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Wprowadzenie

Terminologia

NGV Pojazd zasilany gazem ziemnym 
(ang. Natural Gas Vehicle)

CNG Sprężony gaz ziemny i biometan  
(ang. Compressed Natural Gas)

LNG Skroplony gaz ziemny i biometan  
(ang. Liquefied Natural Gas)

IVECO Producent pojazdów zasilanych gazem ziemnym

IKEA Klient uczestniczący w testach wykorzystania paliwa LNG 
w transporcie drogowym w łańcuchu dostaw

Cryogas M&T Poland S.A. Dostawca skroplonego gazu ziemnego LNG  
oraz infrastruktury tankowania LNG
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sierpień 2016

Cele Raportu

Raport ma na celu łatwy dostęp do zagadnień dotyczących 
pojazdów IVECO zasilanych paliwem LNG oraz wskazuje 
na stopień opłacalności inwestycji w pojazdy zasilane gazem 
ziemnym LNG.

Raport jest skierowany do:
• Przedsiębiorców z flotą transportową

• Użytkowników pojazdów zasilanych pali-
wem CNG i LNG

• Przedstawicieli władz ogólnopolskich
i samorządowych

• Państw członkowskich UE

• Administracji Publicznej jako przewodni-
ka zawierającego dobre praktyki w obli-
czu niewystarczającego wsparcia praw-
no-administracyjnego dla wdrażania
i  eksploatacji pojazdów zasilanych LNG
oraz stacji tankowania LNG

• Prasy i mediów

• Polskich przedsiębiorców rynku paliw
metanowych

• Niezależnych ekspertów rynku alterna-

tywnych paliw metanowych

• Przedstawicieli Instytucji Naukowych
badających paliwa metanowe

• Przedstawicieli Międzynarodowych Or-
ganizacji popularyzujących ekologicz-
ne i  ekonomiczne paliwo CNG i  LNG
w transporcie

• Producentów pojazdów

• Służb publicznych i administracji

• Studentów Uczelni Wyższych oraz
Uczniów Szkół Zawodowych

• Innych osób, partii i organizacji zaintere-
sowanych wspieraniem rozwoju runku
pojazdów zasilanych gazem ziemnym
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IVECO przygotowało ten raport jako wskazanie możliwości 
wykorzystania pojazdów IVECO zasilanych paliwem LNG dla dużych 
flot transportowych.

Jest to działanie na rzecz rozwoju rynku alternatywnych 
niskoemisyjnych i oszczędnych paliw metanowych w Polsce.

Dzięki temu raportowi chcemy przyczynić się do polepszenia 
i rozszerzenia wiedzy o alternatywnym ekologicznym paliwie LNG 
dla wszystkich gałęzi przemysłu. 

Przedmowa

„Gaz ziemny i  biometan to wybór 
najbardziej skutecznej technologii 
spośród odnawialnych źródeł ener-
gii, która jest już dostępna do prze-
ciwdziałania problemom związanym 
z  zanieczyszczeniem  w obszarach 
miejskich i  ograniczeniem emi-
sji CO2. Wszystkie nasze pojazdy 
IVECO napędzane gazem ziemnym 
CNG i  LNG są gotowe na biome-
tan, który ma wartość strategiczną 
zarówno dla sektora transportu jak 
i  europejskiej polityki dotyczącej 
ochrony środowiska naturalnego”, 

Pierre Lahutte, Prezes Marki IVECO
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Wstęp

Przedstawiamy wyniki testów pojazdów ciężarowych IVECO 
Stralis LNG, przeprowadzonych w ramach wdrożenia oszczędnych 
i  ekologicznych aut dystrybucyjnych zasilanych LNG na polskim 
rynku. 

IKEA, IVECO, Cryogas M&T Poland S.A. postawiły na ekologicz-
ne i ekonomiczne paliwo LNG. Projekt polegał na przetestowaniu 
ciągników IVECO Stralis LNG na trasach firm jeżdżących dla IKEA. 
Test wykazał długoterminowe oszczędności w sektorze trans-
portowym. Dostawcą LNG oraz infrastruktury tankowania gazu 
w przeprowadzanych testach jest f irma Cryogas M&T Poland S.A. 

7

RAPORT Z TESTÓW POJAZDÓW IVECO LNG



Projekt IVECO Stralis Natural Power LNG 
dla IKEA

Testy pojazdów, napędzanych paliwem LNG 
trwały 6 miesięcy. W oficjalnym przekazaniu 
pojazdów do testów w  Jarostach   k/Piotr-
kowa Trybunalskiego uczestniczyli przedsta-
wiciele firm tego projektu oraz zaproszeni 
goście. Celem projektu IVECO - Cryogas 
M&T Poland S.A. - IKEA jest testowanie 
technologii tankowania alternatywnym pali-
wem LNG oraz wskazanie dostawcom usług 
transportowych kierunku rozwoju zrówno-
ważonego transportu przy wykorzystaniu 
alternatywnych paliw metanowych. Na py-
tania dotyczące opłacalności i  powodzenia 
projektu odpowiedzieli w  swoich prezenta-
cjach reprezentanci projektu. O zaletach po-
jazdów IVECO, napędzanych alternatywnym 
paliwem CNG i LNG mówił Michał Fersten, 
Dyrektor Sprzedaży IVECO Poland: 

„Zaangażowanie IVECO w wykorzysta-
nie alternatywnych paliw metanowych 
w transporcie drogowym ma charakter 
globalny.

