
Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ
o zasilaniu CNG/LNG
ale wstydzicie siê zapytaæ

44444

Gorący punkt numeru

W dniu 11.01.2018 Sejm przyjął ustawę
o elektromobilności i paliwach alternatyw-

nych. To pierwsza próba kompleksowego upo-
rządkowania rynku i systemowego przygotowa-
nia do procesu, który jest nieunikniony: pojazdy
zasilane typowymi paliwami będą musiały ustą-
pić tym, które emitują mniej szkodliwych skład-
ników spalin, zmniejszają zależność kraju od
dostaw ropy naftowej i są tańsze w eksploatacji.
Ich potencjał można wykorzystać pod warun-
kiem powszechnej dostępności ładowarek dla
samochodów elektrycznych oraz stacji tankowa-
nia gazu sprężonego lub skroplonego.

Uściślijmy, o jakim gazie mowa? Pod hasłem
CNG  jednym tchem wymienia się sprężony
metan, gaz ziemny lub gaz naturalny. Wciąż nie-
rzadko są one mylone z popularnym gazem
płynnym LPG, w czym nie pomaga podobień-
stwo skrótu LNG, oznaczającego skroplony gaz
ziemny. Obok pojawiają się jeszcze bardziej nie-
jasne nazwy biogaz i biometan, również używa-
ne zamiennie. Kto jest kim?

Metan to najprostszy węglowodór nasycony,
składający się z jednego atomu węgla i 4 ato-
mów wodoru. Dzięki takiej budowie jest dosko-
nałym paliwem: spala się łatwo i czysto, w ideal-
nych warunkach pozostawiając po sobie niedu-
żo CO2, parę wodną i mnóstwo energii! W 1 kg
metanu jest jej ok. 55 MJ, wyraźnie więcej niż
w oleju napędowym (ok. 45 MJ/kg) czy benzy-
nie (ok. 44 MJ/kg). W rzeczywistości trzeba
liczyć się także z obecnością tlenków azotu

w spalinach, natomiast cząstek stałych prawie
nie ma, bo nie mają z czego powstawać! Z tego
samego powodu nie ma produktów spalania siar-
ki czy związków aromatycznych, które są nie do
uniknięcia w przypadku zasilania benzyną lub
olejem napędowym, mieszaninami dość przy-
padkowych „ciężkich” węglowodorów.

Ze względu na tak dobre właściwości metan
od wielu lat jest wykorzystywany jako paliwo
w energetyce i gospodarce, przede wszystkim
w postaci gazu ziemnego, czyli naturalnego.
W jego skład wchodzi głównie metan; dystrybu-
torzy wprowadzają pojęcia gazu wysokometano-
wego ze śladową zawartością składników niepal-
nych oraz gazu zaazotowanego, który jest oczy-
wiście gorszy, bo azot się nie pali. Gaz ziemny
jest produktem fermentacji roślin porastających
Ziemię w dawnych epokach i wydobywa się go
z jej głębin podobnie jak ropę naftową, z jedną
ważną różnicą: może on towarzyszyć ropie, ale
nie musi. W wielu krajach są złoża gazu, a nie
ma ropy, i tam gaz ziemny jest chętnie stosowa-
ny także jako paliwo do pojazdów. Dodatkową
korzyścią jest znaczne uniezależnienie od kra-
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jów-wydobywców ropy i ich spekulacyjnej poli-
tyki. Do tego światowe złoża gazu są znacznie
bogatsze, niż ropy. Gaz ziemny jest paliwem
z przyszłością.

Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego…
Jest tylko jeden, ale poważny feler. Metan czy

gaz ziemny zawierają dużo energii w jednostce
masy, ale wygląda to znacznie gorzej w przeli-
czeniu na jednostkę objętości. Tracą też na war-
tości opałowej w przypadku spalania w stechio-
metrycznej mieszance z powietrzem, idealnej
z punktu widzenia czystości spalin. Dlatego trze-
ba dostarczyć nieco więcej paliwa, by uzyskać
tą samą moc; dodatkowo gaz jest spalany przy
zapłonie iskrowym i proces ma mniejszą spraw-
ność, niż w silniku wysokoprężnym.

Załóżmy, że chcemy zastąpić gazem 100-lit-
rowy zbiornik ON i w obu przypadkach jest to
ok. 80 kg paliwa. Ale 80 kg metanu zajmuje ob-
jętość ponad 100 m3! Trzeba go sprężyć do 200
barów, co wymaga energii, zmniejszając przewa-
gę gazu, i umieścić w ciężkich butlach wysoko-
ciśnieniowych. Sprężone 100 m3 gazu ma obję-
tość wodną ok. 500 l, plus opakowanie, niełatwo
to zmieścić w samochodzie. Z tym wiąże się
drobna i nie do końca rozwikłana niedogodność
dla użytkowników. CNG nie jest sprzedawany
w litrach, tylko w kg lub Nm3, normalnych met-
rach sześciennych, czyli objętości, jaką zająłby
gaz nie sprężony w normalnych warunkach
otoczenia. Spalanie bywa z kolei podawane
w kg/100 km, a poziom paliwa gazowego
w zbiorniku jest wskazywany zależnie od ciśnie-
nia, co trochę utrudnia porównanie zużycia róż-
nych paliw i obliczenie zasięgu na CNG.

Właściwości gazu komplikują i podrażają bu-
dowę infrastruktury. Jeśli w okolicy są odwierty
wysokociśnieniowe, jak na południu Polski,
koszty stacji nieco się zmniejszają. Wszędzie
indziej gaz trzeba dostarczyć rurociągami, sprę-
żyć i przechować w zbiornikach, by tankowanie
przebiegało szybko i sprawnie. Niełatwo ani
sprężyć, ani utrzymać w zamknięciu małe cząs-
teczki metanu. Butle w pojeździe obniżają ładow-
ność i pogarszają wiele cech funkcjonalnych, np.
zmniejszając pojemność ładunkową, czy utrud-
niając niektóre zabudowy. Instalacja zasilania
jest dość droga i powinna być fabryczna: prze-
ciwnie niż przy LPG, nie jest opłacalna konwer-
sja na CNG starego samochodu.

Problemy techniczne są doskonałym uspra-
wiedliwieniem, jeśli nie ma się ochoty angażo-
wać w CNG. Tak było w Polsce przez długie lata,
gdy ekologiczne i ekonomiczne zalety gazu wy-
korzystywały głównie przedsiębiorstwa komuni-
kacji miejskiej z własnymi stacjami tankowania.
Tak duzi odbiorcy byli tolerowani przez mono-
polistę w dystrybucji gazu, dla którego CNG sta-
nowił minimalną część sprzedaży i nie stwarzał
szansy na rozwój biznesu. Liczba stacji ze sprę-
żonym gazem na moment przekroczyła 30 i za-

raz spadła poniżej tej liczby, gdy zamknięto
obiekty nierentowne lub w stanie technicznym
uniemożliwiającym dalszą eksploatację. Sprze-
daż pojazdów gazowych była śladowa, więc sta-
cje nie były potrzebne. Nie było stacji, więc (pra-
wie) nie kupowano samochodów gazowych, bo
gdzie je tankować? Błędne koło zamykało się
ku uciesze urzędników, którzy mogli skutecznie
stwarzać pozory działania.

Cenę za 1 Nm3 gazu ustala się na zasadzie pa-
rytetu względem 1 l oleju napędowego. Przez
lata wynosił on 0,55, co było wskaźnikiem
korzystnym dla użytkowników, nawet jeśli gaz
w ten sposób automatycznie drożał wraz z kon-
kurencyjnym paliwem, bez większego związku
z mechanizmami rynkowymi. Dlatego CNG znaj-
dował zwolenników aż do dnia 1.11.2013, w któ-
rym został obłożony akcyzą. Tę datę warto za-
pamiętać jako Dzień Bezmyślności, bo akcyzy,
choć zgodnej z wymaganiami UE, można było
uniknąć. W rozporządzeniu pozostawiono moż-
liwość przełożenia daty obowiązywania o 10 lat
do przodu, czyli do 2023 r., a następnie ubiega-
nia się o 50% obniżkę. Sejm nie skorzystał
z tego mimo protestów środowiska, a także zni-
komych wpływów z akcyzy wobec niewielkiej
sprzedaży gazu. Podwyżka cen po akcyzie moc-
no uderzyła po kieszeni tych, którzy mieli pojaz-
dy gazowe, i odstraszyła potencjalnych nowych
użytkowników. Prawdziwy cios nastąpił jednak
na początku 2015 r., kiedy parytet cenowy zwięk-
szono do 0,8. Przy CNG zostali tylko jego naj-
wierniejsi zwolennicy, nadal uzyskując oszczęd-
ności, ale już bardzo mizerne. Ostatnie 3 lata,
kiedy rynek paliwa gazowego miał największe
szanse na sukces, zostały zmarnowane.

