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Abstract 
The paper presents current development level LNG drives in the world. Current trends in LNG engine fuel 

systems  have  been  presented. All  groups  of  LNG vehicle  applications  and  refueling  LNG/LCNG  stations  are 
shown. The paper includes information about possibilities to develop LNG market in Poland too. The summary 
ends all considerations about LNG state of the art. 

OBECNY POZIOM ROZWOJU NAPĘDÓW ZASILANYCH PŁYNYM 
GAZEM ZIEMNYM (LNG) 

Streszczenie 
Referat  prezentuje obecny,  światowy poziom  rozwoju  napędów  zasilanych LNG. Zaprezentowano  aktualne 

trendy w systemach LNG. Pokazano wszystkie grupy zastosowań pojazdów zasilanych LNG oraz stacje paliwowe 
LNG/LCNG. Referat zawiera również informacje o możliwościach rozwoju rynku LNG w Polsce. Podsumowanie 
zamyka wszystkie rozważania na temat LNG. 

1. Wstęp 

Historia skraplania gazu ziemnego sięga początku lat 1900, kiedy to niemiecki naukowiec 
dr Karl Von Linde, odkrył metodę rozdzielania gazów poprzez ich skraplanie, po ochłodzeniu 
poniżej temperatury wrzenia. W 1916 roku Amerykanin Godfrey Cabot jako pierwszy wyko 
rzystał  ten  patent  do  skraplania  gazu  ziemnego  [2]. Obecnie  proces  ten  jest  bardzo  rozpo 
wszechniony. Około 25% światowego obrotu gazem ziemnym odbywa się w jego skroplonej 
postaci LNG [6]. 

Możliwości wykorzystania skroplonego gazu ziemnego LNG do napędu pojazdów znane 
są już od lat sześćdziesiątych, ale większe zainteresowanie tym paliwem nastąpiło dopiero w 
latach  dziewięćdziesiątych,  głównie  z  powodu  poszukiwań  tzw.  „czystych  paliw  silniko 
wych”. Wg ENGVA – ang. European Natural Gas Vehicles Association do 2020 roku około 
20% europejskich pojazdów będzie zasilanych gazem ziemnym [6]. 

Artykuł ten przedstawia najważniejsze przykłady zastosowania LNG jako paliwa do napę 
du pojazdów. Ilość podejmowanych w tej dziedzinie przedsięwzięć  jest  tak duża, że nie  jest 
możliwe omówienie każdego z osobna, dlatego zostały one podzielone na wspólne grupy te 
matyczne. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na alternatywną obok sprężonego gazu 
ziemnego CNG, koncepcję rozwoju rynku NGV w Polsce. Jest to istotne zwłaszcza w obec 
nym czasie, kiedy to przed Polską, jako krajem kandydującym do UE, stoją różne możliwości 
wykorzystania funduszy unijnych. 

2. Silniki spalinowe obecnej generacji pojazdów LNG 

Wśród obecnej  generacji  silników  spalinowych  pojazdów  zasilanych  skroplonym  gazem
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ziemnym LNG, nie ma rozwiązań polegających na doprowadzaniu gazu ziemnego w skroplo 
nej postaci bezpośrednio do silnika. We wszystkich stosowanych obecnie układach zasilania 
LNG, jest on przed silnikiem odparowywany w parowniku wykorzystującym ciepło z układu 
chłodzenia silnika. Przygotowane w ten sposób paliwo, jest doprowadzane do silnika układem 
mieszalnikowym lub wtryskowym do kolektora dolotowego albo bezpośrednio do cylindra. 

Wyróżnić można dwie zasadnicze grupy silników spalinowych zasilanych gazem ziemnym 
LNG: jednopaliwowe o zapłonie iskrowym oraz dwupaliwowe tzw. „dualfuel”, które używa 
ją gazu ziemnego jako głównego paliwa oraz oleju napędowego jako dodatkowego, inicjują 
cego zapłon. W większości poprzedniej generacji silników o zapłonie iskrowym, SING – ang. 
Spark  Ignition Natural Gas, były  to  silniki z prostym układem mieszalnikowym, w których 
ciśnienie zasilania paliwem miało wartość rzędu 1,4 bar, a w przypadku silników turbodoła 
dowanych 2÷2,75 bar. Obecnie silniki o zapłonie iskrowym zasilane LNG to w głównej mie 
rze jednostki napędowe turbodoładowane z elektronicznie sterowanym wtryskiem gazu odpa 
rowanego do kolektora dolotowego. Ciśnienia zasilania paliwem w tych silnikach mają war 
tości rzędu 4÷7 bar. W ich produkcji wyspecjalizowały się głównie takie firmy jak Cummins 
Westport, John Deere, Detroit Diesel, Mack, Volvo i Man. 

