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Abstract 

The paper presents procedures related to obtaining type approval certification for the installation method of the 
system adapting a given vehicle type to be powered by LPG and reviews current legislation concerning it. 

There is also some important information published, regarding installation of the vehicle CNG supply system, and 
methods of the gas storages.  

There are admissible values of the exhaust fumes pollutants emission content (emission standards EURO) 
presented in a tabulated form for comparison and also the information on the elements of LPG supply systems, whose 
installation on the vehicles is obligatory in order to meet the 67.01. UN-ECE Regulation requirements. 

Later on the paper presents, in the tabulated form, the number of conformity inspections of the installation method 
of the system adapting the given vehicle type to be powered by LPG, carried out by the Quality Control Department, 
and also most important physico-chemical properties of fuels as like: CNG, diesel oil, petrol and LPG. 

At the same time, the essential conclusions are published, of the inspections carried out by Quality Control 
Department in the establishments dealing with the LPG systems installations, together with the analysis of the 
discrepancies observed during the inspections. Additionally there is a list of some possible consequences of an 
improper gas system installation. 

In the summery of the paper, there is a reference made to the UN-ECE Nr 115 Regulation, whose introduction 
could regulate the market of the vehicle LPG systems. But to make it binding, all states have to adopt it to their 
legislations. 

The most important changes, affecting the parties installing the vehicle LPG systems, that are introduced by the 
Nr 115 Regulation, are related to obtaining the type approval, as it will be necessary to have gas system type approval 
certification linked with a particular engine type of a given motor vehicle, i.e. a dedicated system. 

Obtaining type approval necessitates in the need to meet more stringent technical requirements than the current 
ones. New type approvals will concern only a narrow group of vehicle, as even within one vehicle make, there will be 
several type approval certificates. 
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KONTROLE ZGODNO�CI SPOSOBU MONTA�U 
INSTALACJI PRZYSTOSOWUJCEJ DANY TYP POJAZDU 

DO ZASILANIA GAZEM PROPAN-BUTAN (LPG) 
 

Streszczenie 

W artykule opisano procedury zwi�zane z uzyskaniem �wiadectwa homologacji sposobu monta	u instalacji 
przystosowuj�cej dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG (propan-butan), dokonano przegl�du obecnie 
obowi�zuj�cych aktów prawnych w omawianym zakresie. Zamieszczono tak	e kilka istotnych informacji nt. instalacji 
zasilania pojazdów gazem ziemnym CNG (Compressed Natural Gas) oraz sposoby jego magazynowania. W formie 
tabelarycznej zamieszczono i porównano dopuszczalne warto�ci emisji sk�adu  substancji zanieczyszczaj�cych spaliny 
(normy emisji EURO), a tak	e zamieszczono informacje nt. elementów instalacji gazowych LPG, które obowi�zkowo 
musz� by� zamontowane w pojazdach, tak aby spe�nione zosta�y wymagania Regulaminu EKG ONZ Nr 67.01. 

W dalszej cz��ci pracy zaprezentowano w formie wykresu ilo�� przeprowadzonych przez Zak�ad Kontroli Jako�ci 
kontroli zgodno�ci sposobu monta	u instalacji przystosowuj�cej dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG, oraz 
pokazano najwa	niejsze w�a�ciwo�ci fizyko-chemiczne paliw takich jak gaz ziemny, olej nap�dowy, benzyna i gaz 
propan-butan. 
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Jednocze�nie zaprezentowano najwa	niejsze wnioski z kontroli przeprowadzonych przez ZKJ w zak�adach 
zajmuj�cych si� monta	em instalacji LPG, a tak	e przeprowadzono analiz� zauwa	onych podczas kontroli 
niezgodno�ci. Ponadto przedstawiono w punktach, niektóre nast�pstwa nieprawid�owego monta	u instalacji 
gazowych. 

W podsumowaniu referatu odniesiono si� tak	e do Regulaminu EKG ONZ Nr 115, którego wej�cie w 	ycie 
mog�oby uporz�dkowa� rynek samochodach instalacji gazowych LPG. Aby Regulamin 115 mia� moc wi�	�c�, 
poszczególne kraje musz� wprowadzi� go do swojego prawodawstwa. 

Najwa	niejsze zmiany dla instalatorów samochodowych instalacji LPG, jakie wprowadza Regulamin 115, wi�	� 
si� z uzyskaniem homologacji, bowiem zgodnie z Regulaminem 115, trzeba b�dzie posiada� �wiadectwo homologacji 
na instalacje gazowe w po��czeniu z okre�lonymi typami silnika w konkretnym typie pojazdu, a wi�c dedykowane 
systemy. 