Zerowa akcyza: gaz wstaje z kolan
Wraz z rozpoczęciem prac nad ustawą o elek-

tromobilności i paliwach alternatywnych zapo-
wiedziano starania o zniesienie akcyzy na CNG
i LNG. W dniu 20.07.2018 Sejm przyjął stosowną
poprawkę. Musi ona uzyskać akceptację na
szczeblu unijnym, ale ze względu na przychylne
podejście do gazu jako paliwa wydaje się to być
formalnością. Wystąpiono o zerową akcyzę
na 10 lat, co, wraz z zapowiadaną budową sieci
stacji, daje podstawy do stworzenia floty pojaz-
dów gazowych liczącej się w rachunku korzyści
ekonomicznych i ekologicznych.

Skąd ta miłość do gazu?
Ostatnie lata przyniosły zwiększone zaintere-

sowanie CNG na rynkach europejskich i pewne
ożywienie w Polsce. Stało się tak za sprawą norm

Rynek CNG/LNG rozwinie siê pod tymi samymi warunkami, którym
zawdziêcza sukces LPG: musi op³acaæ siê zarówno sprzedawaæ

to paliwo, jak i je u¿ywaæ. Sprzyjaj¹ce przepisy s¹ do tego niezbêd-
ne, ale nie wystarczaj¹ce.
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czystości spalin Euro 6/VI i jednoczesnego
dążenia do ograniczenia emisji CO2 w transpor-
cie.

Diesle, oszczędniej spalając paliwo, emitują
mniej CO2 i wydają się niezbędne do spełnienia
docelowych limitów, jakie wytyczyła producen-
tom Komisja Europejska. W ich spalinach znaj-
duje się jednak dużo tlenków azotu i cząstek sta-
łych, bardzo szkodliwych dla otoczenia. Sprosta-
nie najnowszym normom wymaga zastosowania
katalizatora selektywnego SCR, działającego
przy dozowaniu roztworu mocznika, recyrkulacji
spalin EGR i filtra cząstek DPF, który trzeba
regularnie wypalać, a po pewnym przebiegu
wymienić na nowy. W pojazdach pojawiły się
3 skomplikowane, oczujnikowane, zawodne
urządzenia o znacznej masie i objętości, a także
kolejny płyn eksploatacyjny do uzupełniania. Już
przy wcześniejszych normach stwierdzono, że
najwygodniej byłoby się ich pozbyć, zwłaszcza
w pojazdach dystrybucyjnych lub komunalnych,
w których trudno uzyskać temperaturę spalin
zapewniającą konwersję tlenków azotu i regene-
rację filtra. Zasilanie gazowe jest najlepszym
sposobem, ponieważ jest to technologia opano-
wana i sprawdzona, w zupełnym przeciwieństwie
do napędów elektrycznych.

LNG, nowa nadzieja
Historycznie rzecz ujmując, nie jest taka nowa.

Gaz ziemny skroplono już w XIX w., na początku
ub. wieku istniały przemysłowe instalacje skrap-
lania, a w jego połowie zaczęto wozić LNG,
Liquified Natural Gas, tankowcami po całym
świecie. W terminalu, takim jak w Świnoujściu,
skroplony gaz można odparować i skierować do
sieci lub załadować na cysternę drogową, by
dowieźć go tam, gdzie rurociągu gazowego nie
ma i długo nie będzie.

Oczywiście do schłodzenia gazu poniżej
-163oC potrzeba sporo energii, do przewożenia
są niezbędne specjalne statki i cysterny, ale
zmniejsza on objętość ponad 600-krotnie i staje
się nośnikiem energii porównywalnym z olejem
napędowym. Można zapewnić zasięg sięgający
1600 km w ciągnikach i podwoziach klasy cięż-
kiej: ze względu na masę i wielkość zbiorników
kriogenicznych nie wydaje się możliwe ich za-
stosowanie w ciężarówkach średniej ładowności,
a tym bardziej w samochodach dostawczych.

LNG jest lepszym paliwem nie tylko ze wzglę-
du na skoncentrowanie energii. W procesie skra-
plania zostają usunięte zanieczyszczenia, dzięki
czemu jego kaloryczność jest nawet o 10% więk-
sza, niż gazu sieciowego. Czystemu spalaniu
w silnikach sprzyja wyeliminowanie siarki. Ja-
kość jest stabilna, co przekłada się na stałe osią-
gi bez nieprzyjemnych niespodzianek w trakcie
eksploatacji. To cechy potwierdzone także przez
polskich użytkowników, bardzo dobre doświad-
czenia z LNG mają warszawskie zakłady auto-
busowe.

Biometan – szansa czy mrzonka?
Metan, jak wspomnieliśmy, jest wynikiem bez-

tlenowej fermentacji masy organicznej i nie po-
trzebuje do tego setek lat. W rzeczywistości
mamy do czynienia z tym zjawiskiem na co
dzień: na wysypiskach śmieci, w oczyszczal-
niach ścieków, gospodarstwach hodowlanych
(w zbiornikach z gnojowicą) powstaje biogaz,
składający się głównie z metanu i niestety z wie-
lu zanieczyszczeń (CO2, para wodna, związki
siarki), które bardzo utrudniają stabilne spalanie.
Dlatego jest on wykorzystywany głównie do ce-
lów energetycznych.

W wielu krajach dąży się do wprowadzenia
odpowiednio oczyszczonego biogazu jako pali-
wa samochodowego. Największe osiągnięcia
ma Szwecja, dysponująca dużymi zasobami
masy zielonej, m.in. odpadami z leśnictwa. Tam
powstała pierwsza norma na biopaliwo gazowe,
dając wzór innym, przede wszystkim Niemcom
i Francji. Im chodzi o wykorzystanie odpadów
z produkcji rolniczej; celem dla wszystkich jest
niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2. Po-
chodząc ze źródeł w pełni odnawialnych, biome-
tan powoduje ułamek emisji w porównaniu ze
spalaniem konwencjonalnych paliw w ujęciu
całościowym, „well to wheel”. Te kilka procent
odlicza się na oczyszczenie go ze szkodliwych
dodatków i sprężenie. Może być stosowany jako
dodatek do gazu ziemnego, przystosowane sil-
niki mogą być zasilane taką mieszanką o dowol-
nym składzie, co zabezpiecza przed sezonowy-
mi spadkami dostępności biometanu.

W Polsce, biometan pojawia się wprawdzie na
pierwszych stronach Ustawy..., ale zaraz potem
znika i tak też wyglądają jego perspektywy.
Oczyszczanie biogazu do postaci biometanu jest
kosztowne, doprowadzenie do sieci gazowej
wymaga budowy rurociągów, łatwiej go wykorzy-
stać lokalnie do ogrzewania lub produkcji ener-
gii, niż do zasilania pojazdów. Pionierskie próby
w tym kierunku podejmuje przedsiębiorstwo
komunikacji miejskiej w Tychach, które chce
przejść na tabor wyłącznie gazowy, stosując jako
paliwo gaz ziemny z dodatkiem biometanu po-
chodzącego z oczyszczalni ścieków.

Biometan można skraplać, co ułatwia oddzie-
lenie metanu od zanieczyszczeń, ale dalej zwięk-
sza koszty.

LNG umożliwia budo-
wę zupełnie nowego
polskiego rynku ga-
zowego, wyrównując
białe plamy wynika-
jące z nierównomier-
nego rozwoju sieci
przesyłowej. Skroplo-
ny gaz może sprowa-
dzać każdy, kto dys-
ponuje specjal is -
tyczną cysterną, więc
pojawia się konku-
rencja sprzyjająca ob-
niżce cen.
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1. Pojazdy gazowe są drogie, ciężkie i kłopotliwe w eksploatacji, więc nigdy na siebie nie zarobią.

Prawdy i mity o zasilaniu CNG i LNG

Cena zakupu rzeczywiście jest wyższa, szczególnie po-
jazdów na LNG. Wpływa na to fakt, że jest dosłownie
paru światowych dostawców zbiorników kriogenicz-
nych. Można oczekiwać, że ceny będą malały, ale dyk-
tuje je także technologia. W tym przypadku nie traci się

jednak na ładowności, ponieważ masa zbiorników jest
kompensowana przez usunięcie układu SCR+DPF.