Rys.2.1.  Schemat  układu  zasialania  HPDI  dual 
fuel[8]. 

Fig.2.1. Scheme of HPDI dualfuel system [8]. 

Rys.2.2.  Wtryskiwacz  układu  zasiania  HPDI  dualfuel 
[8]. 

Fig.2.2. HPDI dualfuel injector [8] 

Natomiast  stosowane obecnie  silniki dwupaliwowe „dualfuel” wykorzystują gaz ziemny 
jako paliwo zasadnicze, które najczęściej jest dostarczane do silnika układem wtrysku do ko 
lektora dolotowego. Minimalne dawki oleju  napędowego doprowadzane są bezpośrednio do 
komory spalania w celu inicjacji zapłonu mieszanki gazowopowietrznej. Określa się je jako 
PING  –  ang.  Port  Injected Natural Gas. Główni  ich  producenci  to  Caterpillar  (CAP)  oraz 
Cummins Westport. Ciśnienie  zasilania wymagane w  tych  silnikach  zawiera  się w  zakresie 
6,5÷9 bar. Są to najczęściej stosowane silniki z grupy „dualfuel”. We wczesnych latach 1990 
firma Detroit Diesel Corporation (DDC) zastosowała nietypowe rozwiązanie, które polegało 
na  bezpośrednim  wtrysku  gazu  do  cylindra  dwusuwowego  silnika  DING  –  ang.  Direct 
Injected Natural Gas. Gaz wtryskiwany był we wczesnej  fazie suwu sprężania, zaraz po za



mknięciu przez tłok okna kanału dolotowego. Wymagane ciśnienie zasilania w tych silnikach 
miało wartość ok. 20 bar, jednak nie znalazły one powszechnego zastosowania. Jednym z naj 
ciekawszych rozwiązań układów zasilania silników „dualfuel”  jest rozwiązanie  firmy Cum 
mins Westport, określane  jako HPDI – ang. High Pressure Direct  Injection. Polega ono  na 
bezpośrednim wtrysku  gazu  ziemnego  do  komory  spalania  w  późnej  fazie  suwu  sprężania 
oraz inicjującej zapłon dawki oleju napędowego za pomocą wspólnego, elektromagnetycznie 
sterowanego  wtryskiwacza.  Zasilanie  olejem  napędowym  rozwiązano  w  oparciu  o  układ 
Common Rail. Układ zasilania paliwem gazowym LNG, który jest obecnie testowany w po 
jazdach przedstawiono na  rysunku 2.1. Paliwo LNG  jest pobierane ze zbiornika za pomocą 
napędzanej hydraulicznie pompy kriogenicznej LNG, która przetłaczając paliwo podnosi jego 
ciśnienie do ok. 25 MPa. Następnie paliwo o tak wysokim ciśnieniu jest odparowywane, kie 
rowane do zasobnika i sterowanych elektromagnetycznie wtryskiwaczy. Budowę wtryskiwa 
cza przedstawiono na rysunku 2.2. Układ HPDI  jest obecnie w fazie testów drogowych. Do 
powszechnego zastosowania ma wejść na początku 2004 roku. 

Jest  to  niewątpliwie  najkorzystniejsze  rozwiązanie  układu  zasilania  silnika  gazowego, 
głównie ze względu na  jego sprawność ogólną. Nie bez znaczenia pozostaje również możli 
wość zmiany w dowolnej chwili zasilania dwupaliwowego na zasilanie tylko olejem napędo 
wym. 