Uzyskanie homologacji wi�	e si� z konieczno�ci� spe�nienia bardziej restrykcyjnych od obecnych warunków 
technicznych. Nowe homologacje dotycz� tylko w�skiej grupy pojazdów, gdy	 w ramach nawet jednej marki 
funkcjonowa� b�dzie kilkana�cie ró	nych �wiadectw. 
S�owa kluczowe:  kontrole, �wiadectwo homologacji, gaz LPG, Regulamin EKG ONZ 
 
1. Wst�p 

Zgodnie z obecnie obowi	zuj	cymi w kraju aktami prawnymi, Instytut Transportu 
Samochodowego (ITS) przeprowadza kontrol� zgodnoci sposobu monta�u instalacji 
przystosowuj	cej dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG w firmach w�acicieli wiadectw 
homologacji oraz ich zak�adach monta�owych. 

Aby móc w pe�ni legalnie przeprowadza� monta� instalacji gazowych w samochodach 
podmiot, który b�dzie montowa� instalacje gazowe LPG powinien zosta� zg�oszony do tzw. sieci 
dealerskiej firmy, która uzyska�a wiadectwo homologacji sposobu monta�u instalacji LPG w 
pojazdach. Zg�oszenie takie jest realizowane poprzez firm� w�aciciela wiadectwa homologacji w 
Instytucie Transportu Samochodowego. 

Wed�ug stanu na dzie
 25.04.2008r., na licie ITS zak�adów posiadaj	cych wiadectwo 
homologacji sposobu monta�u instalacji przystosowuj	cej dany typ pojazdu do zasilania gazem 
zarejestrowanych jest 47 posiadaczy wiadectw homologacji LPG oraz 9 posiadaczy wiadectw 
homologacji CNG, z których praktycznie ka�dy posiada swoj	 sie� dealersk	. 

Przy spe�nieniu szeregu warunków przez zak�ad monta�owy (m.in. zak�ad ten powinien 
przedstawi� w ITS kopie faktur zakupu analizatora spalin oraz certyfikowanego przyrz	du do 
kontroli szczelnoci instalacji LPG), dok�adna nazwa firmy (zak�adu monta�owego) oraz jej adres 
s	 umieszczane na witrynie internetowej ITS, na licie danego w�aciciela wiadectwa 
homologacji, do którego sieci dealerskiej zak�ad monta�owy przyst	pi�. Od tej chwili podmiot 
dokonuj	cy monta�u instalacji mo�e legalnie korzysta� ze wiadectwa homologacji i prowadzi� 
dzia�alno� monta�ow	 instalacji gazowej LPG lub CNG. 
 
2. Proces uzyskiwania 	wiadectwa homologacji sposobu monta
u 

Rozpoczynaj	c proces uzyskania wiadectwa homologacji sposobu monta�u podmiot 
ubiegaj	cy si� o wiadectwo homologacji po zamontowaniu instalacji gazowej LPG w poje�dzie 
jest zobligowany do dostarczenia samochodu do bada
 homologacyjnych na zgodno� 
z wymaganiami regulaminów EKG ONZ w szczególnoci dotycz	cych emisji zanieczyszcze
 
i zu�ycia paliwa. 

Powy�sze badania ca�opojazdowe w kraju s	 przeprowadzane przez akredytowane laboratoria 
w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. 
W przypadku spe�nienia wymaga
, podmiot uzyskuje wiadectwo homologacji na przedstawiony 
do bada
 typ pojazdu wyposa�ony w konkretny uk�ad zasilania LPG. �wiadectwo homologacji 
sposobu monta�u instalacji LPG jest wydawane przez w�adz� homologacyjn	 tj. Ministerstwo 
Transportu na podstawie pozytywnych wyników w/wym. bada
. 

W badaniach istotne znaczenie ma poprawno� zabudowy uk�adu zasilania gazem LPG 
w przedstawionych do oceny pojazdach (Rozporz	dzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 32/2003, 
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poz. 262 wraz z pó�niejszymi zmianami) oraz emisja zanieczyszcze
 z uk�adu wydechowego przy 
zasilaniu LPG wed�ug Regulaminu EKG ONZ nr 83 (Tab. 1) [1]. 
 