Oferujemy całą gamę swoich pojazdów 
w wersji z napędem CNG. Jeżeli chodzi o 
pojazd wykorzystany w teście to zasięg 
Stralisa CNG/LNG wynosi 750 km, ukła-
dy zastosowane w pojeździe mają bar-
dzo prostą budowę, pojazd nie wymaga 
stosowania dodatku AdBlue. Układ pa-

liwowy w ciągnikach siodłowych IVE-
CO LNG spełnia wszystkie normy emisji  
spalin oraz Regulamin R110 - EKG ONZ, 
dotyczący homologacji pojazdów wyko-
rzystujących w układach napędowych 
gaz ziemny.

W całej Europie 
mamy sprzedanych 
już 14 tys. pojazdów 
zasilanych gazem 
ziemnym, są one ren-
towne, przyjazne dla 
środowiska i znacz-
nie mniej hałasu-
ją. Ponadto, zespół 
IVECO nieustannie 
pracuje również nad 
optymalizacją kosz-
tów zakupu i  serwisu 
IVECO CNG/LNG.”

„Skuteczne tankowanie LNG przez Cry-
ogas M&T Poland i bezproblemowy 
przebieg testów ciężarówek gazowych 
to dowód na zasadność wdrożenia tych 
oszczędnych i ekologicznych aut użytko-
wych” – powiedział Jarosław Patyk, Wice-
prezes Cryogas. „W ciągu ostatnich 2 lat 
zdobyliśmy ogromne doświadczenie przy 
wykorzystaniu LNG do celów napędo-
wych. Oprócz wspólnych testów z IKEA 
i IVECO wybudowaliśmy w tym czasie 2 
stacje tankowania LNG. Jednak najważ-
niejszym atutem naszego rozwiązania 
jest gwarancja konkurencyjnych warun-
ków zakupu LNG oraz pewności dostaw.”

W czasie spotkania zabrała głos także IKEA, 
która podkreśliła istotę celu projektu, tj.: 
sprawdzenie czy stosowanie alternatywnego 
paliwa, uznawanego za bardziej ekologicz-
ne i ekonomiczne, pomoże IKEA w redukcji 
emisji dwutlenku węgla w  transporcie pro-
duktów.

Michał Fersten, IVECO POLAND

Stacja tankowania LNG w Jarostach
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IKEA

IKEA we współpracy z firmami Cryogas 
M&T Poland oraz Iveco Poland podjęła 
porozumienie o  przeprowadzeniu 
testów wykorzystania ekologicznego 
paliwa LNG w transporcie drogowym 
w łańcuchu dostaw. Zadaniem projektu 
było sprawdzenie czy stosowanie 
alternatywnego paliwa, uznawanego  
za bardziej ekologiczne i ekonomiczne, 
pomoże IKEA w  redukcji emisji 
dwutlenku węgla w  transporcie 
produktów.

IKEA Distribution Services SA, Cryogas 
M&T Poland SA oraz Iveco Poland Sp. z o.o. 
zawarły w październiku 2014 r. porozumie-
nie o  współpracy w  zakresie testowania 
ciężarówek w  sieci dystrybucyjnej IKEA, 
które zasilane są paliwem LNG. Jednym 
z celów projektu było przybliżenie tej tech-
nologii wszystkim dostawcom usług trans-
portowych dla IKEA. Firmy mogły również 
w  praktyce zweryfikować ekonomiczne 
i  techniczne aspekty jej stosowania w  od-
niesieniu do polskiego rynku.

„Jest to, wg mojej wiedzy, pierwszy 
w Polsce projekt pilotażowy na taką ska-
lę, dotyczący wykorzystania paliwa LNG 
w transporcie drogowym. Jak pokazują 
doświadczenia z innych krajów, głównie 
USA, Wlk.Brytanii, Holandii i Hiszpanii, 
LNG staje się realną alternatywą dla 
powszechnie używanego w transporcie 
drogowym oleju napędowego, dlatego 
warto podjąć próbę wdrożenia tej no-
wej technologii na nasz lokalny rynek” 
powiedział Marcin Barankiewicz kierownik 
transportu IKEA w Polsce.

Korzyści ekologiczne wynikające z  korzy-
stania z  paliwa LNG to główny powód, dla 
którego IKEA zdecydowała się na jego prze-
testowanie. 

W firmie zrównoważony rozwój jest inte-
gralną częścią działalności biznesowej, stąd 
nieustanne działania, aby wywierać pozy-
tywny wpływ na ludzi i  środowisko i  po-
dejmowanie różnych, długoterminowych 
inwestycji. Obejmują one również ope-
racje transportowe, czyli organizowanie 
sieci dostaw i przewożenie produktów do 
sklepów bezpośrednio od producentów 
lub poprzez Centrum Dystrybucji. W Pol-
sce za koordynację i  realizację tych działań 
odpowiada IKEA Distribution Services SA, 
która w  2014 r. przetransportowała od 
producentów do odbiorców ostatecznych 
w  sumie 7,5 mln m3 produktów. Ilość ta 
odpowiada 130 tys. pełnych ciężarówek - 
z  tego 25 tys. dostarczonych zostało do 
sklepów IKEA zlokalizowanych na terenie 
Polski, natomiast reszta została wyeks-
portowana na rynki zagraniczne, głów-
nie w Unii Europejskiej. Globalnym celem 
Grupy IKEA – zgodnie z założeniami stra-
tegii zrównoważonego rozwoju „People  
& Planet Positive” - do 2020 roku jest reduk-
cja emisji CO2 w  łańcuchu dostaw o  30% 
w  odniesieniu do roku 2011, w  przelicze-
niu na m3 transportowanego towaru. IKEA 
realizuje to założenie, dążąc do osiągnięcia 
jak najwyższego współczynnika wypełnie-
nia środków transportu, rozpoczynając 

