojemności 330 dm3 LNG jest urządzeniem kriogenicznym (rys.
5). Bardzo dobra izolacja pozwala na przechowywanie
skroplonego gazu przez okres ponad 7 dni bez żadnych strat.
330 dm3 paliwa wystarcza na pokonanie 500 km autobusem
bez pasażerów. Nie określono dokładnego zużycia w cyklu
miejskim ze względu na zastosowany w MPK w Wałbrzychu
tymczasowy sposób tankowania. Brak dystrybutora oraz
niekontrolowane straty gazu podczas przechowywania i
tankowania nie pozwalają na jednoznaczne określenie tego
parametru. Dopiero budowa profesjonalnej stacji LNG lub
CNG pozwoli na prawidłowe i opomiarowane tankowanie
autobusu. Przy eksploatacji kilkunastu autobusów dostawcy
gazu oferują takie stacje bezpłatnie.

Rys. 5. Zbiornik paliwa z osprzętem

Rys. 4. Część instalacji paliwowej pojazdu

W standardowych autobusach zasilanych CNG zbiorniki
paliwa znajdują się na dachu pojazdu tworząc tzw. „garb”.
Wielu użytkowników tego typu pojazdów skarży się na
utrudnienie eksploatacyjnie wynikające z nie przygotowania
infrastruktury drogowej w miastach (niskie wiadukty, itp.).
Należy także zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa wymieniające flotę pojazdów chcą posiadać w swojej ofercie nie
tylko niezawodne autobusy, ale także pojazdy cechujące się
nienaganna estetyką wnętrza i nowoczesną linią nadwozia.
Autobusy zasilane LNG oferowane przez firmę Solbus nie
posiadają na dachu zbiorników paliwowych, gdyż ze względu na mniejszą pojemność zbiornika udało się go zainstalować w przestrzeni nad komorą silnikową na wysokości tylnej
szyby (rys. 6). Aby zbiornik nie był widoczny z zewnątrz
pojazdu firma Solbus instaluje w pojeździe specjalną przyciemnianą tylną szybę.
Na rysunku 7 przedstawiono widok komory silnikowej,
którą cechuje ułatwiony dostęp do układu napędowego.
Upraszcza to w znaczny sposób codzienną eksploatację
pojazdu. Za tylnymi drzwiami znajduje się dostęp do komory zawierającej zbiornik LNG. Po otwarciu pokrywy
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uzyskujemy dostęp do głowicy zbiornika w której zainstalowane są wszystkie zawory (rys. 8). W dolnej części komory
znajduje się złącze tankowania oraz przyłącze uziemiające
całą instalację.

rem, a zbiornikiem paliwa w
pojeździe, czas tankowania
mieści się w przedziale 4–5
minut. Proces ten jest o wiele
krótszy niż proces tankowania
sprężonego gazu ziemnego, co
pozwala przedsiębiorstwom
komunikacji miejskiej skrócić czas obsługi technicznej
pojazdów.

4. Zasady bezpieczeństwa
podczas eksploatacji
pojazdu

Rys. 6. Widok zainstalowanego zbiornika paliwa nad komorą silnika
pojazdu

3.3. Możliwości tankowania pojazdu
Brak w Polsce sieci stacji paliw oferujących możliwość
tankowania LNG jest znaczącym utrudnieniem dla firm eksploatujących tego typu pojazdy. Z tego względu obecnie w
Polsce eksploatowane są tylko dwa pojazdy zasilane LNG.
Firma Solbus podjęła współpracę z firmą „Chemt” z Tarnowskich Gór, która dostarcza przewoźne kontenery zawierające
15 000 dm3 skroplonego gazu ziemnego. Po odpowiednim
przygotowaniu (odpowiednie umiejscowienie, wyznacze-

Rys. 8. Widok przygotowaInstalacja paliwowa LNG
nej do tankowania instalacji
jest całkowicie bezpieczna podpaliwowej
czas normalnej eksploatacji.
Należy jednak zwrócić uwagę,
iż mogą zdarzyć się groźne sytuacje, takie jak wypadki,
uszkodzenia itp. Przykładowo, gdy wystąpi pożar w korze
silnika pojazdu to superizolacja zabezpieczająca zbiornik
z paliwem nie dopuści do gwałtowanego podgrzania gazu.
Proces ten będzie odbywał się powoli i wraz z nim zawór
bezpieczeństwa będzie upuszczał gaz w małych ilościach ponad dach pojazdu, gdzie nastąpi jego spalenie. Na rysunku 11
przedstawiono zasięg strugi gazu podczas upuszczania przez

Rys. 9. Pojazd podczas tankowania LNG na przewoźnej stacji paliw

Rys. 7. Widok komory silnika autobusu Solbus SM12 LNG

nie strefy zagrożonej wybuchem, uziemienie) kontenery te
mogą służyć jako stację tankowania pojazdu. Firma Solbus
obecnie posiada jeden tego typu kontener, który służy jako
wewnętrzna stacji paliw (rys. 9).
Tankowanie pojazdu odbywa się przed podłączenie do
złącza tankowania przewodu zasilającego podłączonego
na stałe złączem kołnierzowym do kontenera (rys. 10). W
zależności od panującej różnicy ciśnień między kontene116