Tab. 1. Dopuszczalne warto�ci emisji sk�adu substancji zanieczyszczaj�cych spalin [g/km] 
Tab. 1. Permissible values of composition emission of the of pollutants emission of the exhaust fumes 

 
 Obowi�zuje PM 

ON 
NOX 

ON LPG Benzyna 
HC 

 ON LPG Benzyna 
CO 

ON LPG Benzyna 

EURO I 01.07.1992 0,14    0,97 
(HC+NOx) 

0,97 
(HC+NOx) 

0,97 
(HC+NOx) 2,88  4,05 

EURO II 01.01.1996 0,10    0,70 0,50 
(HC+NOx) 

0,50 
(HC+NOx) 1,06  3,28 

EURO III 01.01.2000 0,05 0,50 0,15 0,15 0,56 0,20 0,20 0,64 2,30 2,30 

EURO IV 01.01.2005 0,025 0,25 0,08 0,08 0,30 0,10 0,10 0,50 1 1 

EURO V 
projekt 01.01.2009 0,005 0,20 0,06 0,06 0,25 0,075 0,075 0,50 1 1 

PM - cz	stki sta�e 
 
Tab. 2. Elementy uk�adu zasilania gazem LPG podlegaj�ce badaniom homologacyjnym na zgodno�� z Regulaminem 
67 EKG ONZ 
Tab. 2. Elements of the arrangement of feeding with LPG gas being subject to certification examinations to the 
conformity to Rules 67 EKG ONZ 

Regulamin 67 EKG ONZ 
NAZWA ELEMENTU wersja 

podstawowa 
seria 01 

poprawek 
seria 02 

poprawek 
zbiornik TAK TAK TAK 
osprz�t zbiornika TAK TAK TAK 
parownik TAK TAK TAK 
regulator cinienia TAK TAK TAK 
zawory odcinaj	ce TAK TAK TAK 
zawory przeciwpowrotne, z�	cza serwisowe    
przewód elastyczny TAK TAK TAK 
wlew paliwa TAK TAK TAK 
wtryskiwacze NIE TAK TAK 
pompa LPG NIE TAK TAK 
czujniki cinienia i temperatury NIE TAK TAK 
nadcinieniowe zawory bezpiecze
stwa przewodu gazowego NIE TAK TAK 
elektroniczna jednostka steruj	ca NIE TAK TAK 
zespo�y filtra LPG NIE TAK TAK 
z�	cza robocze NIE TAK TAK 

 
Kontrol	 obj�te s	 tak�e elementy instalacji gazowej, które zgodnie z Regulaminem EKG ONZ 

Nr 67 podlegaj	 homologacjom cz	stkowym. W Tab.2 zestawiono elementy uk�adu zasilania 
gazem, które podlegaj	 cz	stkowym badaniom homologacyjnym na zgodno� z wymaganiami 
Regulaminu 67 EKG ONZ [2]. 

Po uzyskaniu wiadectwa homologacji sposobu monta�u instalacji przystosowuj	cej dany typ 
pojazdu do zasilania gazem, posiadacz homologacji mo�e przyst	pi� do wykonywania 
monta�u-zabudowy instalacji do danego typu pojazdów i wypisywa� wyci	gi, które s	 
potwierdzeniem wykonanego prawid�owo i zgodnie ze wiadectwem homologacji monta�u 
instalacji gazowej LPG. 

W wielu przypadkach w�aciciele wiadectw homologacji nie posiadaj	 warunków 
monta�owych ani wyposa�enia pomiarowego, a sam monta� instalacji gazowych jest wykonywany 
przez zak�ady monta�owe zg�oszone do ITS i znajduj	ce si� na licie dealerskiej firm uprawionych 
do monta�u instalacji LPG. 

279 



 
M. Maj, D. P. Wi�niewski, K. Mystkowski 

 

280 

W takich przypadkach zak�ady monta�owe mog	 tak�e wystawia� wyci	gi ze wiadectw 
homologacji, które po zaakceptowaniu przez osoby uprawione do podpisywania wyci	gów 
w firmach w�acicieli homologacji, s	 przekazywane w�acicielowi pojazdu. W�aciciel pojazdu 
jest zobowi	zany w terminie 30 dni od daty monta�u zg�osi� fakt zamontowania instalacji gazowej 
w Wydziale Komunikacji. 
 