3. Pojazdy zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG 

3.1. Autobusy 
Autobusy  komunikacji miejskiej  stanowią  obecnie  największą grupę pojazdów, w której 

jako paliwo stosuje się skroplony gaz ziemny LNG. Niewątpliwie najbardziej znaczącym po 
wodem tego przedsięwzięcia są stosowane często przez kraje zachodniej Europy czy Amery 
ki,  lokalne  lub  rządowe programy skłaniające do używania w aglomeracjach miejskich  tzw. 
„czystych napędów”. Decyzja o wyborze do zasilania autobusów gazu w skroplonej postaci 
LNG,  wynika  głównie  z  łatwiejszej  w  stosunku  do  CNG  możliwości  zabudowy  zbiornika 
LNG w pojeździe. Nie bez znaczenia są również cena, dostępność czy możliwość dystrybucji 
paliwa (dostępność do sieci przesyłowej gazu). 

Rys.3.1. Autobus miejski LNG – Orange, Kalifornia [2]. 
Fig.3.1. LNG city bus – Orange, California [2]. 

Do  napędu  autobusów  zasilanych  paliwem  LNG  stosuje  się  najczęściej  silniki 
jednopaliwowe o zapłonie iskrowym. Przykładowe autobusy przedstawione na rysunkach 3.1 
oraz 3.3. wyposażone  są w silniki  jednopaliwowe Cummins CGas 8.3 dm 3 , przystosowane 
do spalania mieszanek ubogich. Każdy z pojazdów wyposażony został w dwa zbiorniki LNG, 
zabudowane  w  jego  tylnej  części  nad  silnikiem. Mają  one  łączną  pojemność  650  dm 3 ,  co 
pozwala  na  pokonanie  przez  autobus  dystansu  ok.  480  km  [2].  Pojazd  na  rysunku  3.3  jest 
jednym  z  296  autobusów  LNG  eksploatowanych  w  mieście  Phoenix.  Jest  to  obecnie 
największe  przedsięwzięcie  wykorzystania  LNG  jako  paliwa  w  miejskiej  komunikacji



publicznej  w  USA.  W  Europie  największym  przykładem  wykorzystania  skroplonego  gazu 
ziemnego  LNG  do  napędu  autobusów  komunikacji  miejskiej  jest  Barcelona  w  Hiszpanii. 
Obecnie  jest  tam  eksploatowanych  50  autobusów  LNG.  Inne  europejskie  kraje,  w  których 
eksploatowane są autobusy LNG to: Anglia, Belgia, Finlandia, Francja i Norwegia [9]. 

Rys.3.2. Jeden ze 139 autobusów NovaBus LNG eksploatowanych w Dallas USA [9]. 
Fig.3.2. One of 139 NovaBus LNG with are operated in Dallas USA [9]. 

Rys.3.3. Jeden z 296 autobusów LNG w Phoenix USA (największa flota autobusowa LNG w USA) [9]. 
Fig.3.3. One of 296 LNG city buses – Phoenix (the biggest LNG bus fleet in USA) [9] 

Również w Czechach od 2001 roku realizowany jest projekt zasilania autobusów paliwem 
LNG.  Do  budowy  pierwszego  prototypu  zaangażowane  zostały  firmy:  LIAZ,  Chart  i 
Transgas. 

3.2. Pojazdy dostawcze i ciężarowe 
Pojazdy  dostawcze  i  ciężarowe  stanowią  bardzo  duży  obszar  zastosowań napędów  skro 

plonym gazem ziemnym LNG. Liczba pojazdów ciężarowych z napędem LNG jest znacznie 
większa do CNG. Wynika to z poważnych trudności z ulokowaniem takiej  ilości butli CNG, 
by  nie  spowodować  drastycznego ograniczenia  zasięgu  pojazdu  na  zmagazynowanym  pali 
wie. W pojazdach tej grupy stosowane są zarówno jednopaliwowe, jak i dwupaliwowe silniki 
zasilane LNG. Popularne w Stanach Zjednoczonych ciężkie ciągniki siodłowe, w których za 
stosowano  zasilanie  LNG,  są  napędzane  najczęściej  silnikami  dwupaliwowymi  „dualfuel”. 
Mimo  konieczności  tankowania  pojazdu  dwoma  rodzajami  paliwa,  rozwiązanie  to  posiada 
ogromną zaletę, polegającą na tym, że w dowolnej chwili można zmienić zasilanie dwupali 
wowe na zasilanie wyłącznie olejem napędowym. Jest  to  szczególnie wygodne np. podczas 
czasowej eksploatacji pojazdu w miejscu bez dostępu do stacji LNG. W rozwiązaniach euro