Rys. 10. Przewód tankowania podłączony do złącza w pojeździe
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zawór bezpieczeństwa. Dla przykładu można tutaj przedstawić sytuację, która wydarzyła się 23 kwietnia 2010 roku.
Podczas próbnej jazdy seryjnie produkowanego autobusu
nastąpił samozapłon oleju hydraulicznego wyciekającego z
rozerwanego przewodu przelewowego napędu wentylatora
chłodnicy. Ogień objął cały autobus spalając go doszczętnie. Po ugaszeniu pożaru stwierdzono, że wśród zgliszcz
nienaruszony pozostał zbiornik paliwa, wymiennik ciepła i
automatyczny zawór odcinający paliwo. W zbiorniku nadal
znajdował się skroplony gaz. Dopiero kilkanaście godzin po
ugaszeniu pożaru zbiornik został opróżniony przez główny
zawór bezpieczeństwa. Ten przypadek jest dowodem, że
niebezpodstawne są opinie o całkowitym bezpieczeństwie
pojazdów zasilanych LNG.
Kolejnym przykładem mógłby być wyciek gazu w komorze silnikowej. W takim przypadku gaz unosi się ku górze
i przez wyciąg wentylacyjny w dachu wydostaje się poza
autobus. W komorze zbiornika zamontowany jest detektor

Rys. 11. Zasięg strugi gazu podczas upuszczania przez zawór
bezpieczeństwa

gazu informujący kierowcę o pojawieniu się jego poza instalacją. Gdy wykryty zostanie gaz o stężeniu w powietrzu
7-krotnie niższym niż dolna granica wybuchowości kierowca
zostanie poinformowany o tym za pomocą lampki kontrolnej
i sygnału akustycznego.
Uszkodzenia mechaniczne zbiornika (zbiornik dwupłaszczowy) można podzielić na dwie grupy:
– uszkodzenie płaszcza zewnętrznego spowoduje utratę
próżni i zmniejszenie skuteczności izolacji. Gaz ze zbiornika wewnętrznego zostanie usunięty przez roboczy zawór
bezpieczeństwa przewodem wyprowadzonym nad dach
autobusu i rozcieńczy się w atmosferze,
– uszkodzenie zbiornika wewnętrznego spowoduje wyciek
gazu do przestrzeni między zbiornikami i po otwarciu zaworu podciśnieniowego (służy on do wytwarzania próżni
między płaszczami zbiornika) wydostanie się do komory
zbiornika skąd przez otwór wentylacyjny na dachu opuści
wnętrze autobusu.
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5. Podsumowanie
Zalety oraz korzyści jakie daje zastosowanie skroplonego
gazu ziemnego (LNG) jako paliwa do zasilania autobusów
miejskich:
– duża gęstość paliwa – (3-krotnie mniejsza objętość zbiornika w stosunku do gazu sprężonego przy tej samej ilości
użytecznej paliwa),
– bardzo wysoka czystość paliwa, a zatem brak zanieczyszczeń w spalinach (szczególnie ważne w ruchu
miejskim),
– nominalne ciśnienie skroplonego gazu w zbiorniku wynosi
8,5 bar,
– masa własna zbiornika na skroplony gaz wynosi 150 kg,
(z paliwem ok. 310 kg) co przy braku standardowego
zbiornika na olej napędowy (min. 250 dm3) praktycznie
nie zmienia masy własnej autobusu,
– umiejscowienie zbiornika wewnątrz autobusu (w tylnej
części obok komory silnikowej) nie zmienia wymiarów
gabarytowych autobusu (względem klasycznego silnika
ZS) – wysokość autobusu oraz wysokość środka ciężkości
autobusu nie ulega zmianie,
– krótki czas tankowania około 6 minut,
– prosta i tania dystrybucja paliwa niezależna od rurociągu
gazu, brak zespołu sprężarek pochłaniających dużo energii
elektrycznej i emitujących wysoki poziom hałasu,
– możliwość wykorzystania stacji skroplonego gazu do
tankowania zarówno autobusów zasilanych skroplonym
metanem LNG oraz sprężonym metanem CNG,
– zdecydowanie większe bezpieczeństwo metanu w fazie
ciekłej z uwagi na niskie ciśnienie i bardzo niską temperaturę (–163 oC) – w fazie ciekłej metan jest niepalny,
– dwuwarstwowa budowa zbiornika oraz wielostopniowe
zabezpieczenie (dwa ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
oraz zawór odcinający przed nadmiernym upustem gazu)
całkowicie wyklucza możliwość „rozerwania” zbiornika,
– ciekły metan jest paliwem uzyskiwanym z odpadów, na
Śląsku powstało przedsiębiorstwo, które współpracując z
amerykańską firmą skrapla metan pochodzący z kopalni
węgla kamiennego. Skraplanie metanu z metanowych kopalni stanie się opłacalne i zamiast spalać jego nadmiar w
atmosferze można użyć go do napędu autobusów komunikacji miejskiej. Podobnie w Odolanowie w województwie
wielkopolskim tylko skraplanie pozwala oczyścić mocno
zaazotowany gaz ziemny, uzyskując w ten sposób wysokometanowe paliwo,
– biogaz w stanie skroplonym jest idealnym paliwem do
zasilania autobusów miejskich, nie wymaga on kosztownych instalacji oczyszczających.

Mgr inż. Wojciech Wolański – Fabryka Autobusów Solbus Sp. z o.o.,
Solec Kujawski.
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