3. Kontrola zgodno	ci sposobu monta
u 

Zgodnie z Rozporz	dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003r., w sprawie 
homologacji sposobu monta�u instalacji przystosowuj	cej dany typ pojazdu do zasilania gazem 
(Dz.U. Nr 232 z dnia 31 grudnia 2003 r. poz. 2333) Instytut Transportu Samochodowego zosta� 
upowa�niony do przeprowadzania zarówno bada
 homologacyjnych w omawianym zakresie, jak 
i kontroli zgodnoci sposobu monta�u instalacji gazowych [3]. 

Wspomnian	 kontrol� ITS przeprowadza zarówno w firmach w�acicieli wiadectw 
homologacji jak i w zak�adach monta�owych b�d	cych w ich sieci dealerskiej. Kontrola ma na 
celu sprawdzenie czy monta� instalacji gazowej w pojazdach jest wykonywany zgodnie 
z zaaprobowanym w badaniach homologacyjnych typu. Sprawdzane s	 ocechowanie podzespo�ów 
instalacji zgodnie z Regulaminem EKG ONZ nr 67, zgodno� z wymaganiami Rozporz	dzenia 
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 32 poz. 262) i innymi obowi	zuj	cymi normami. Kontroli 
podlega te� m.in. wyposa�enie kontrolno-pomiarowe, którym dysponuje kontrolowany, 
dokumentacja pomonta�owa, w tym procedura obiegu wyci	gu ze wiadectwa homologacji. 

Ponadto sprawdzeniu podlega dokumentacja, która jest potwierdzeniem, �e kontrolowany 
przeprowadza wewn�trzn	 kontrol� montowanej instalacji gazowej w poje�dzie. Kontrola 
obejmuje po zabudowie instalacji LPG tak�e sprawdzenie emisji zanieczyszcze
 spalin (CO, HC) 
z pojazdu zasilanego paliwem gazowym. 

Emisja zanieczyszcze
 spalin jest przeprowadzana na stanowisku monta�owym 
z zastosowaniem przenonego analizatora spalin, który powinien mie� aktualne wiadectwo 
legalizacji pierwotnej lub ponownej. 

Pomiar emisji jest wykonywany podczas pracy pojazdu na biegu ja�owym oraz przy 
podwy�szonej pr�dkoci obrotowej silnika. Uzyskane wyniki kontroli s	 nast�pnie porównywane 
z wartociami dopuszczalnymi, których nie mog	 przekracza� (Tab. 3). 

 
Tab. 3. Warto�ci dopuszczalne zanieczyszcze� spalin i wspó�czynnika nadmiaru powietrza 

Tab. 3. Permissible values of pollutants exhaust fume and factor of the air excess 

Zawarto� CO w % obj�toci spalin, CH w ppm (cz	stki na milion) oraz wspó�czynnik 
� dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy 

Lp. Pojazd 
Pr�dko� 
obrotowa 

silnika Do dnia 
30.09.1986r. 

Od dnia 
1.10.1986r. 

do 

30.06.1995r. 

Od dnia 
1.07.1995r. do dnia 

30.04.2004r. 

Od dnia 
1 maja 2004r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   CO CO CO HC � CO � 
1 Motocykl Bieg ja�owy 5,5 4,5 4,5 - - 4,5 - 

Bieg ja�owy 4,5 3,5 0,5 100 - 0,3 - 2 Inny pojazd 
samochodowy1 

2.000 min-1  

do 3000 min-1 
- - 0,3 100 0,97-1,03 0,2 0,97-1,03 

1 Dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31.12.1996 r., wyposa�onego w silnik o pojemnoci sokowej 
poni�ej 700 cm3, dopuszcza si� wartoci okrelone w kolumnie 5; wartoci podane w kolumnach 6, 7 i 8 nie dotycz	 
pojazdu, dla którego w wiadectwie homologacji potwierdzono wartoci wy�sze, stanowi	ce dla tego pojazdu 
kryterium oceny. 
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W przypadku firm w�acicieli wiadectw homologacji sprawdzeniu podlega tak�e istnienie 
rejestru wydawanych wyci	gów ze wiadectw homologacji, obecno� systemu zabezpieczaj	cego 
zgodno� monta�u z wymaganiami, a tak�e zgodno� stosowania elementów instalacji gazowych 
ujawnionych na wyci	gach z elementami instalacji, na które w/wym. firmy otrzyma�y wiadectwa 
homologacji. 
 