Według kalkulacji IVECO, rata leasingowa za Stralisa NP 460 może być
blisko 2-krotnie wyższa, niż za klasyczny ciągnik (przy 5-letnim okresie
spłaty i 130 tys. km rocznego przebiegu). Droższe ubezpieczenie też się
do tego dokłada. Ale niższe koszty paliwa zwracają to każdego roku kwotą
ok. 2,7 tys. euro/pojazd. Średniej wielkości flota, z własną stacją LNG,
może zarobić majątek.

W mniejszych pojazdach, gdzie są wprowadzane butle gazowe zamiast
tworzywowych zbiorników paliwa i lżejszych układów oczyszczania spa-
lin, ładowność zmniejsza się, a różnica w cenie pozostaje. Według symu-
lacji IVECO, gazowy Eurocargo przy przebiegu 120 tys. km rocznie zara-
bia na siebie i w 5-letnim okresie przynosi ponad 20 tys. euro oszczędno-
ści. Nie będzie jednak łatwo uzyskać takie przebiegi w komunalnych czy
budowlanych Eurocargo, szansą jest zdobycie zamówień, które w prze-
targu uwzględniają aspekt ekonomiczny.

Jeśli porównać Daily Natural Power z analogiczną wersją dieslowską,
jest cięższy o 200-250 kg, zależnie od pojemności butli gazowych. Bar-
dzo przydałoby się upowszechnienie furtki prawnej, dzięki której pojazdy
ekologiczne będą mogły mieć DMC 4,25 t, wciąż korzystając ze wszyst-
kich przywilejów 3,5-tonówek. Jest w tej sprawie dyrektywa unijna, są roz-
porządzenia ministerialne, ale bez aktów wykonawczych.

Jedynym kłopotem eksploatacyjnym jest zakaz samodzielnego tanko-
wania gazu przez nieprzeszkolonego kierowcę. Jeśli poznał on już tę nie-
skomplikowaną procedurę, poradzi sobie bez problemu. Istotne jest, by
zapewnić sobie gaz dobrze osuszony, w przeciwnym razie trzeba liczyć
się z zacinaniem zaworów w zimie na skutek zamarzania wytrącającej się
wilgoci.

2. Eksploatacja pojazdów gazowych wiąże się z dodatkowymi kosztami, które pochłoną zysk z tańszego
paliwa.

Ze względu na wyższą cenę,
droższe będą zależne od niej
koszty, np. ubezpieczenia.
Większy wydatek wiąże się
także z przeglądami rejestra-

cyjnymi. Istotny składnik kosz-
tów stanowią przeglądy zbiorni-

ków, które podlegają pod dozór techniczny.
Poza okresowymi oględzinami stanu, wg obec-
nych przepisów muszą przechodzić także pró-
bę szczelności po 10 latach.

Co do przeglądów okresowych związanych
z wymianą oleju silnikowego i świec, gaz ma
na to dwojaki wpływ. Trochę szkodzi ze względu
na przewlekły proces spalania, który powoduje
silne nagrzewanie świec i gniazd zaworów oraz
degradację cieplną oleju. Azot zawarty w gazie
może spowodować zakwaszenie oleju. Z drugiej
strony, gaz nie osadza nagaru na świecach i nie

Miesiêczne koszty 1 pojazdu LNG Diesel Ró¿nica
Rata leasingowo-serwisowa 2030 1097 -933
Paliwo 1586 2793 1207
AdBlue 0 44 44
Ubezpieczenie 355 258 -97
Razem 3971 4192 221

Oszczêdnoœci w ci¹gu roku dla 1 pojazdu LNG: ok. 2700
Oszczêdnoœci dla floty 20 pojazdów LNG
przez 5 lat:  ok 270 000
Z uwzglêdnieniem wyeliminowania
kradzie¿y paliwa (2% zu¿ytego ON): ok. 332 000

CNG Diesel Ró¿nica
Cena pojazdu (netto) 61 100 45 000 -16 100
Koszt rejestracji 250 100 -150
Wartoœæ koñcowa 6480 7200 -720
Koszt do sfinansowania 54 870 37 900 -16 970

Miesiêczne koszty 1 pojazdu
Paliwo 1052 1714 662
AdBlue 0 36 36
Ca³kowity koszt paliwa 1052 1750 698
Oszczêdnoœæ paliwa („wycieki” 2%) 34 0 34
Ubezpieczenie 165 114 -51
TCO 2567 2900 333

wymywa oleju ze ścianek cylindra, ani nie zanie-
czyszcza go sadzą, co widać przy każdym po-
miarze poziomu: na miarce jest nieskazitelnie
przezroczysty. Lepiej stosować dobre gatunki
oleju, lub takie opracowane specjalnie do silni-
ków gazowych, z większą rezerwą alkaliczną
i odpornością temperaturową.

Szacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TCO (w euro) dla IVECO Eurocargo NPCO (w euro) dla IVECO Eurocargo NPCO (w euro) dla IVECO Eurocargo NPCO (w euro) dla IVECO Eurocargo NPCO (w euro) dla IVECO Eurocargo NP
po 5 latach i 120 tys. km rocznego przebiegu.po 5 latach i 120 tys. km rocznego przebiegu.po 5 latach i 120 tys. km rocznego przebiegu.po 5 latach i 120 tys. km rocznego przebiegu.po 5 latach i 120 tys. km rocznego przebiegu.

Oszczędność dzięki
zasilaniu gazowemu
potwierdza się w wie-
lu polskich firmach
komunalnych. Nie są
do tego potrzebne
wielkie przebiegi ,
bardziej dobry gospo-
darz i rozsądni kie-
rowcy.

przy cenie CNG/LNG bez akcyzy i przy cenie CNG/LNG bez akcyzy i przy cenie CNG/LNG bez akcyzy i przy cenie CNG/LNG bez akcyzy i przy cenie CNG/LNG bez akcyzy i opłaty dystrybucyjnejopłaty dystrybucyjnejopłaty dystrybucyjnejopłaty dystrybucyjnejopłaty dystrybucyjnej

Szacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TSzacunkowe TCO (w euro) dla IVECO Stralis NP 460CO (w euro) dla IVECO Stralis NP 460CO (w euro) dla IVECO Stralis NP 460CO (w euro) dla IVECO Stralis NP 460CO (w euro) dla IVECO Stralis NP 460
w kontrakcie 5-letnim przy 130 tys. km rocznegow kontrakcie 5-letnim przy 130 tys. km rocznegow kontrakcie 5-letnim przy 130 tys. km rocznegow kontrakcie 5-letnim przy 130 tys. km rocznegow kontrakcie 5-letnim przy 130 tys. km rocznego
przebiegu.przebiegu.przebiegu.przebiegu.przebiegu.

Oszczêdnoœci TCO w ci¹gu roku dla 1 pojazdu: ok. 4000
Oszczêdnoœci TCO w okresie eksploatacji: ok. 20 000
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Według ostatnich wyliczeń PGK Śrem, tańsze
paliwo do gazowych samochodów komunalnych
obniża koszty eksploatacyjne średnio o ok. 26%
w porównaniu do zasilania ON. Natomiast dodat-
kowe koszty (wyższa cena zakupu, przeglądy
i badania techniczne instalacji gazowych, próby
szczelności i ciśnienia zbiorników) podwyższają

je o 11-12%. Dla gazowych pojazdów komunal-
nych wykonujących pracę w gminach miejsko-
wiejskich zakłada się koszty eksploatacyjne niż-
sze o 14-15%, gdy porównać je do podobnych
na ON. Najlepsze wyniki uzyskuje IVECO Daily,
którego koszt tankowania jest niższy o 36%
od podobnego diesla.

Decydując się na CNG, pozo-
stajemy przy silniku spalino-
wym z wszystkimi jego wada-
mi: małą sprawnością, emisją
szkodliwych składników spa-

lin, hałasem, skomplikowanym
układem przeniesienia napędu.

Napęd elektryczny ma w porównaniu z nim
wszelkie zalety i tylko jedną wadę: w żadnej
kategorii transportu nie ma obecnie rozwiązania
zdolnego zastąpić pojazdy spalinowe. Nie zano-
si się też, by w najbliższym 10-leciu użytkowe
pojazdy elektryczne osiągnęły konkurencyjną
cenę, zasięg, ładowność, a przede wszystkim
czas ładowania. Wprowadzane obecnie pojazdy
elektryczne trzeba traktować jako prototypy,
które dopiero przetrą drogę do szerszego zasto-
sowania w miastach.