Regionalne Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach
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już na etapie projektowania produktów 
i pakowania ich w płaskie paczki, a kończąc 
na optymalnym ich załadunku. IKEA nie-
ustannie optymalizuje również łańcuch do-
staw poprzez skracanie odległości między 
miejscem produkcji a rynkiem docelowym, 
a także poprzez zwiększanie udziału trans-
portu intermodalnego. Ponadto, współpra-
cuje z  dostawcami usług transportowych, 
edukując tym samym kierowców w  za-
kresie ekologicznej jazdy oraz inwestując 

•	 TRASA NR 1 
– trasa: Jarosty – Radomsko  
długość trasy to 50 km  
średnia waga ładunku to 13,6 t  
Średnie spalanie podczas testu wyniosło 23 kg/100km

•	 TRASA NR 2 
trasa: Jarosty – Stryków oraz Jarosty – Katowice  
średnia waga ładunku 13,8 t  
Średnie spalanie 22 kg/100 km 

•	 TRASA NR 3  
trasa: Jarosty – Poznań – Jarosty, Jarosty – Gdańsk, Iława/Brodnica/Łysomice – Lubawa 
Lubawa – Jarosty  
średnia waga ładunku 15 t  
średnie spalanie 23,5 kg/100 km

•	 TRASA NR 4 
trasa: Jarosty – Poznań – Jarosty  
średnia waga ładunku 21 t  
średnie spalanie 31 kg/100 km

•	 TRASA NR 5 
trasy: woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i mazowieckiego  
średnia waga ładunku 18,8 t  
średnie spalanie 33,9 kg/100 km

Zestawienie tras w przeprowadzanych testach  
realizowanych we współpracy z IKEA

w  bardziej oszczędne i  wydajne pojazdy. 
Do transportu produktów dopuszczane są 
wyłącznie pojazdy nie starsze niż 10 lat, ze 
względu na dużą ilość zanieczyszczeń emi-
towanych przez ciężarówki starszego typu. 
Podejmowane są również przedsięwzięcia 
dotyczące wykorzystania technologii paliw  
alternatywnych oraz odnawialnych - w ra-
mach tych działań podjęta została właśnie 
współpraca z  firmami Iveco Poland oraz 
Cryogas M&T Poland.
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IVECO

IVECO zawsze inwestowało w badania i in-
nowacje techniczne służące zrównoważo-
nemu korzystaniu z zasobów środowiska. 
Wiele z  opracowanych rozwiązań w  tym 
zakresie ma także korzystny wymiar eko-
nomiczny. IVECO od lat jest europejskim 
liderem zarówno w dziedzinie badań, jak 
i  w  produkcji lekkich, średnich i  ciężkich 
pojazdów oraz autobusów napędzanych 
gazem ziemnym. Firma wyprodukowała 
dotychczas około 25  000 silników przy-
stosowanych do spalania gazu ziemnego, 
a wyposażone w  nie pojazdy pokonały 
łącznie ponad miliard kilometrów. IVECO 
traktuje technologię gazu ziemnego jako 
rozwiązanie dojrzałe, niezawodne i ekono-
micznie racjonalne.

Flagowym modelem IVECO napędzanym 
paliwem alternatywnym jest Stralis LNG 
o zasięgu 750 km. Ciągnik AT440S33T/P 
LNG w konfiguracji standardowej jest wy-
posażony w  cztery 70-litrowe zbiorniki 
CNG oraz 525-litrowy kriogeniczny zbior-
nik LNG. Gaz ziemny jest przechowywany 
w  stanie ciekłym w  temperaturze -130°C 
i  pod ciśnieniem 9 barów, a  przed wtry-
skiem do silnika gaz przywraca się do po-
staci lotnej.

Oferta Stralisów napędzanych CNG (obej-
mująca 2- lub 3-osiowe podwozia oraz 
2-osiowe ciągniki) pozwala spełnić wiele 
różnych potrzeb klientów IVECO. Pojazdy 
produkowane w fabryce IVECO w Madry-
cie (na tej samej linii montażowej co mo-
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dele z  silnikami wysokoprężnymi) są wy-
posażone w silnik Cursor 8 Natural Power 
o mocy od 270 do 330 KM. Silnik jest po-
łączony z 16-stopniową zautomatyzowaną 
skrzynią biegów ZF lub 6-stopniową au-
tomatyczną skrzynią biegów Allison z  hy-
drokinetycznym zmiennikiem momentu 
obrotowego. Modele napędzane CNG są 
wyposażone w  zbiornik o  łącznej pojem-
ności 400 - 1300 litrów z układem, który 
można dostosować do potrzeb klienta.