pejskich  bardziej  popularne  są  pojazdy  z  jednopaliwowymi  silnikami  o  zapłonie  iskrowym, 
choć  na  europejskim  rynku NGV pojazdy  dostawcze  i  ciężarowe  nie  stanowią  szczególnie 
dużego obszaru zastosowania napędów LNG. Najwięcej jest ich w Niemczech i Anglii. 

Rys.3.2. Testowany obecnie pojazd z dwupaliwowym układem zasilania HPDI CumminsWestport [8]. 
Fig.3.2. Tested truck with CumminsWestoprt HPDI dualfuel system [8]. 

Rys.3.3. 17 tonowy pojazdchłodnia z napędem LNG eksploatowany w Niemczech od 1996 [1]. 
Fig.3.3. 17 ton LNG refrigation truck operated in Germany since 1996 [1]. 

Rys.3.4. Samochód samowyładowczy IVECO zasilany LNG eksploatowany w Anglii [9]. 
Fig.3.4. IVECO tipper truck fuelled with LNG operated in England [9]. 

3.3. Pojazdy komunalne 
Z uwagi na to, że są to pojazdy eksploatowane w aglomeracjach miejskich, stanowią one 

dość duży obszar zastosowania  tzw. „czystych napędów”. Pojazdy komunalne podobnie  jak 
ciężarowe czy dostawcze, z uwagi na ograniczone miejsce do zamontowania butli ze sprężo 
nym gazem ziemnym CNG, stanowią bardzo ciekawy obszar wykorzystania paliwa LNG. Po 
jazdy  te  poruszają  się  po  ograniczonym  obszarze,  zatem  nie  ma  problemu  z  dostępnością 
paliwa, gdyż może w nie zaopatrywać lokalna stacja tankowania LNG. Przedstawiony na ry 
sunku 3.7. pojazd zasilany  jest  jednopaliwowym  silnikiem Cummins 8.3 dm 3 . Wyposażony



jest w zbiornik LNG o pojemności 330 dm 3 , który dając możliwość pokonania dystansu 270 
km, pozwala na jednodniowy czas pracy bez konieczności dodatkowego uzupełniania paliwa 
[9]. 

W Waszyngtonie  rozwój  napędów NGV w pojazdach  komunalnych  rozpoczał  się  już w 
1991  roku. Po nieudanych próbach z CNG zastosowano gaz w skroplonej postaci, który  ze 
względu  na  większą  gęstość,  pozwolił  rozwiązać  problemy  magazynowania  paliwa  w 
pojeździe. Obecnie  jest  tam  eksploatowanych 150 pojazdów komunalnych  zasilanych LNG 
[9]. 

Rys.3.7. Jeden z 5 pojazdów komunalnych wEdynburgu [9]. 
Fig.3.7. One of five garbage trucks in Edinburgh [9] 

Rys.3.8. Jeden ze 150 pojazdów komunalnych eksploatowanych od 1995 roku w Waszyngtonie [9]. 
Fig.3.8. One of 150 garbage trucks with has been operated in Washington since 1995 [9]. 

3.3. Pojazdy osobowe 
Nie  jest  to  liczna grupa pojazdów wykorzystujących  napędy  LNG,  choć  i  tutaj  znane  są 

próby stosowania tego paliwa, m.in. program zrealizowany przez firmę BMW, Messer i VW 
z wykorzystaniem pojazdu BMW 316 ze zbiornikiem LNG o pojemności 80 dm 3 [1]. 