Na większe dystanse CNG pozostanie jeszcze
długo jedyną alternatywą dla diesla, a w trans-

6. Silniki gazowe nie mają perspektyw i zostaną nieuchronnie wyparte przez napęd elektryczny.

porcie dalekim jest nią LNG. Obie technologie
są znane, sprawdzone i opanowane pod każdym
względem, z serwisem włącznie. Nie stracą na
wartości, dopóki na 100 kg gazu da się przeje-
chać dużo dalej, niż na energii ze 100 kg baterii.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, infrastruk-
tury elektrycznej nie buduje się szybciej, niż
gazowej.

IVECO ma własne
rozwiązanie zasilania
bateryjnego Dai ly,
stosując ogniwa so-
dowe lepiej znoszące
liczne cykle ładowa-
nia, o większej po-
jemności i łatwiejsze
w recyklingu niż lito-
wo-jonowe.

5. Kupując ciężarową flotę gazową, jestem skazany na markę IVECO i ograniczony wybór pojazdów.

Sięgając do oferty europejskich producentów, można bez problemu skompletować mieszaną flotę fabrycz-
nie nowych pojazdów użytkowych. Znajdziemy tam co najmniej 3 małe samochody dostawcze, 3,5-tono-
wego vana, dwie inne marki ciężarówek do średniej i ciężkiej dystrybucji oraz dwie dalekodystansowe,
a nawet podwozie komunalne z kabiną niskowejściową.

4. Nie zatankuję gazu, jak wyjadę za granicę.

Wręcz przeciwnie: każdy z naszych krajów sąsiedzkich ma dużo lepiej rozwiniętą sieć stacji CNG, a nawet
LNG. W Niemczech jest ponad 900 stacji, w Czechach ponad 170. To samo dotyczy Skandynawii. Bez
problemu uzupełnimy gaz na Ukrainie, pojedyncze stacje są na Białorusi i w krajach bałtyckich. Jadąc
dalej, nie staniemy bez paliwa we Francji, Hiszpanii ani krajach Beneluxu. To Polska jest obecnie białą
plamą na gazowej mapie Europy!

Ze względu na wielkość i masę zbiorników z gazem zapas paliwa jest kompromisem między zasięgiem
a ładownością. Nie jest możliwe przejechanie aż tak długiego dystansu, jak podobnym samochodem
z silnikiem wysokoprężnym, ale może nie jest to potrzebne? Zasilanie CNG nie jest rozwiązaniem uniwer-
salnym, najlepiej sprawdza się na krótkich trasach, po których pojazd wraca do bazy. Może opłaci się
zainstalować tam własną sprężarkę lub stację LNG? W Polsce działa obecnie jedynie 26 stacji CNG (oraz

3 stacje LNG, w tym tylko jedna ogólnie dostępna), ale także ok. 300 prywatnych instalacji sprężarkowych
używanych przez małe floty gazowe. Uwzględniając nakłady na energię i obsługę sprężarek, taki CNG wciąż

jest najtańszy!
Planowany rozwój sieci ogólnie dostępnych stacji CNG powinien położyć kres tym kłopotom. W myśl założeń unijnych,

maksymalna odległość między nimi na korytarzach tranzytowych nie powinna przekroczyć 150 km, a dla stacji LNG 400 km.

3. Pojazdy gazowe mają ograniczony zasięg, stacje tankowania są w Polsce nieliczne, niewygodnie usytu-
owane, nie pracują całą dobę.
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10. Metan jest gazem cieplarnianym, znacz-
nie bardziej szkodliwym pod tym względem
niż CO2.

To prawda, ale nawet uwzględ-
niając wycieki metanu  w cza-
sie transportu czy tankowa-
nia, a także śladowe ilości
wydostające się w spalinach,

i tak bilans wypada na jego
korzyść. Przy tym, wyciek benzy-

ny czy ON powoduje skażenie gleby, a metan
ulatnia się nie robiąc krzywdy otoczeniu, jest
bowiem zupełnie nieszkodliwy dla zwierząt czy
roślin.

9. Pojazdy gazowe przywiązują do serwisów firmowych „do końca życia”.

IVECO opracowało kontrakty serwisowe także dla swoich gazowców i warto z nich skorzystać. Ze względu
na skromną flotę pojazdów gazowych na naszych drogach niezależne warsztaty specjalizujące się
w ich obsłudze są bardzo nieliczne, a jakość usług pozostawia wiele do życzenia.

8. Pojazdy gazowe szybko tracą na wartości i mogą być kłopotliwe w odsprzedaży na rynku wtórnym.

Rynek wtórny pojazdów gazowych już istnieje, duża część pojazdów zasilanych CNG została do nas spro-
wadzona zza granicy. Nie wiadomo, ile ich jest dokładnie ze względu na ułomność systemu rejestracyjne-
go, do którego wygodniej było podawać ogólnie „gaz” nie wnikając, czy chodzi o CNG, czy LPG. Z od-
sprzedaniem samochodu kupionego u dealera w Polsce nie powinno być większego kłopotu. Jeśli pro-
gram paliw alternatywnych rozwinie się choćby częściowo zgodnie z planem, należy spodziewać się

dużego popytu na pojazdy gazowe ze znaną historią. Wartość rezydualna obecnie jest niższa, niż diesli,
ale można oczekiwać odwrotnej tendencji w miarę kolejnych ekologicznych ograniczeń wjazdu do miast. Teraz

z pomocą przychodzą producenci, oferując opcję gwarantowanego wykupu.

7. Pojazdy gazowe są niebezpieczne ze względu na ryzyko pożaru lub eksplozji gazu.

Jednej z przyczyn opornego wprowadzania CNG upatrywano w postawie tych kierowców, którzy nie mogli spuszczaæ
„oszczêdnoœci” ze zbiorników i robili wszystko, by popsuæ gazowcom opiniê. Jeœli tak by³o, to sporadycznie i ten

argument jest ju¿ nieaktualny. Firmy wdra¿aj¹ce gaz zgodnie raportuj¹, ¿e kierowcy s¹ zaanga¿owani w obni¿enie
kosztów, a odlewanie paliwa jest uwa¿ane w tym œrodowisku za kradzie¿, a nie przejaw sprytu. Ale fakt, ¿e gazu

nie da siê ukraœæ na ¿adnym etapie transportu czy magazynowania, mo¿na przeliczyæ na czysty zysk przewoŸnika.

Zupełnie błędne mniemanie, podsycane przez przypad-
ki wybuchu metanu w kopalniach. CNG jest jednym
z najbezpieczniejszych paliw, co wynika z właściwości
metanu. Jako gaz lżejszy od powietrza, w razie nie-
szczelności po prostu szybko się rozprasza. Mieszan-

ka z powietrzem jest wybuchowa tylko w bardzo wąskim
przedziale składu, który może zaistnieć w zamkniętej prze-

strzeni kopalni, ale nie w wentylowanym garażu. Pojazdów na CNG nie
dotyczą zakazy wjazdu stawiane przed LPG.

Wysokie ciśnienie, pod jakim jest przechowywany gaz, bardziej sprzyja
bezpieczeństwu, niż szkodzi: cała instalacja jest wytrzymała i podlega dro-
biazgowej kontroli zarówno w trakcie produkcji, jak i eksploatacji. Rzadkie
przypadki pożarów autobusów gazowych tylko w pojedynczych przypad-
kach są związane z wadami technicznymi zasilania CNG, a i te wynikają
z błędu człowieka. Jeśli ogień sięgnie butli, działa bezpiecznik topikowy,
następuje szybki upust gazu, który wypala się bez wybuchu.

Butle gazowe są sprawdzane ciśnieniem 250
barów, znacznie wyższym, niż robocze. W po-
jeździe są chronione stalowymi osłonami. Nie-
wielka nieszczelność spowoduje rozprężenie
metanu, a to jego oziębienie i powstanie kor-
ków lodowych. Do pożaru jest bardzo daleko.
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P oczątki zaangażowania IVECO w pojazdy
zasilane CNG datują się na 1996 r., gdy za-

proponowano pierwsze gazowe śmieciarki i au-
tobusy miejskie. Wkrótce dołączyły do nich cię-
żarówki dystrybucyjne. Decyzja miała oparcie
w popularności gazu we Włoszech, gdzie jest
najwięcej stacji CNG w Europie i najliczniejsza
flota samochodów osobowych spalających to
czyste paliwo. Lokalne doświadczenia wykorzy-
stano w krajach, w których IVECO ma mocną
pozycję rynkową i zakłady produkcyjne, dostar-
czając w Hiszpanii gazowe śmieciarki, we Fran-
cji ekologiczne autobusy, Niemcom pojazdy dys-
trybucyjne CNG.