Iveco jest jedynym europejskim produ-
centem, który wdrożył strategię opartą na 
technologii CNG podczas prac nad silni-
kiem Euro VI: napędzane gazem ziemnym 
silniki FPT Industrial wykorzystują system 
spalania stechiometrycznego, co oznacza 
właściwy stosunek paliwa do powietrza; 
napędzane są w 100% gazem ziemnym; cykl 
Otto ze świecami zapłonowymi, które po-
wodują zapłon mieszanki powietrzno-pali-
wową wtryskiwaną przez szynę wtrysko-
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wą z  dwoma wtryskiwaczami na cylinder. 
Spaliny są oczyszczane w standardowym 
katalizatorze trójdrożnym, który nie wy-
maga stosowania żadnych dodatków.

IVECO jest wiodącym europejskim pro-
ducentem pojazdów na gaz ziemny: ponad 
200 pojazdów LNG jeździ obecnie po Eu-
ropie, głównie w Hiszpanii i Holandii, gdzie 
dostępna jest odpowiednia infrastruktura. 
IVECO konsoliduje w ten sposób swoje 

działania na rzecz ekologicznej mobilności 
nie hamując postępu, ale odpowiedzialnie 
łącząc go z  ochroną środowiska. Wizja 
ta odzwierciedla wybraną przez IVECO 
strategię, wdrażaną w celu zapewnienia 
klientom szerokiego asortymentu zaawan-
sowanych technologicznie pojazdów, speł-
niających standardy ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa i  wydajności przy jedno-
czesnej redukcji kosztów operacyjnych.
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CNH Industrial liderem zastosowania gazu 
ziemnego

EV/EEV EVI R&D

CNG

CNG

CNG LNG

CNG

CNG

CNG

IVECO i FPT są europejskimi liderami w dziedzinie wykorzystania gazu  
ziemnego jako paliwa. Obie firmy oferują najszerszą gamę pojazdów zasilanych 
CNG/LNG na rynku:

Ponad 25 000 pojazdów w ruchu z całkowitym przebiegiem > 1 miliard kilo-
metrów.
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IVECO Natural Power  
- dwie dekady ciągłych inwestycji

POJAZDY UŻYTKOWE

AUTOBUSY SILNIKI

LIGHT
3,5 do 7,2t 

MEDIUM
11 do 16t  

HEAVY
18 do 44t 

10, 12 & 18m 3.0 L / 6 L / 7,8 L 

6.500 POJAZDÓW

5.500 POJAZDÓW

2.875 POJAZDÓW

29.000 SILNIKÓW

1996 Pierwszy autobus, Pierwszy pojazd użytkowy

2000 Pierwszy pojazd gamy lekkiej

2001 Pierwszy pojazd spełniający normę Euro V

2007 Pierwszy pojazd spełniający normę Euro VI

2010 Pierwszy ciągnik LNG

2012 Pierwszy ciągnik rolniczy CNG

2015 Pierwsze podwozie ciężarowe LNG
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Cryogas M&T Poland  jest renomowanym 
dostawcą gazu ziemnego z  wieloletnim 
doświadczeniem na rynku LNG. Oferuje 
hurtowe dostawy LNG dla dystrybutorów 
i  odbiorców końcowych, posiadających 
instalacje regazyfikacji na terenie Polski. 
Skroplony gaz ziemny LNG dostarcza przy 
użyciu cystern kriogenicznych, gwarantują-
cych najwyższe bezpieczeństwo transportu.

Oferta spółki skierowana jest do podmio-
tów zainteresowanych wykorzystaniem 
LNG do napędu pojazdów i  jednostek 
pływających oraz celów przemysłowych. 
Jako dostawca skroplonego gazu ziemnego 
LNG, Cryogas proponuje innowacyjne roz-
wiązania w  zakresie inwestycji związanych 
z  budową i  użytkowaniem instalacji ener-

getycznych. Dysponuje wysoko wykwalifi-
kowanym zespołem specjalistów, który służy 
pomocą we wszelkich kwestiach dotyczą-
cych budowy stacji LNG i dostaw skroplone-
go gazu ziemnego.

Wraz z  dostawami LNG, firma zapewnia 
na atrakcyjnych warunkach niezbędną infra-
strukturę do finalnego wykorzystania gazu. 
Oferowane przez firmę stacje LNG pozwa-
lają na regazyfikację fazy ciekłej i zastosowa-
nie w przemyśle lub tankowanie pojazdów 
oraz statków.

Cryogas dysponuje wiedzą i  doświadcze-
niem również dla stosowania LNG do in-
nych zadań, np. awaryjnego zasilania gazem 
ziemnym.

Stacja tankowania LNG

Cryogas M&T Poland S.A.

Dostawca skroplonego gazu ziemnego LNG
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2. Zbiorniki kriogeniczne

Służą do magazynowania gazu w  postaci skroplonej. 
Stosuje się zbiorniki kriogeniczne o  różnych pojem-
nościach magazynowych, najczęściej 60 m³. W takim 
zbiorniku można przechowywać maksymalnie 24 tony 
LNG, co stanowi ekwiwalent 32 400 Nm³ gazu ziem-
nego w postaci lotnej. Technologicznie istnieje możli-
wość dostawiania kolejnych zbiorników na stacji LNG, 
w  celu uzyskania większej pojemności magazynowej. 
Zbiornik LNG jest specjalnie przygotowany dla podłą-
czenia instalacji tankowania LNG do pojazdów.

4. Dystrybutor LNG
Dystrybutor LNG odmierza ilość zatankowanego pa-
liwa, a następnie zestandaryzowaną końcówką napeł-
niany jest pojazd LNG – auto ciężarowe, autobus lub 
inny pojazd ciężki.