3.4. Wózki widłowe 
Skroplony  gaz  ziemny  LNG  stanowi  konkurencyjne  rozwiązanie  w  stosunku  do  LPG, 

dające  możliwość  wykorzystania  gazu  ziemnego  do  napędu  wózków  widłowych.  W 
przypadku  małych  wózków,  napęd  NGV  moż  być  z  powodzeniem  zrealizowany  z 
wykorzystaniem sprężonego gazu ziemnego CNG. Natomiast w wózkach o dużym udźwigu, 
wyposażonych w większe  jednostki  napędowe, znacznie  bardziej korzystnym rozwiązaniem 
jest LNG. Z uwagi na częsty brak wystarczającej przestrzeni do zabudowy butli, zastosowanie 
sprężonego gazu ziemnego CNG nie jest możliwe. Mała ilość zmagazynowanego w zbiorniku 
paliwa nie pozwala na pracę bez tankowania w ciągu całej jednej roboczozmiany. Skroplony 
gaz    ziemny  o  podnad  dwu  i  pół  krotnie  większej  gęstości  eliminuje  tę  niedogodność. 
Rozwiązanie  takie  przedstawiła  na  targach  w  Hanowerze  w  1998  roku    firma  Messer  i 
CLARK [1].



Rys.3.9. Wózek widłowy z silnikiem V6 zasilany LNG [1]. 
Fig.3.9. Forklift with V6 engine fuelled with LNG [1]. 

3.5. Lokomotywy 
Spalinowe pojazdy szynowe stanowią bardzo pokaźny obszar zastosowań napędów LNG. 

Szczególnie  interesujące  jest  wykorzystanie  LNG  do  zasilania  lokomotyw  manewrowych, 
służących do obsługi bocznic kolejowych. Projekt taki zrealizowano m.in. w Oslo w Norwe 
gii w 1998  roku  [4]. Zastosowana  tam  lokomotywa została przedstawiona na  rysunku 3.10. 
Do jej napędu wykorzystano jednopaliwowy silnik Caterpillar 504 kW. Zbiornik LNG ma po 
jemność 1200  litrów, co pozwala na  jednodniowy czas pracy bez konieczności uzupełniania 
paliwa. Cała procedura tankowania zajmuje ok. 30 min [4]. 

Podobny  projekt  z  lokomotywą  manewrową  zrealizowano  w  1998  roku  w  Munich  w 
Niemczech [1]. 

Rys.3.10. Lokomotywa manewrowa zasilana LNG eksploatowana w Oslo od 1998 roku [4]. 
Fig.3.10. Switching locomotive with has been operated in Oslo since 1998 year [4]. 

4. Stacje tankowania LNG I LCNG 

Charakterystyczną cechą stacji LNG jest możliwość dystrybucji zarówno paliwa LNG oraz 
CNG otrzymanego z LNG, które określane jest wówczas jako LCNG [7]. Dystrybucja paliwa 
LNG ma tę zaletę nad CNG, że może odbywać się niezależnie od tras przebiegu linii przesy 
łowych gazu. LNG może być dostarczany cysternami do lokalnych stacji tankowania, na któ 
rych może następnie być magazynowany w zbiornikach kriogenicznych i sprzedawany do po 
jazdów, w zależności od potrzeb – częściowo w postaci skroplonej LNG a częściowo po od 
parowaniu (bez sprężania) jako gaz sprężony CNG [6].



Koszt budowy stacji LNG i LCNG nie odbiega od kosztu budowy podobnej, co do wydat 
ku stacji sprężania CNG, ale za to koszt  jej eksploatacji, zwłaszcza ze względu na mniejszy 
pobór energii elektrycznej, jest znacznie niższy. 

Rys.4.1. Stacja tankowania LNG/LCNG Phoenix USA [9] 
Fig. 4.1. LNG/LCNG refueling station Phoenix USA [9] 

Rys.4.2. Schemat stacji tankowania LNG [7]. 
Fig.4.2. Scheme of  LNG refueling station [7]. 

Rys.4.3. Schemat stacji tankowania LCNG [7]. 
Fig.4.3. Scheme of  LCNG refueling station [7]. 