4. Rynek samochodowych instalacji gazowych 

Dotychczas du�	 popularnoci	 wród polskich kierowców cieszy�y si� samochodowe 
instalacje gazowe na gaz propan –butan, potocznie zwane LPG. Wed�ug ró�nych �róde� po 
polskich drogach je�dzi ponad 2 miliony samochodów zasilanych tym paliwem. 

Jak wynika z obserwacji poczynionych przez inspektorów Zak�adu Kontroli Jakoci ITS, 
podczas przeprowadzania kontroli zgodnoci monta�u instalacji zasilania gazem, z roku na rok 
liczba przeprowadzanych monta�y instalacji maleje. Jest to spowodowane g�ównie faktem 
ustawicznego podnoszenia przez polski rz	d stawek akcyzy na paliwo, jakim jest propan-butan, co 
wi	�e si� ze wzrostem jednostkowej ceny za litr auto-gazu. Poza tym wielu kierowców 
w przeci	gu kilku ostatnich lat zrezygnowa�o z zakupu samochodu z silnikiem o zap�onie 
iskrowym na rzecz coraz bardziej popularnego i ekonomicznego diesla. 

Z obserwacji poczynionych przez Zak�ad Kontroli Jakoci wynika tak�e, �e coraz wi�cej 
zak�adów monta�owych rezygnuje z dotychczas prowadzonej dzia�alnoci. 

Z Rys.1 wynika, �e w 2005 roku, kiedy ITS rozpocz	� przeprowadzanie kontroli zgodnoci, 
�	cznie skontrolowano 410 firm. W roku 2006 kontrol	 obj�to ju� tylko 303 firmy, a w roku 
2007-210 firm. W I kwartale 2008 roku przeprowadzono �	cznie 67 kontroli. 

Malej	ca liczba kontroli w zak�adach monta�owych ma bezporednio prze�o�enie na liczb� 
zak�adów, która zrezygnowa�a ju� z prowadzenia monta�u instalacji LPG w pojazdach. 
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Rys. 1.Liczba przeprowadzonych kontroli przez ZKJ w latach 2005-2008 (I kwarta�) 
Fig. 1. Amount of controls carried out by ZKJ from 2005 to 2008 years (I quarter) 

 
Obecnie obowi	zuj	ce przepisy prawne m.in. (Regulamin EKG ONZ nr 110), dopuszczaj	 

mo�liwo� przystosowania pojazdu do zasilania gazem ziemnym, spr��onym CNG (Compressed 
Natural Gas). 

Wed�ug wykazu sieci dealerskich uprawnionych do monta�u instalacji gazowych w pojazdach, 
któr	 administruje Instytut Transportu Samochodowego, obecnie 9 firm posiada ju� wiadectwa 
homologacji na monta� instalacji zasilania gazem ziemnym spr��onym (CNG). Zgodnie 
z przepisami, firmy te mog	 wystawia� wyci	gi ze wiadectw homologacji. 
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Praktycznie ka�dy w�aciciel homologacji umieszczony w wykazie, posiada tak�e swoj	 list� 
zak�adów monta�owych, którym mo�e sprzedawa� instalacje gazowe CNG. 

Niemniej jednak w Polsce monta� instalacji na gaz ziemny w pojazdach osobowych, nie cieszy 
si� tak du�	 popularnoci	, jak spr��ony gaz propan-butan (LPG). Jest to w du�ej mierze 
spowodowane do� wysokim kosztem instalacji CNG, a tak�e brakiem dostatecznie du�ej liczby 
stacji tankowania. W ca�ej Polsce znajduje si� ok. 27 stacji tankowania gazu ziemnego CNG. 
Znajduj	 si� one g�ównie w du�ym aglomeracjach miejskich, takich jak Warszawa, Kraków, 
Trójmiasto, Pozna
, Bydgoszcz oraz Olsztyn. 
 

Tab. 4. Wybrane w�a�ciwo�ci fizyko – chemiczne paliw 
Tab. 4. Selected physico-chemical properties of fuels 

W�asno	� Jednostka CNG LPG Benzyna Olej 
nap�dowy 

G�sto� w warunkach 
magazynowania kg/m3 160 (150; 

20MPa) 
536 (150C; 
1,5MPa) 

760 (150C; 
0,1MPa) 

850 (150C; 
0,1MPa) 