Obecnie firma ma najszerszą gamę pojazdów
użytkowych zasilanych gazem naturalnym. Obej-
muje ona samochody dostawcze Daily Natural
Power o DMC od 3,5 do 7 t, ciężarówki średniej
ładowności (11-16 t DMC) Eurocargo NP oraz
Stralisy NP, które mogą pracować w 40-tonowych
zestawach. Autobusowy dział koncernu propo-
nuje gazowe pojazdy wszystkich klas: od Daily
Minibusa NP po autokar Crossway LE NP. Korzy-
stają z nich przewoźnicy z krajów, w których
łatwo o sprężony lub skroplony metan, a różnica
ceny gazowego paliwa względem oleju napędo-
wego sprzyja obniżeniu kosztów eksploatacji.
Te dwa warunki wcale niełatwo spełnić naraz!
Mimo spójnej polityki unijnej co do paliw alter-
natywnych, na europejskiej mapie stacji CNG/
LNG wciąż są białe plamy. Na ceny wpływa tak
wiele czynników, że okresowo gaz staje się mało
konkurencyjny dla ON i natychmiast zmniejsza
się zainteresowanie.

Dlatego IVECO przyjęło kompleksowy pro-
gram, który rozpoczyna się od pojazdów zopty-
malizowanych do wybranych zadań, ale obejmu-
je także wsparcie przyszłych użytkowników
poradami technicznymi i ekonomicznymi przed
rozpoczęciem eksploatacji oraz niezawodny ser-
wis. Gaz może być mniej lub bardziej opłacalny,
ale nigdy nie może być problemem!

Wiążą się z tym pewne ograniczenia np. co
do dostępności wersji silnikowych. IVECO Daily
Natural Power może mieć tylko jeden silnik 3-
litrowy o mocy 100 kW (136 KM) i momencie

IVECO konsekwentnie ciœnie na gaz

obrotowym 350 Nm rozwijanym od 1500 obr./min.
Bazując na konstrukcji silnika wysokoprężnego
o takiej samej wielkości, gruntownie go zmodyfi-
kowano pod kątem wydajnego spalania gazu,
uzyskując parametry nie odbiegające od tych,
jakie mają diesle w Daily. Czystość spalin jest bez-
konkurencyjna: o 76% mniej cząstek stałych, 12%
mniej NOX, 3% mniej CO2 w porównaniu z 150-
konnym dieslem z wszelkimi katalizatorami i filt-
rami, a do tego nawet o 4 dB cichsza praca.

Silnik gazowy ma inną charakterystykę mo-
mentu obrotowego, który wolniej przyrasta, co
kierowca może odczuć jako „mułowatość” przy
przyspieszaniu. Dlatego IVECO proponuje do
Daily NP skrzynię automatyczną HI-Matic. Dzię-
ki 8 przełożeniom i szybkiej zmianie biegów
samochód zawsze pracuje w optymalnym zakre-
sie prędkości obrotowych, co skutkuje płyn-
niejszą jazdą i obniżeniem zużycia paliwa.

Daily Natural Power ma butle gazowe zamon-
towane po obu stronach ramy i między podłuż-
nicami, poniżej jej poziomu, tak że nie wpływają
na pojemność ładunkową furgonów, czy wyso-
kość lub długość zabudowy podwozi. Liczba
butli zależy od rozstawu osi i wykorzystania opcji
dodatkowych zbiorników na tylnym zwisie; za-
pas przewożonego gazu wynosi w związku z tym
od 168 do 302 l. Zasięg jest określany na od 200
do 400 km, użytkownik może dopasować pojem-
ność butli do swojego trybu eksploatacji. Oczy-

IVECO stosuje w po-
jazdach gazowych
stalowe but le na
CNG. Takie są naj-
cięższe, ale też naj-
bardziej odporne na
warunki eksploatacji,
w tym sól  drogową,
gdy jeżdżą podwie-
szone pod podwo-
ziem. Butle kompozy-
towe są znacznie
droższe.

IVECO powo³uje siê na doœwiadczenia z eksploatacji blisko 30 tys.
pojazdów u¿ytkowych zasilanych CNG wprowadzonych w ci¹gu

20 lat, przez jakie anga¿uje siê w wykorzystanie tego paliwa.
To wci¹¿ ma³a czêœæ ca³kowitej produkcji koncernu, który, mocno

promuj¹c gaz, uprzedza: to nie jest rozwi¹zanie dla ka¿dego!
Z technicznego punktu widzenia mo¿na zast¹piæ nim inne paliwa,

lecz rzecz w tym, by zastosowaæ go tam, gdzie jest to uzasadnione
zarazem przez rachunek ekonomiczny i korzyœci dla œrodowiska.
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wiście wpływa to także na ładowność. Gazowy
Daily może (poza wersją 7-tonową) mieć także
14-litrowy zbiornik benzyny, przełączając się
automatycznie na zasilanie nią po wyczerpaniu
gazu. Silnik ma wtedy moc ograniczoną do
82 KM, da się tak przejechać ok. 80 km, do naj-
bliższej stacji CNG.

Najnowszy Daily NP HI-Matic otrzymał tytuł
„Międzynarodowego Vana roku 2018” wraz ze
swymi niskoemisyjnymi braćmi, Daily Electric
i Daily 2,3 RDE. Jedno trzeba podkreślić: to nie
jest żaden eksperyment, gazowe Daily kolejnych
generacji jeżdżą od lat w polskich firmach komu-
nalnych i dystrybucyjnych, nigdzie nie sprawiają
kłopotów technicznych. Dostęp do gazu i jego
cena to osobny temat, częściowo poza zasię-
giem producenta. IVECO ma partnerów goto-
wych zainstalować klientowi prywatną sprężarkę
gazu, napełniającą zbiorniki pojazdów np.
w nocy po zjechaniu do bazy. W Polsce jest nim
firma BRC.

IVECO Eurocargo to przedstawiciel segmen-
tu średniego. Z gamy tego popularnego modelu
producent wybrał wersje o DMC 12 t i 16 t,
wyposażając je w silniki Tector 6 NP, 6-cylindro-
we o pojemności skokowej 5,9 l, mocy 150 kW
(204 KM) i momencie obrotowym 750 Nm od
1400 obr./min. Są to osiągi podobne jak w dies-
lu; moment jest nieco mniejszy i osiągany
wyżej, niż w Tectorze 7 220 KM, więc w tym przy-
padku jest zalecana skrzynia automatyczna Alli-
son. Poza naturalnymi korzyściami, jakie przyno-
si ona w ruchu miejskim (m.in. mniejszy wysiłek
kierowcy i wyeliminowanie zużycia sprzęgła),
dodatkową jest efekt wzmocnienia momentu sil-
nika przez przetwornik hydrokinetyczny przy
ruszaniu. Alternatywą jest skrzynia ręcznie ste-
rowana 9-biegowa, wkrótce uzupełni ją także
6-biegowa, bo w większości zastosowań tyle
przełożeń wystarczy przy mocnym i elastycznym
silniku. Pojawią się także modele o DMC 8 i 10 t.

IVECO widzi gazowe Eurocargo przede
wszystkim w służbach komunalnych i rzeczywiś-
cie chętnie korzystają one z tych podwozi,
zwłaszcza w śmieciarkach. Ułatwiając zabudo-
wę, proponuje się różne warianty rozmieszcze-
nia butli. Standardowo są montowane po 3 z obu
stron ramy, o łącznej pojemności 480 l, zapew-
niając zasięg ok. 400 km. Nowym rozwiązaniem
są 3 butle po 140 l (na 300 km) na stelażu za
kabiną. Można stosować tylko te, zostawiając
wolne miejsce na ramie, co jest przydatne m.in.
w zamiatarkach z rozbudowanym napędem
szczotek. Butle za kabiną można również łączyć
z zestawem standardowym, uzyskując najwięk-
szy dostępny w gazowym Eurocargo zasięg
do 750 km. Jeśli jest potrzebne miejsce na
osprzęt nadwozia tylko po jednej stronie ramy,
po drugiej montuje się 3 butle 80-litrowe: 420+
240 l gazu daje zasięg 550 km.

Zaleta niskiego hałasu dotyczy także tego
modelu, który ma dodatkowo opcjonalny tryb

pracy Silent (72 dB w odległości 7,5 m, przy
ograniczonej maksymalnej prędkości obrotowej
silnika). Dzięki temu część pracy można wyko-
nać wcześnie rano lub późnym wieczorem, uni-
kając korków, a nie budząc mieszkańców.