5. Możliwości wykorzystania LNG do napędu pojazdów w Polsce



W warunkach polskich możliwość wykorzystania skroplonego gazu ziemnego do napędu 
pojazdów mechanicznych stanowi bardzo ciekawą alternatywę dla dystrybucji gazu przewo 
dowego, którego cena  jest obecnie barierą rozwoju NGV na naszym rynku. Możliwość uru 
chomienia produkcji LNG dla celów motoryzacyjnych jak również energetycznych, w oparciu 
o  poza  systemowe  źródła  gazu  (nie  eksploatowane odwierty),  stworzyłaby  okazję  do  pobu 
dzenia  tego  rynku.  Według  ofert  krajowych  producentów,  obecna  cena  LNG  odpowiada 
ekwiwalentnej energetycznie cenie gazu przewodowego. W ofercie kilku światowych produ 
centów znajdują się również małe urządzenia skraplające gaz ziemny pobierany z sieci gazo 
wej, jednak ich cena zakupu i eksploatacji jest bardzo wysoka ze względu na koszt przygoto 
wania gazu do skroplenia (osuszenie, uzyskanie właściwego składu chemicznego). 

Na  polskim  rynku  paliw  gazowych  istnieje  obecnie  jeden  dostawca  skroplonego  gazu 
ziemnego. Jest nim Zakład Odazotowania Gazu ”KRIO” w Odolanowie. Zakład zajmuje się 
przeróbką gazu ziemnego z krajowych złóż, w wyniku której otrzymuje się ciekły gaz ziemny 
(głównie metan),  ciekły  azot oraz gazowy hel, który  następnie  również podlega  skropleniu. 
Obecnie ciekły gaz ziemny  jest po regazyfikacji (odparowaniu) kierowany do krajowej sieci 
gazowniczej.  Po  przeprowadzeniu  planowanych  modyfikacji  instalacji,  np.  zainstalowaniu 
turboekspandera cieczowego, planuje się zwiększenie produkcji LNG do ok. 30 ton na dobę. 
Z uwagi na to, że Polska posiada znaczne zasoby gazu zaazotowanego, planowana jest budo 
wa kolejnego zakładu odazotowania gazu w Grodzisku Wielkopolskim, co stwarza warunki 
na zwiększenie krajowej produkcji LNG. Rozważany był również przez PGNiG S.A program 
importu LNG, jednak idea ta została oddalona w czasie, w aspekcie dostaw gazu norweskiego 
gazociągiem podmorskim. 

W  Instytucie Górnictwa Naftowego  i Gazownictwa  (IGNG) w Krakowie prowadzone  są 
zaawansowane  prace  nad  wdrożeniem  krajowej  technologii  LNG  z  wykorzystaniem  lokal 
nych źródeł gazu na południu kraju. Czynnikiem bardzo  istotnym  i chyba najważniejszym z 
punktu widzenia ekonomii przy korzystaniu z gazu poza systemowego jest możliwość nego 
cjacji ceny gazu w perspektywie kilku lat. Wszelkie inwestycje w zakresie budowy infrastruk 
tury NGV są kosztowne, a okres ich amortyzacji rozłożony na kilka lat. Brak gwarancji, co do 
możliwości zwrotu poniesionych nakładów nie zachęca do inwestowania. 

Jeśli chodzi o możliwości przystosowania krajowych silników do zasilania LNG, to obec 
nie w IGNG w Krakowie realizowany jest projekt celowy, którego tematem jest przystosowa 
nie krajowego silnika wysokoprężnego 6C(T)107 produkcji WSW Andrychów do jednopali 
wowego zasilania gazem ziemnym LNG. 

6. Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych w artykule przykładów zastosowań napędów LNG widać, 
że pojazdy mechaniczne napędzane silnikami spalinowymi stwarzają bardzo duże możliwości 
wykorzystania  paliwa  LNG.  Szczególnie  istotna  jest  możliwość  wykorzystania  LNG  jako 
„czystego paliwa” do napędu pojazdów poruszających się w aglomeracjach miejskich. 

Większość  z  przedstawionych  zastosowań  napędów  LNG  powstała  w  ramach  realizacji 
grantów lub programów rządowych. Świadczy to o tym, że nawet w krajach zachodniej Euro 
py czy USA rozwój rynku NGV możliwy  jest głównie przy znacznym dofinansowaniu tego 
typu projektów. 

Powinno być to szczególnie interesujące dla Polski, która obecnie stoi przed możliwością 
wykorzystania różnych funduszy unijnych np. związanych z rozwojem miast. 
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