G�sto� w warunkach 
normalnych kg/m3 0,72 2,06 760 850 

Warto� opa�owa MJ/kg 49,3 46,1 44 42 

Sta�a stechiometryczna kg/kg 17,1 15,7 14,9 14,5 

Liczba oktanowa - 110 115 95-98 - 

Liczba cetanowa - - - - 51-55 

Temperatura wrzenia K 111,5 231 303-478 443-633 

Temperatura 
samozap�onu (0,1MPa) K 813 723-783 753-823 508 

 
Z tego te� wzgl�du, a tak�e ze wzgl�dów ekonomicznych i ochrony rodowiska, instalacje 

zasilania CNG ciesz	 si� do� du�	 popularnoci	 w autobusach miejskich. Kilka miast 
zdecydowa�o si� przynajmniej cz�ciowo przystosowa� swój tabor do zasilania gazem. W du�ej 
mierze decyzja przystosowania autobusów do zasilania CNG spowodowana by�a korzystnym 
wynikiem ekonomicznym stosowania taboru zasilanego tym paliwem. Jako paliwo jest ono 
zdecydowanie ta
sze nie tylko od benzyny i oleju nap�dowego, ale tak�e od gazu propan - butan.  

Zalet stosowania metanu do zasilania pojazdów samochodowych jest bardzo du�o. Jednak 
zasadnicz	 i najcz�ciej przytaczan	 jest ekologiczno� metanu.  
Paliwo to jest znacznie czystsze w procesie spalania od tradycyjnych, b�d	cych pochodnymi ropy 
naftowej. 

Podczas spalania tego paliwa, samochód emituje o ponad 20% mniej dwutlenku w�gla, ni� taki 
sam pojazd zasilany benzyn	 lub olejem nap�dowym. Nie wyst�puje ponadto praktycznie emisja 
cz	stek sta�ych PM. 

Pojazdy nap�dzane gazem ziemnym maj	 te� jednak pewien mankament. Jest nim ma�a 
g�sto� energetyczna gazu ziemnego. Powoduje to, �e zbiorniki tego paliwa zajmuj	 wi�cej 
miejsca, ni� ich konwencjonalne odpowiedniki, a dodatkowo pojazdy na gaz ziemny maj	 
mniejszy zasi�g, wynosz	cy oko�o 300 km na jednym tankowaniu (w zale�noci od pojemnoci 
zbiorników). 

W Tab. 4 przedstawiono w�asnoci fizykochemiczne wybranych paliw. Jak wynika z tabeli, 
w normalnych warunkach u�ytkowania g�sto� gazu ziemnego jest bardzo ma�a (ok. 0,720 kg/m3), 
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ponad tysi	c razy mniejsza w porównaniu do tradycyjnych ciek�ych paliw w�glowodorowych 
(760 kg/m3 dla benzyny oraz 850 kg/m3 dla oleju nap�dowego). 

Dlatego te� w celu zapewnienia pojazdowi zasilanemu metanem zasi�gu ruchu 
porównywalnego z pojazdem zasilanym tradycyjnie stosuje si� dwie metody jego magazynowania: 
gaz ziemny spr��ony CNG, oraz gaz ziemny skroplony LNG. 

W przypadku pierwszej metody CNG jest magazynowany w poje�dzie po spr��eniu do 
cinienia oko�o 20 MPa. Wymaga to stosowania odpowiednio wytrzyma�ych zbiorników 
cinieniowych. Do niedawna jedynym rozwi	zaniem by�y grubocienne butle stalowe, których 
najwi�ksz	 wad	 by�a masa w�asna. Obecnie coraz cz�ciej zaczynaj	 by� stosowane zbiorniki 
wykonane z polimerów wzmocnionych w�óknami szklanymi lub w�glowymi. Zastosowanie 
polimerów do produkcji zbiorników pozwoli�o znacznie obni�y� ich mas� w�asn	. 

Zbiorniki do magazynowania metanu mo�na podzieli� na grupy wg stosunku pojemnoci 
wodnej zbiornika wyra�onej w dm3 do jego masy w�asnej wyra�onej w kg: CNG I -  stosunek 
wynosi 1, s	 to przewa�nie zbiorniki stalowe, CNG 2 - stosunek wynosi 5-metalowe 
tuleje zbrojone ci	g�ym w�óknem przesyconym �ywic	 (owini�cie w postaci obr�czy), 
CNG 3 i CNG 4 - stosunek wynosi 3 - metalowe tuleje zbrojone ci	g�ym w�óknem przesyconym 
�ywic	 (owini�cie ca�kowite) oraz ci	g�e w�ókno przesycone �ywic	 z niemetalow	 tulej	 (ca�e 
kompozytowe) [5]. 