W segmencie transportu ciężkiego IVECO ofe-
ruje model Stralis NP. U początków jego historii
jest ważne wydarzenie związane z polskim klien-
tem, PGK w Śremie. Przedsiębiorstwo używało
kilku ciężarówek komunalnych różnej wielkości
na gaz ziemny i własnej stacji sprężarkowej,
a poszukiwało ekologicznego rozwiązania trans-
portu odpadów do zakładu utylizacji. Uzyskując
wsparcie finansowe takiej inwestycji, na począt-
ku 2015 r. kupiono ciągnik siodłowy Stralis przy-
stosowany do zasilania gazem sprężonym lub
skroplonym. Wkrótce potem śremska firma sta-
ła się właścicielem pierwszej w Polsce stacji
LNG, wyposażonej w moduł regazyfikacji, w któ-
rym powstaje CNG do tankowania pozostałych
pojazdów PGK, a także należących do klientów
zewnętrznych. To było modelowe przedsięwzię-

Niezależnie od roz-
stawu osi podwozi
gazowych Eurocargo
butle z CNG są poło-
żone w tej  samej
pozycj i  względem
kabiny, co ułatwia
pracę firmom nadwo-
ziowym. Możliwości
zabudowy są takie
same, jak przy kla-
sycznym zasilaniu.

Zgodnie z dyrektyw¹ unijn¹ powsta³ plan rozwoju polskiej floty nisko-
emisyjnej. Ma ona obejmowaæ 54 tys. pojazdów CNG i 3 tys. LNG
w 2020 r. Ustawa o „Elektromobilnoœci i...” nak³ada na samorz¹dy
obowi¹zek zlecania zadañ publicznych (poza transportem zbioro-

wym) podmiotom, które wykorzystuj¹ do tego co najmniej 30%
pojazdów elektrycznych lub napêdzanych gazem ziemnym.
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cie, w którym firma zapewniła sobie dostawy
gazu i sposób na jego dystrybucję, uniezależnia-
jąc się od sieci przesyłowych i łaski państwo-
wych monopolistów. Ze względu na otwartość
na innowacje i wymianę informacji do PGK
ruszały pielgrzymki z innych przedsiębiorstw
komunalnych, a Śrem stał się na kilka lat stolicą
polskiego gazu. Jeśli nie ma dotąd naśladow-
ców, to głównie dlatego, że taka stacja z gazem
obu rodzajów stanowi pokaźny wydatek, liczony
w setki tysięcy euro.

Cursor 8 NP miał wersje o mocy 270, 300 i 330
KM, wystarczającej do gazowych pojazdów
komunalnych, ale za małej nawet w dystrybucji
regionalnej. Potwierdziły to próby ciągników
u operatorów obsługujących transport IKEA.
W 2016 r. IVECO wprowadziło nowy gazowy sil-
nik 8,7-litrowy Cursor 9 o mocy 294 kW (400 KM)
i momencie 1700 Nm, wkraczając w segment
transportu dalekiego. Stralis NP z tym silnikiem

przeszedł pomyślnie próby praktyczne przepro-
wadzone przez firmę transportowo-spedycyjną
LINK na typowej trasie jej klienta. Zestaw z ga-
zowym ciągnikiem pokonywał co najmniej 1 tys.
km pomiędzy tankowaniami LNG, uzyskując ok.
15% oszczędności na kosztach paliwa. Mając
długoterminowe umowy na dostawy skroplone-
go gazu, przewoźnik mógłby oszczędzić ponad
20%, szybko pokrywając składniki kosztów eks-
ploatacji droższe niż w dieslu. Zmniejszono tu
wpływ wymagań obsługowych, wydłużając prze-
bieg międzyprzeglądowy do 75 000 km. Nie było
zastrzeżeń ze strony kierowców, którzy mieli do
dyspozycji komfortową kabinę AS i zautomaty-
zowaną skrzynię biegów AS-Tronic.

Koniec 2017 r. przyniósł premierę najnowsze-
go Stralisa NP 460, opracowanego z myślą
o przewozach długodystansowych. Nowy model
jest dostępny jako ciągniki i podwozia w różnych
układach, w tym do zestawów Mega i przewo-
zów pod ADR. To warto podkreślić, przez pewien
czas przepisy o transporcie materiałów niebez-
piecznych nie dopuszczały pojazdów gazowych,
obecnie wykluczają je tylko z ładunków katego-
rii EX.

W nowym modelu wprowadzono silnik IVECO
Cursor 13 NP, opracowany pod kątem wysokich
osiągów w najbardziej wymagających warun-
kach eksploatacji: moc maksymalna to 460 KM
(338 kW), moment obrotowy 2000 Nm od 1100
obr./min. Zapewniono przy tym najniższe możli-
we zużycie paliwa dzięki zoptymalizowanemu
procesowi spalania stechiometrycznej mieszan-
ki gazu, przy stopniu sprężania 12:1. Tak wyso-
ka (jak na silnik z zapłonem iskrowym) wartość,
sprzyjająca sprawności, wynika z właściwości
metanu, który ma liczbę oktanową 130 dużo
większą niż benzyna i jest mniej skłonny do sa-
mozapłonu. IVECO dodało też układ kontroli
spalania stukowego, który chroni silnik i katali-
zator przed skutkami wypadania zapłonów. Cho-
dzi tu głównie o zwiększenie tolerancji na różni-
ce w parametrach paliwa, ułatwiając stosowanie
biometanu. Drugie rozwiązanie to układ reakcyj-
nej kontroli przepływu powietrza, regulujący mo-
ment obrotowy silnika w trakcie zmiany biegów.
Zapewnia on szybką zmianę przełożenia przy
minimum utraty prędkości, co poprawia osiągi.

Wtryskiwacze gazu o dużej przepustowości,
szynę paliwową, tłoki i turbosprężarkę zaprojek-
towano tak, by uzyskać moc i moment obrotowy
wymagane w transporcie dalekim i budowlanym.
Zwiększono trwałość silnika, przebiegi między-
przeglądowe wydłużono do 90 000 km (wymia-
na świec co 180 tys. km) w celu zapewnienia
wysokich osiągów przy jak najrzadszych prze-
stojach. Układ oczyszczania spalin jest oparty na
kompaktowym i lekkim trójfunkcyjnym kataliza-
torze, który nie wymaga regeneracji ani stoso-
wania dodatków do paliwa, co przekłada się na
korzyści pod względem funkcjonalności i ładow-
ności, a także na skrócenie czasu obsługi.

Przykład PGK Śrem wykazuje, że „zielona logistyka” odpadów komu-
nalnych nie jest dla operatora żadnym poświęceniem. Jeśli przedsię-
biorstwo zbuduje nawet niewielką flotę gazową, ma pod kontrolą cenę
paliwa i może go sprzedawać, uzyskuje spore oszczędności na kosz-
tach eksploatacji.

PGK Śrem można
uznać za pierwszy
przypadek, w którym
zastosowanie paliwa
alternatywnego zo-
stało wsparte akcjami
PR. Wcześniejsze, jak
i wiele późniejszych,
nie miały tego szczęś-
cia. Pojazdy zasilane
gazem są słabo wi-
doczne na drogach,
więc nie mogą świe-
cić przykładem.
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Kriogeniczny zbiornik paliwa jest w stanie
utrzymać gaz w stanie ciekłym przez co naj-
mniej 5 dni, w sprzyjających warunkach na-
wet 2 tygodnie. W razie dłuższego przestoju,
lub do obsługi technicznej, LNG spuszcza się
do przewoźnego zbiornika, który może służyć
także jako awaryjna stacja paliwowa.

Czas uzupełniania LNG jest podobny, jak ole-
ju napędowego. Zapięcie końcówki jest tylko
trochę bardziej złożone, zaleca się zakładać
rękawice ochronne i osłonę twarzy. Przeszko-
lony kierowca może tankować samodzielnie.

Całkowity koszt posiadania Stralisa NP 460 jest nawet o 9% niższy w porównaniu z samochodem z silnikiem wysokopręż-
nym, przy lepszej dynamice i osiągach. To więcej niż w Stralisie NP 400, który oferował 7% oszczędności pod tym wzglę-
dem. W obu modelach są dostępne największe kabiny AS; ogrzewanie niezależne jest zasilane olejem napędowym.