1.  Dostawy LNG drogą kołową
Gaz LNG transportowany jest z  fabryki skraplania 
do stacji regazyfikacji w specjalistycznych cysternach 
kriogenicznych, utrzymujących niską temperaturę 
skroplonego gazu w trakcie jego przewożenia. Typo-
wa cysterna ma pojemność 18 ton paliwa, z których 
po regazyfikacji można uzyskać 25 600 Nm³ gazu 
ziemnego w stanie lotnym.

3. Pompa kriogeniczna
Zatłacza paliwo do dystrybutora LNG. Pompa po-
zwala na szybkie i efektywne tankowanie gazu. Już po 
5 minutach pojazd dysponuje zapasem paliwa na po-
konanie nawet 1.200 kilometrów.
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Gaz skroplony LNG (Liquefied Natural Gas) 
to gaz ziemny wysokometanowy, zamienio-
ny w postać płynną w celu ułatwienia trans-
portowania i  magazynowania w  miejscach 
znajdujących się poza zasięgiem tradycyjnych 
sieci gazowych lub wykorzystania do celów 
napędowych.

W fabryce skraplania gaz ziemny oczyszczo-
ny jest m. in. z  dwutlenku węgla i  wilgoci, 
a  następnie schładzany i w efekcie tego skra-
plany. LNG to związek bezpieczny – wykazu-

je takie same właściwości fizyko-chemiczne 
jak gaz sieciowy. Innym źródłem LNG są do-
stawy z terminali morskich, tzw. gazoportów.

Na terytorium Polski możliwe jest dostarcza-
nie LNG z różnych źródeł, zarówno lądowych 
instalacji skraplania, jak i terminali morskich. 
Klient posiada pewność co do terminowości 
dostaw, jak i konkurencyjnych warunków ce-
nowych. W niniejszym wymiarze dostęp do 
LNG nie ustępuje w dostępności  dla hurto-
wych dostaw oleju napędowego.

Gaz skroplony a gaz sprężony

Właściwości LNG

LNG jako paliwo dla napędu

LNG CNG

Temperatura gazu - 163°C / - 130°C Temp. otoczenia

Przechowywanie
Zbiornik kriogeniczny  [16 bar]  
(dwupłaszczowy,  superizolacja)

Zbiornik ciśnieniowy [250bar] 
(stalowy lub kompozytowy)

Nawonienie (THT) NIE (wymaga czujników) TAK (wyczuwalny)

Napełnienie zbiornika Ciecz (90%), gaz (10%) Gaz (100%)

Wartość opałowa, 
gęstość

35,4 MJ/Nm3, 390 – 420 kg/m3

Gęstość 1.420 Nm3 / tonę

Kompresja [stosunek 
objętości do gazu]

1 x 600 1 x 200

Wymagania w czasie 
tankowania

BHP
Okulary ochronne

Odzież antystatyczna
BHP

Uprawnienia TDT (formalność), BHP
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Warianty stacji tankowania LNG

Stacje tankowania LNG – warianty wykonania

Stacja pełnowymiarowa Stacja w zabudowie (SKID) Stacja kontenerowa

Pełne zagospodarowanie 
terenu

Zabudowa pod stację
Wygospodarowanie terenu  

pod kontener

Wertykalny zbiornik LNG Horyzontalny zbiornik LNG

Tankowanie 50 i więcej po-
jazdów

Tankowanie do 50 pojazdów

Wymagania lokalizacyjne dla stacji LNG

Już bazowa aparatura gwarantuje krótki czas 
tankowania gazu LNG z  pełną wydajnością 
do pojazdów ciężarowych (max. 5 minut). 
Zatankowane paliwo w  tym czasie pozwala 
na pokonanie ponad 1.000 kilometrów przez 
ciężarówkę.

Dla ustawienia stacji tankowania LNG je-
dyne wymagania to teren przystosowa-
ny do obsługi pojazdów ciężarowych 
(dojazd do dystrybutora i  dostawy pali-
wa) oraz przyłącze energii elektrycznej  
o mocy 20 kW.
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LNG dla transportu w Polsce.

Stacje tankowania LNG dla aut ciężarowych

Źródło: https://www.google.com/maps - LNG Blue Corridors - Stacje LNG w Europie

Tankowanie LNG udostępnia Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej w  Śremie, 
gdzie wdrożono do eksploatacji pierwsze po-
jazdy Iveco Stralis LNG w Polsce. Stacja jest 
łatwo dostępna dla aut ciężarowych, mieści 
się przy drodze wojewódzkiej 432 łączącej 

Śrem i Zaniemyśl. Dwie inne stacje mieszczą 
się w Olsztynie i Warszawie, są dedykowane 
dla tankowania autobusów miejskich.

Wszystkie stacje tankowania LNG w  Euro-
pie pokazuje dedykowana mapa.
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Akcyza, perspektywy rynku.

Obecna stawka podatku 
akcyzowego
Na podstawie obowiązującej ustawy o  po-
datku akcyzowym, gaz ziemny w  postaci 
skroplonej do celów napędowych obłożony 
jest akcyzą w  wysokości 670,00 zł / tona. 
Dodatkowo LNG obłożone jest opłatą pali-
wową w wysokości 159,71 zł / tona.

Analogia opodatkowania  
do LPG
Obecna stawka podatku akcyzowego dla 
LNG jest analogiczna dla obowiązującej 
dla gazu LPG (propan-butan). Pokazuje to 
pewną prawidłowość w  obłożeniu paliw 
gazowych daninami na zbliżonym poziomie.