Spr��anie gazu CNG do cinienia 20 MPa pozwala na ok. 220 krotne zwi�kszenie g�stoci 
magazynowanej energii zawartej w jednostce obj�toci paliwa ( CNG = 160 kg/m3). W porównaniu 
do tradycyjnych ciek�ych paliw w�glowodorowych (benzyna i olej nap�dowy) jest to i tak 
niewielka warto�, dlatego w celu zapewnienia porównywalnego zasi�gu z pojazdem zasilanym 
tradycyjnie, zbiorniki na CNG musz	 mie� znacznie wi�ksz	 pojemno� ni� zbiorniki paliwa na 
benzyn� czy olej nap�dowy. 

Najcz�ciej stosowane pojemnoci zbiorników to 110 litrów pojemnoci wodnej (dwie butle po 
55 litrów), co pozwala na zatankowanie ok. 22 m3 gazu, co z kolei powinno zapewni� zasi�g 
pojazdu minimum 200 km. 

Druga metoda magazynowania metanu polega na sch�odzeniu gazu w procesie skraplania do 
temperatury - 160°C, co pozwala zredukowa� jego obj�to� kilkaset razy. Dzi�ki takiemu 
zabiegowi g�sto� energii skroplonego gazu ziemnego wzrasta. 
 
5. Spostrze
enia kontrolne 

Inspektorzy Zak�adu Kontroli Jakoci (ZKJ) Instytutu Transportu Samochodowego 
przeprowadzili �	cznie w latach 2005 - I kwarta� 2008, 967 kontroli zgodnoci sposobu monta�u 
instalacji przystosowuj	cej dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG. Przeprowadzono kontrole 
zarówno u w�acicieli wiadectw homologacji oraz w zak�adach monta�owych, zarejestrowanych 
w ich sieciach dealerskich i umieszczonych w wykazie ITS. 

Kontrol	 obj�to zak�ady monta�owe znajduj	ce si� na terenie ca�ej Polski. Na potrzeby 
kontroli w ZKJ opracowano ujednolicone procedury kontrolne. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy w najwi�kszej liczbie przypadków nakazali 
usuni�cie nieprawid�owoci zwi	zanych z prowadzeniem dokumentacji zwi	zanej z rejestracj	 
wyników kontroli zamontowanych instalacji gazowych, a tak�e brakiem nadzoru nad 
wyposa�eniem pomiarowym (brak wiadectw legalizacji pierwotnej lub ponownej analizatorów 
spalin). Podobnie w du�ej liczbie przypadków nakazano usuni�cie niezgodnoci zwi	zanych 
z nieprawid�owym sposobem obiegu dokumentacji pomonta�owej, z tym, �e w ostatnim okresie 
odnotowano pewn	 popraw� w tym zakresie. Prawdopodobnie jest to spowodowane 
wprowadzeniem przez posiadaczy wiadectw homologacji elektronicznego obiegu dokumentacji 
pomonta�owej, w tym wyci	gów ze wiadectw homologacji. 

W wielu sporód skontrolowanych firm nakazano ponadto posiadania dokumentacji zwi	zanej 
z systemem zabezpieczaj	cym zgodno� monta�u z obowi	zuj	cymi wymaganiami. 
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Dokumentacja ta powinna by� dostarczona ka�demu zak�adowi monta�owemu zaraz po wpisaniu 
na list� dealersk	 przez w�acicieli wiadectw homologacji. Zgodnie z t	 dokumentacj	 zak�ad 
monta�owy ma mo�liwo� m.in. wykonywania monta�u instalacji gazowych zgodnie z typem 
homologowanym. 

W szeregu przypadkach nakazano wyeliminowanie nieprawid�owoci, co do sposobu monta�u 
poszczególnych elementów instalacji zasilania gazem w pojazdach. Nieprawid�owy monta� 
zbiornika gazu, niezachowanie regulaminowej odleg�oci przewodów gazowych LPG od �róde� 
ciep�a, nieprawid�owo umocowany reduktor/parownik, brak tulei wentylacyjnej obudowy 
gazoszczelnej wielozaworu zbiornika, nieestetyczny monta� podzespo�ów, to tylko niektóre 
zauwa�one podczas kontroli uchybienia. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w zak�adach w�acicieli wiadectw homologacji, 
inspektorzy ZKJ stwierdzili tak�e inne niezgodnoci. Dotyczy�y one g�ównie braku nadzoru nad 
zak�adami monta�owym, b�d	cymi w sieciach dealerskich, braku stosowania dokumentacji 
zwi	zanej z opisem systemu jakoci zabezpieczaj	cego zgodno� monta�u instalacji LPG 
z wymaganiami, a tak�e nagminne stosowanie elementów instalacji, na które posiadacz 
homologacji nie posiada� stosownych rozszerze
. Nakazano bezwzgl�dne usuni�cie tych 
nieprawid�owoci. 