Przewoźnik,  który
chciałby tankować
flotę ok. 20 pojazdów
LNG, nie musi prze-
budowywać bazy.
Stacja zajmuje nie-
dużą powierzchnię,
a dostawcy obiecują
jeszcze je zminimali-
zować. Pobór energii
to pojedyncze dzie-
siątki kW. PGK Śrem
bez problemu zain-
stalowało swoją przy
wysypisku w Mate-
uszewie, na tyle blis-
ko A2, że łatwo tan-
kować pojazdy w ru-
chu międzynarodo-
wym.

Stralis NP 460 jest pierwszym samochodem
ciężarowym zasilanym gazem ziemnym, który
wyposażono w 12-biegową zautomatyzowaną
skrzynię HI-TRONIX najnowszej generacji. Za-
awansowana technologicznie, o sprawności
99,7%, wyróżnia się wyjątkową trwałością, a tak-
że najlepszą w swojej klasie rozpiętością przeło-
żeń 16,7 oraz stosunkiem przenoszonego mo-
mentu obrotowego do masy. Nowa przekładnia
zmienia biegi o 10% szybciej niż poprzednia, ma
w opcji dodatkowe funkcje, jak tryb rozkołysania
i 4 biegi wsteczne, umożliwia współpracę
z nowymi przystawkami odbioru mocy. Skrzynia
HI-TRONIX jest standardowo wyposażona w zin-
tegrowany zwalniacz hydrauliczny i funkcję
wspomagania ruszania na wzniesieniu.

Oprócz konstrukcji silnika, do wyjątkowo
niskiego spalania przyczyniają się: układ oceny
stylu jazdy DSE służący do monitorowania i dos-
konalenia zachowania kierowcy, ogranicznik
prędkości i momentu obrotowego EcoSwitch
oraz system EcoFleet zapewniający efektywną
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zmianę przełożeń. Wprowadzono także układ
HI-Cruise wspomagający kierowcę w przewi-
dującym sterowaniu układem napędowym
z uwzględnieniem warunków jazdy i topografii
terenu, znanym dzięki pozycjonowaniu GPS.
Udoskonalono funkcję Eco-roll rozłączającą na-
pęd na zjazdach, zoptymalizowano przełożenie
tylnej osi i wprowadzono opony o obniżonych
oporach toczenia.

Najnowszy pojazd gazowy IVECO może pra-
cować nocą w trybie cichym, z hałasem obniżo-
nym do 71 dB.

Wyposażeniem standardowym Stralisa NP 460
są usługi TCO2 Live:

 Smart Report, cotygodniowy raport zawiera-
jący wskaźniki dotyczące zużycia paliwa, pa-
rametrów jazdy i stylu prowadzenia pojazdu
przez kierowców,

 Konsultacje Paliwowe, wsparcie konsultanta
paliwowego IVECO, monitorującego wskaź-
niki pojazdu i opracowującego plan działania
w celu zwiększenia oszczędności paliwa,

 Uptime 360o, gwarancja priorytetowego przy-
jęcia na serwis pojazdu, który ma kontrakt
serwisowy Elements. 2XL lub 3XL-Life.

Nowy Stralis NP 460 jest przystosowany do za-
rządzania za pomocą 3 aplikacji opracowanych
przez Michelin Solutions. Ułatwiają one efektyw-
ne wykorzystanie pojazdu i jego integrację
z flotą, pomagają także menedżerowi i kierowcy
w uzyskaniu najlepszych osiągów i najniższego
całkowitego kosztu posiadania. MyBestRoute
pomaga wybierać optymalne trasy z uwzględnie-
niem położenia najbliższych stacji tankowania
gazu, MyInspection digitalizuje procedury prze-
glądu pojazdu, MyTraining oferuje kierowcom
cyfrowe szkolenie dostosowane do specyfiki
prowadzenia gazowego ciągnika.

IVECO Stralis NP 460 jest oferowany z szero-
kim wyborem kombinacji zbiorników do krót-
szych i dłuższych wersji, montowanych z prawej
albo lewej strony, przeznaczonych na LNG lub
CNG. Dzięki temu klient może skonfigurować
pojazd zgodnie ze specyfiką planowanej eksplo-
atacji. Zbiorniki LNG są dostępne w 3 rozmia-
rach. Maksymalny zasięg 1600 km (w standar-
dowym ciągniku) zapewniają dwa o pojemności
po 580 l (390 kg gazu). Jeden z nich można za-
stąpić mniejszym, 400 lub 250 l, by zostawić
przestrzeń w podwoziu np. na zbiornik oleju
instalacji hydraulicznej czy inny sprzęt niezbęd-

Stralis NP 460 jest
idealnym samocho-
dem do transportu na
długich trasach. Jego
atutami są wyjątkowo
niski całkowity koszt
posiadania przy co
najmniej takim sa-
mym komforcie,
ładowności, osiągach
i funkcjonalności, jak
w pojazdach z silni-
kiem Diesla.

ny w konkretnych misjach (sprężarki do silosów,
pompy cystern). Zasięg zmniejsza się wtedy
odpowiednio do 1400 i 1070 km. Duży zbiornik
może być zamontowany także z jednej strony
w celu uzyskania miejsca na większe urządze-
nia lub pożądanego rozkładu masy – to wciąż
800 km zasięgu. Przy zasilaniu gazem sprężo-
nym można uzyskać zasięg 570 km w ciągnikach
i 1100 km w podwoziach 6x2.

Stralis NP 460 oferuje największą elastycz-
ność, otwierając praktycznie nieograniczone
możliwości techniczne w zakresie konfiguracji.
Z tej okazji skorzystały już największe firmy prze-
wozowe w Europie, jak Transports Jacky Perre-
not Group, Meyer Logistik, Grupo HAM i Grupa
Jost. Obecnie ponad 3 tys. Stralisów NP jest eks-
ploatowanych we flotach ponad 400 firm logis-
tycznych, na głównych europejskich szlakach
transportowych, na których działa 150 stacji LNG
(do końca tego roku ma ich być 300). Nie ulega
więc wątpliwości, że te pojazdy są nie tylko przy-
jazne dla środowiska, ale także pozwalają uzys-
kać niski całkowity koszt posiadania oczekiwa-
ny przez przedsiębiorców.

Przejawem rosnącego zaufania do pojazdów
zasilanych gazem ziemnym jest sukces Stralisów
NP 460, na które IVECO przyjęło ponad tysiąc
zamówień w 12 krajach europejskich w ciągu
8 miesięcy od rynkowej premiery modelu.
Do IVECO Poland wpłynęło zamówienie od mię-
dzynarodowej firmy transportowej Don Trucking,
z polskim oddziałem w Bydgoszczy, na dostawę
20 ciągników siodłowych Stralis Natural Power
o mocy 460 KM.

W 2016 r. rozpocz¹³ siê Project Equilibre, inicjatywa francuskich firm transportowych, które podjê³y siê pomiaru emisji
w trakcie rzeczywistej eksploatacji kilkunastu pojazdów ciê¿arowych zasilanych LNG, CNG i 2-paliwowo ON/metanem,
a tak¿e ci¹gników z dieslami. W testach wziê³y udzia³ m.in. ci¹gniki IVECO Stralis NP. Projekt zakoñczy³ siê wiosn¹ br.
W ró¿nych warunkach drogowych odnotowano wyraŸne obni¿enie emisji NOx, o 40 do 64%; emisja CO2 by³a mniejsza

o nawet 20% (w ruchu miejskim) w porównaniu z pojazdami wyposa¿onymi w silniki Diesla. Przy wykorzystaniu
biometanu wytwarzanego z odpadów organicznych redukcja emisji CO2 mo¿e siêgaæ 80%, a w przypadku odpadów

z produkcji rolnej nawet 95%, dlatego Francja chêtne dotuje budowê biogazowni z instalacj¹ do oddzielania zanieczysz-
czeñ. W bilansie kosztów uwzglêdnia siê odpady sta³e z procesu fermentacji, które s¹ wysokiej jakoœci nawozem.
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Każdego poranka do Krakowa wjeżdża kilka-
naście charakterystycznie oznakowanych

IVECO Daily, wykonujących dostawy do galerii
handlowych, także tych na Rynku. Pierwsi
budzący się mieszkańcy miasta nie mają powo-
dów do narzekania, ponieważ te zielone samo-
chody są wyjątkowo ciche! Ucieszyliby się
wręcz, gdyby mieli pełną świadomość, że emi-
tują one ułamek szkodliwych składników spalin,
jakie zostawiałyby w mieście nawet najnowo-
cześniejsze diesle.