Stabilność stawki  
podatku akcyzowego
Aktualna stawka podatku akcyzowego obo-
wiązuje od 2008 roku. Obecnie nie jest pla-
nowana modyfikacja wysokości akcyzy dla 
LNG do celów napędowych, co potwier-
dza stanowisko Ministerstwa Finansów z 30 
grudnia 2015 roku. Uwzględniając uwa-
runkowania krajowe i Unii Europejskiej, w 
perspektywie 2020 roku zmiana wysokości 
akcyzy jest mało prawdopodobna.

Kriogeniczny zbiornik  
paliwa LNG (Iveco Stralis)
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Wkrótce premiera nowego IVECO Stralis LNG o mocy 400 KM, idealnie  
przygotowanego do transportu międzynarodowego, z  jeszcze większym 
zasięgiem, dużą kabiną oraz automatyczną skrzynią biegów. 

Pojazdy Stralis Natural Power LNG zasila sil-
nik 330 KM Cursor 8 CNG Euro VI. Jest on 
wyposażony w kriogeniczny zbiornik paliwa 
LNG o pojemności 525 litrów i 4 zbiorniki 
70-litrowe CNG zapewniające zasięg ponad 
750 km. Dzięki temu pojazdy mogą być uży-
wane na średnich i długich dystansach.

Eksploatacja pojazdów zasilanych przez 
LNG ma wiele zalet w kontekście ochrony 
środowiska i rentowności dla klientów. Silni-
ki zasilane gazem ziemnym są dużo bardziej 
przyjazne dla środowiska pod względem 
emisji niż ich wysokoprężne odpowiedniki 
spełniające normę Euro VI. Gaz ziemny to 
paliwo całkowicie czyste dzięki radykalne-
mu obniżeniu emisji cząstek stałych (-95% 
w  porównaniu z  silnikiem Diesla) oraz 

tlenków azotu (-35%). Ponadto pojazdy te 
umożliwiają ograniczenie emisji CO2 od 
10% nawet do 100% – jeżeli wykorzystuje 
się  biometan. Napędzane gazem ziemnym 
silniki IVECO pracują również ciszej; obni-
żenie poziomu hałasu o średnio 5 decybeli 
w porównaniu z silnikami wysokoprężnymi 
ma szczególne znaczenie w przypadku wy-
wozu śmieci i realizacji dostaw nocnych.

W odniesieniu do efektywności kosztowej 
i  oszczędności związanych z  całkowitym 
kosztem posiadania i  użytkowania pojaz-
du (TCO): gaz ziemny jest znacznie tańszy 
w  porównaniu z  silnikami Diesla. Oznacza 
to redukcję kosztów paliwa na poziomie 
40% (to najważniejszy czynnik przy ocenie 
całkowitego kosztu posiadania i użytkowania).

IVECO Stralis LNG
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Konstrukcja

KATALIZATOR

FILTR CZĄSTEK 
STAŁYCH

WTRYSK
AdBlue

SCRMIESZALNIK
AdBlue

1 element
3 czujniki

45 kg

4 elementy
7 czujników

250 kg

Czujnik To

Czujnik NOx
Czujnik To

Czujnik ∆P

Czujnik NOx
Czulnik NH3

Czujnik ToCzujnikTo

Pompa 
AdBlue

Sterowanie
silnika

Sonda Lambda
Sonda Lambda

LNG Euro VI

Diesel Euro VI

C
U

C

O
X

IC
A

T

1 dodatek
1 pompa
1 wtrysk
1 mieszalnik

ZALETY LNG
DODATKOWE ZALETY 

BIO LNG
Brak EGR Brak wykorzystania gazów kopalnianych

Brak SCR Bez konieczności importu

Brak AdBlue Bez konieczności wydobycia

Brak filtra cząstek stałych Pochodzi ze źródeł odnawialnych  
(np. odpadów)Brak dodatkowego wtrysku paliwa

Brak oleju napędowego i jego pochodnych

Prostota = Niezawodność = Rentowność
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Osiągi

STRALIS CNG & LNG 

DMC Rodzaj trasy 
Ukształtowanie  

terenu 
Akceptacja jazdy 

[19 - 32] 

Autostrady 
Płaski Znakomita 

Górzysty Znakomita 

Drogi lokalne 
Płaski Dobra 

Górzysty Dobra 

[40 – 44] 

Autostrady 
Płaski Dobra 

Górzysty Akceptowalna 

Drogi lokalne 
Płaski Ograniczona 

Górzysty Słaba 

460 KM Diesel vs 330 KM LNG przy obciążeniu 41 t
Misja: 240 km w 4h 45min

Miasto + Autostrada + Teren górzysty + Drogi lokalne 

% czasu powyżej 330 KM 9 % 

Średnia prędkość vs 330 KM LNG TAKA SAMA 

276 306 330 367 398 429 459
262 291 320 349 378 407 436 465

220 248 276 303 330 358 386 413 441
208 234 260 286 312 330 364 390 416
196 220 245 269 294 318 343 367 392
184 207 230 253 276 299 322 344 367
171 193 214 236 257 279 300 322 343
159 179 199 219 239 259 279 299 318
147 165 184 202 220 239 257 276 294