Wiele zastrze�e
 odnosi�o si� tak�e do nieprawid�owo opracowanych druków wyci	gów ze 
wiadectw homologacji. Niezgodnoci odnosi�y si� do iloci elementów instalacji obj�tych 
homologacj	 i ujawnionych na wyci	gach. 

Zgodnie z Rozporz	dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezb�dnego wyposa�enia (Dz.U. Nr 32/2003 poz. 262 wraz 
z pó�niejszymi zmianami), istnieje zarówno wyposa�enie obowi	zkowe jak i wyposa�enie 
dopuszczalne. Zgodnie z w/wym. rozporz	dzeniem na wyci	gach ze wiadectw homologacji 
powinny zosta� zawarte wszystkie elementy instalacji zasilania gazem posiadaj	ce numer 
homologacji. 

Ponadto, w wielu zak�adach monta�owych kontrolerzy ITS stwierdzali nagminne stosowanie 
przez zak�ad monta�owy przewodów miedzianych, nieprawid�owo oznakowanych lub 
nieposiadaj	cych w ogóle �adnego oznakowania. Zgodnie z wymaganiami dokumentów 
normatywnych, stosowane w samochodowej instalacji gazowej przewody miedziane o rednicy 
ø 6 mm oraz ø 8 mm, powinny posiada� oznakowanie w postaci symbolu R 67.01 LPG. Ponadto, 
przewody powinny by� bez szwu i posiada� izolacj� wykonan	 z PCV. Nakazano usuni�cie tych 
nieprawid�owoci. 
 

6. Zako�czenie 

Dla uporz	dkowania rynku instalacji gazowych EKG ONZ opracowa�a i og�osi�a Regulamin 
Nr 115 [4]. Zosta� on stworzony w celu ujednolicenia obowi	zuj	cych zasad homologacji uk�adów 
zasilania pojazdów zarówno dla gazu p�ynnego jak i gazu ziemnego dla systemów typu retrofit, 
czyli takich instalacji, które zosta�y zainstalowane ju� po pierwszej rejestracji samochodu. 

Z ko
cem pa�dziernika 2003 r., Regulamin ten zacz	� obowi	zywa� m.in. w krajach Unii 
Europejskiej. Mo�e on równie� by� stosowany i w tych spoza UE, które zaakceptowa�y stosowny 
system homologacji europejskiej i tego Regulaminu. Aby Regulamin 115 mia� moc wi	�	c	, 
poszczególne kraje musz	 wprowadzi� go do swojego prawodawstwa. 

Najwa�niejsze zmiany dla instalatorów samochodowych instalacji LPG, jakie wprowadza 
Regulamin 115, wi	�	 si� z uzyskaniem homologacji. Homologacje nie obejmuj	 bowiem tylko 
samych instalacji gazowych. Zgodnie z Regulaminem 115, trzeba posiada� wiadectwo 
homologacji na instalacje gazowe w po�	czeniu z okrelonymi typami silnika w konkretnym typie 
pojazdu. 
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Uzyskanie homologacji wi	�e si� z koniecznoci	 spe�nienia bardziej restrykcyjnych od 
obecnych warunków technicznych. Nowe homologacje dotycz	 tylko w	skiej grupy pojazdów, 
gdy� w ramach nawet jednej marki funkcjonowa� b�dzie kilkanacie ró�nych wiadectw. 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu nr 115 do monta�u trzeba u�ywa� pe�nych zestawów 
monta�owych wraz ze zbiornikiem i osprz�tem tylko tych producentów czy importerów, którzy 
do�	czaj	 do sprzedawanego kompletu stosowny pakiet dokumentów, bez którego nie ma 
mo�liwoci zarejestrowania pojazdu. Z pewnoci	 wejcie w �ycie Regulaminu EKG ONZ nr 115 
ogranicza swobod� stosowania dowolnej kompletacji elementów instalacji pochodz	cych od 
ró�nych producentów. 
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