Kraków, perełka średniowiecznej architektury
i krajowe centrum turystyki, wziął się poważnie
za walkę ze smogiem. W sukurs miastu przy-
chodzą działające tu sieci handlowe, wiedząc, że
ekologiczny wizerunek dobrze zrobi im w oczach
potencjalnych klientów z całego świata. Oprócz
wielu rozwiązań w ramach własnych organizacji,
jak zredukowanie do minimum opakowań bez-
zwrotnych, wywierają także presję na operatorów
logistycznych. Znając realia rynkowe, godzą się
nawet na wyższe stawki, oczywiście w ramach
rozsądku. Odpowiedzią na takie wyzwania są
gazowe pojazdy dostawcze.

Największe marki odzieżowe w krakowskich
centrach są obsługiwane logistycznie przez fir-
mę No Limit z oddziału w Sosnowcu. Sam trans-
port jest zlecany kilku przewoźnikom dysponu-
jącym łącznie ponad 40 samochodami o DMC
3,5 t. Zgodnie ze zobowiązaniami No Limit, jest
to nowa flota, w większości spełniająca normę
Euro 6. Jest w niej 16 gazowych Daily, którym
przypadają zadania specjalne: dostawy do ścis-
łego centrum. To nowe rozwiązanie, nie ma jesz-
cze roku, trudno mówić o sukcesie (zwłaszcza
finansowym) lub jego braku, natomiast cały sys-
tem działa sprawnie dzięki optymalnemu usytu-
owaniu w czasie i przestrzeni.

Odległość z bazy w Sosnowcu do Krakowa
to ok. 80 km, na przejazd jest wykorzystywana
DK94, co pozwala uniknąć opłat autostrado-
wych. Korki nie są straszne w porze, w której ru-
szają kierowcy pracujący dla No Limit, oczywiś-
cie nim dojadą do miasta: ono jest stale zatło-
czone! Rynek Główny otwiera się na transport
o 5.00 rano (a już o 10.00 zamyka!), więc zała-
dunek rozpoczyna się między 3. a 4. Długość
rundy po mieście zależy od zamówień odbior-
ców, po ich zaspokojeniu gazowce wracają do
bazy, uzupełniając paliwo na stacji sosnowiec-
kiego Milmetu. To szczęśliwy traf: dzieli je rap-
tem 10 km, a na niedawno zmodernizowanej sta-
cji można liczyć na gaz wysokiej jakości, z dys-
trybutorów o dużej wydajności i bez przepycha-
nek, bo są 2 stanowiska dla samochodów oso-
bowych i dostawczych oraz jedno dla ciężaró-
wek. Stacja jest czynna całą dobę, można płacić

No Limit dla pojazdów gazowych!

kartami, a nawet wyrobić kartę flotową, by do-
stawać miesięczną fakturę, jak powinno być
w kraju cywilizowanym. Korzystają z tego prze-
woźnicy współpracujący z No Limit, a także inni
posiadacze pojazdów CNG, których jest całkiem
sporo na Śląsku i w Zagłębiu.

Zasięg gazowych Daily wynosi ok. 400 km
w ciepłe dni, w zimie zaobserwowano spadek do
ok. 300 km, choć wtedy można zatankować wię-
cej gazu! Poza temperaturą, wpływają na to trud-
niejsze warunki ruchu i większe obciążenia. Jak
śmieją się kierowcy: „w lecie wozimy T-shirty
i szorty, w zimie ciężkie kurtki”. Nie ma zagroże-
nia, że zabraknie paliwa na trasie. W Daily jego
stan jest podawany na takim samym wskaźniku,
jak w samochodach na ON, jest także odczyt
chwilowego zużycia. W razie potrzeby korzysta
się również ze stacji CNG w Krakowie. Cena
gazu to już inna sprawa. W czasie naszej wizyty
na początku lipca stacja Milmetu liczyła 3,54 zł
za Nm3, jedną z lepszych cen w kraju (stacja kra-
kowska, choć należy do gazowni, była o kilka gr
droższa)! Były to prawdopodobnie najwyższe
ceny w UE, a od tej pory wszyscy zrobili duży
krok naprzód: parytet działa z żelazną kon-
sekwencją, odbierając argumenty zwolennikom
gazu.

Jak sobie radzi w tej sytuacji No Limit i jego
wykonawcy? Po pierwsze, tylko część floty to
samochody gazowe. Dariusz Mleczko, który
opowiadał nam o swoich doświadczeniach
z ekologicznym transportem, ma 2 Daily zasila-
ne gazem na w sumie 8 pojazdów. Tym samym

Gazowe samochody sosnowieckiego oddziału No Limit tankują na sta-
cji Milmetu, więc muszą oficjalnie przejechać przez wjazd ze szlaba-
nem, ale to jedyna niedogodność. Zmodernizowana w ub. roku stacja
i wygląda, i działa porządnie.

Eko Logistyka, zielo-
ne l is teczki ,  ale
jak??? Na zabudowie
nie ma śladu infor-
macji, że to pojazdy
zasilane CNG. Trzeba
podejść blisko, by do-
strzec logo Natural
Power na drzwiach
Daily.
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ograniczono wielkość początkowych nakładów.
Zadania są podzielone tak, że gazowce obsłu-
gują centrum Krakowa, a pozostałe samochody
jego obrzeża lub trasy do innych miast. Podob-
nie bez problemów podzielono kierowców,
zadając proste pytanie: „kto chce jeździć na
gazie?”. Dla jednego z chętnych był to pierwszy
samochód dostawczy, jakim pracował, więc
adaptacja była łatwa. Drugi przeciwnie, jeździł
wcześniej dieslowskim Daily nowej generacji i…
też szybko przekonał się do gazowego. Głów-
nym argumentem jest cichsza praca silnika, zde-
cydowanie poprawiająca komfort jazdy. Mniejszy
moment obrotowy nie jest przeszkodą, gdyż
samochody nie mają okazji przyspieszać raptow-
nie na trasie do Krakowa, a tym bardziej na jego
wiecznie zakorkowanych ulicach.

Jak przyjęli wiadomość, że nie będą mogli
upuszczać paliwa? „Ja tu przychodzę do pracy,
a nie okradać szefa” – odpowiedź jest jedno-
znaczna. Inna rzecz, że praca na trasach do Kra-
kowa jest atrakcyjna, bo wiadomo, że wróci się
najpóźniej o 14., cała reszta dnia jest wolna.

Czy gazowa dystrybucja ma perspektywy?
Dariusz Mleczko, samochodziarz z krwi i kości,
jest ostrożnym optymistą. Jego Daily Natural
Power sprawdziły się w pierwszych 8 miesiącach
eksploatacji, bez problemu przeszły zimę z kil-
koma dniami silnych mrozów. Drobna usterka
w jednym z nich została szybko usunięta przez
serwis CTC w Rudzie Śląskiej. Ekologiczna flota

przyciąga klientów „z górnej półki”, z usług
No Limit korzystają m.in. Adidas, LPP, H&M.
To stałe zajęcie, któremu nie zaszkodzi e-com-
merce, dopóki miejscem odbioru sporej części
zakupów internetowych są sklepy.

Z drugiej strony, dają się we znaki wysokie
ceny gazu. Samochody przejeżdżają ok. 60 tys.
km rocznie, nie będzie łatwo o zwrot kosztów
w sensownie krótkim czasie. Własna sprężarka
jest uważana za ryzykowne rozwiązanie ze
względu na dłuższy czas tankowania. Mniejsza
ładowność gazowych podwozi, to drugi minus.
Samochody i ich kierowcy muszą być w pełni
autonomiczni co do przeładunku, towar jest wo-
żony zarówno na roll-kontenerach, jak i paletach,
więc nieodzowna jest winda załadunkowa. Lekki
kontener i winda zmniejszają ładowność do ok.
750 kg, w pełni wykorzystywanych. Możliwość
odliczenia masy butli od DMC, podobnie jak ob-
niżenie ceny gazu, będą mile widziane. Czemu
to wszystko tak długo trwa?

Dotankowanie 27 Nm3 gazu, czyli ok. po-
łowy pojemności zbiorników Daily, zajęło
niecałe 4 minuty. Gdy samochody elektrycz-
ne będą w stanie przejechać z Sosnowca
do Krakowa, wykonać tam kilka dostaw,
wrócić z połową zapasu energii i uzupełnić
go w 4, czy nawet w 14 minut, uznamy je
za realną alternatywę dla diesli. Ale teraz
jest nią CNG, paliwo czyste i proste w spa-
laniu, o opanowanej technologii magazy-
nowania i kosztach do ogarnięcia.