101 118 135 152 168 185 202 219 236 253 269
92 107 122 138 153 168 184 199 214 230 245
83 96 110 124 138 152 165 179 193 207 220
73 86 98 110 122 135 147 159 171 184 196 208
64 75 86 96 107 118 129 139 150 161 171 182
55 64 73 83 92 101 110 119 129 138 147 156 165
46 54 61 69 77 84 92 100 107 115 122 130 138 145 153
37 43 49 55 61 67 73 80 86 92 98 104 110 116 122
28 32 37 41 46 51 55 60 64 69 73 78 83 87 92 96
18 21 24 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 28 29 31 32

Nm

obr./min

9%
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Korzyści ekologiczne 

HOMOLOGOWANA EMISJA VS LIMITY EURO VI

70 % mniej NOx 96 % mniej PM 90 % mniej NMHC 88 % mniej Metanu 

Jakość powietrza
Globalne ocieplenie

10 do 15%  obniżenie emisji CO2, czyli 
rocznie :

•	 Do 19 ton CO2 mniej na każdy pojazd

•	 Do 100 ton CO2 mniej na każdy pojazd 
zasilany Bio-LNG

Hałas

•	 obniżenie hałasu o 3 dB 

•	 Piek Quiet Truck Certyfikat (72 dB)

•	 Przystosowany do nocnych dostaw

Globalna odpowiedź na zanieczyszczenie powietrza spowodo-
wane przez transport 

Bardzo niska emisja NOx oraz cząstek stałych dla 
ochrony naszego zdrowia

LNG vs DIESEL Euro VI 

Emisja NOx -54% 

Emisja NO2 -96% 

Emisja CO2 -10% 

Koszty zewnętrzne  
(2009/33 EU) 

-4 885 € 
(-14%) 

Zużycie paliwa -15% (kg vs litry) 

POMIAR EMISJI SPALIN SYSTEMEM PEMS 

NMHC

CO

NOxParticulate

Euro VI limits Cursor 8 CNG

CH4

25

RAPORT Z TESTÓW POJAZDÓW IVECO LNG



Diesel vs LNG

DIESEL LNG

zużycie 31 l /100km 28 kg / 100km 

przebieg – 1 rok 120.000 km 120.000 km 

całkowite zużycie 37.200 litrów 33.480 kg

CO2 2,65 kg / l 2,74 kg / kg 

CO2  

produkcja / rok 
98.580 kg 91.735 kg 

CO2  
redukcja / rok

 -6.845 kg
-7% 
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Punkt tankowania paliwem LNG 
dla jazd testowych

Ustawienie tymczasowej Stacji tankowania 
paliwem LNG na potrzeby testów projek-
tu IVECO, IKEA, Cryogas trwało około 
3 miesiące. Czas ustawienia takiej Stacji 
LNG jest uwarunkowany uzyskaniem nie-
zbędnych pozwoleń. Kompleksowy proces 
inwestycyjny projektu i ustawienia punktu 
tankowania LNG zapewnił Cryogas M&T 
Poland S.A. tj.: uzyskanie pozwoleń, wy-
konanie kompletnego projektu, wykona-
nie robót zgodnie z  wymaganiami UDT, 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. Jako zbiornik magazynowy LNG 
została wykorzystana cysterna kriogenicz-
na, utrzymująca niską temperaturę skro-
plonego gazu. Dystrybutor LNG odmierza 
ilość zatankowanego paliwa. Pojazd LNG 
napełniany jest paliwem za pomocą ze-
standaryzowanej końcówki. Tankowanie 

jednego pojazdu do pełna (180 kg LNG) 
trwa około 25 minut i było wykonywane 
metodą różnicy ciśnień. Testowy charak-
ter tankowania pojazdów pozwolił na takie 
rozwiązanie.

Cena LNG kształtuje sie na podstawie 
umownego parytetu 1 kg gazu do bieżą-
cych notowań 1 L ON EkoDiesel PKN 
ORLEN. Cena paliwa LNG zawiera akcyzę 
i opłatę paliwową oraz opłatę dzierżawną 
za instalację do tankowania. Wraz z punk-
tem tankowania dla ciężarówek zasilanych 
LNG, Cryogas M&T Poland S.A. udostęp-
nił personel obsługujący tankowanie po-
jazdów. Prowadzony jest również ciągły, 
zdalny monitoring stanu technicznego sta-
cji - m.in. ilość paliwa w zbiorniku stacjo-
narnym czy bieżącej pracy urządzeń.

Tankowanie LNG do Iveco Stralis

27

RAPORT Z TESTÓW POJAZDÓW IVECO LNG



Okres trwania testu: 6 miesięcy = 1/06/2015 – 30/11/2015

Liczba testowanych  
pojazdów: 

3 ciągniki IVECO Stralis AT 440S33 TP LNG.  
Dwa ciągniki z wysoką kabiną, jeden z niską.

Liczba firm transportowych 
testujących ciągniki: 

5

Liczba analizowanych tras: 5

Testowane paliwo: 

LNG, z możliwością awaryjnego wykorzystania zasilania 
paliwem CNG (ok. 150 km zasięgu CNG), w przepro-
wadzanym teście nie wykorzystywano awaryjnego zasila-
nia paliwem CNG.

Wyniki testów ciągników IVECO LNG
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•	 Łącznie zostało pokonanych: 40 557 km
•	 Łączne zużycie paliwa LNG:  

ponad 10 108,0 kg
•	 Średnia waga ładunków: 13,6 – 21,0 ton
•	 Średnia ważona ładunków w okresie 

testów: 15,3 tony
•	 Średnia ważona zużycia LNG w okresie 

testów: 24,93 kg/100km
•	 Średnia ważona zużycia ON w okresie 

testów do porównań: 30,41 l/100km 
•	 Stosunek spalania LNG do ON w okresie 

testów: 82%

Testowane pojazdy poruszały się po drogach 
województw: pomorskiego, warmińsko-ma-
zurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódz-
kiego, wielkopolskiego, śląskiego. Są to obsza-
ry o stosunkowo niewielkim nachyleniu dróg. 

Podczas testów pojazdy nie poruszały się 
w terenach górzystych. 

Analizując dane i  bazując na średnich wa-
żonych (dokładniejsze wyliczenie średniego 
spalania niż średnia arytmetyczna), można 
jednoznacznie stwierdzić występowanie ko-

relacji pomiędzy wagą ładunku i  zużyciem 
paliwa LNG (analogiczna korelacja występuje 
przy zużyciu paliwa ON). 
•	 Najbardziej opłacalny jest transport ła-

dunków do 13,8 ton (stosunek spalania 
LNG do ON wynosi ok., 74% co ozna-
cza, że pojazd spala o 26% mniej LNG niż 
ON na danej trasie).

•	 Dla ładunków o  masie 15 ton stosunek 
spalania wynosi 83% i  jest niemal iden-
tyczny jak średnia z całego okresu testów 
(82%).

•	 Najmniej opłacalny transport z wykorzy-
staniem LNG jest przy ładunkach o ma-
sie 18 ton i cięższych. Stosunek spalania 
LNG do ON jest wówczas 1 do 1 a na-
wet wyższy (103%).

Wraz ze wzrostem wagi ładunku zużycie 
LNG rośnie szybciej niż ON (stosunek zmie-
nia się z 71% do 103%) powodując zmniej-
szanie opłacalności gazu, jako paliwa. 

Fakt ten wpływa bezpośrednio na opłacal-
ność całej inwestycji, pomimo iż LNG jest 
paliwem tańszym w zakupie niż ON. 

Trasa
Długość 

tras total 
[km]

Średnia 
waga 

ładunku [t]

Total paliwo 
LNG [kg]

Średnie 
spalanie 

LNG 
[kg/100 km]

Średnie 
spalanie ON 
[l/100 km]

Stosunek 
spalania 

LNG 
do ON [%]

1 1 615 13,6  372,7  23,08 31,00 74%

2  14 149  13,8 3 129,6  22,12 31,00 71%

3 17 903 15,0 4 303,2 24,04 29,00 83%

4 1 157 21,0 360,0  31,11 31,30 99%

5 5 733 18,8 1 943,4 33,90 33,00 103%

40 557 10 108,9

Średnie zużycie ON (Olej Napędowy) wzięte do porównań pochodziło z ciągników o mocy 
znaczenie przewyższającej pojazdy LNG.

Tabela podsumowująca wyniki testów

Podsumowanie wyników testów:
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Trasa nr 1 – średnia waga ładunku 13,6 t 
– spalanie LNG 23, 08 kg/100km 
(ciągnik z niską kabiną)

Trasy krótkie (długość ok. 50 km), 
głównie drogi lokalne między magazynem 
a  terminalem kontenerowym. Średnia 
waga ładunku ok. 13,6 t. Spalanie wyniosło 
23,08 kg/100km. W sumie pokonanych 
zostało 1615 km i zużyto 372,7 kg LNG.

Pojazdy napędzane olejem napędowym 
(ON) osiągały na tej trasie średnie spalanie 
na poziomie 31 l/100km. Stosunek spalania 
LNG do ON w tym przypadku wynosił 74%.

Trasa nr 2 – średnia waga ładunku 13,8 t  
– spalanie LNG 22, 12 kg/100km 
(ciągnik z wysoką kabiną)

Trasy krótkie (długość ok. 60 km) i średniej 
długości (ok 160 km), głównie drogi krajowe 
szybkiego ruchu, ale też drogi lokalne. 
Średnia waga ładunku ok. 13,8 t. Spalanie 
wyniosło 22,12 kg/100km. W sumie 
pokonanych zostało 14 149 km, i  zużyto 
3129,6 kg LNG.

Pojazdy napędzane olejem napędowym 
(ON) osiągały na tej trasie średnie spalanie 
na poziomie 31 l/100km. Stosunek spalania 
LNG do ON w tym przypadku wynosił 71%.

Trasa nr 3 – średnia waga ładunku 15,0 t  
– spalanie LNG 24,04 kg/100km 
(ciągnik z wysoką kabiną)

Trasy krótkie (długość ok.40 km) i średniej 
długości (ok. 100 km) po drogach lokalnych, 
oraz trasy długie (ok. 350 km), głównie 
drogi krajowe szybkiego ruchu. Średnia 
waga ładunku ok. 15,0 t. Spalanie wyniosło  
24,04 kg/100km. W sumie pokonanych 
zostało 17 903 km, i zużyto 4 303,2 kg LNG.

Pojazdy napędzane olejem napędowym 
(ON) osiągały na tej trasie średnie spalanie 
na poziomie 29 l/100km. Stosunek spalania 
LNG do ON w tym przypadku wynosił 83%.

Trasa nr 4 – średnia waga ładunku 21,0 t  
– spalanie LNG 31,11 kg/100km 
(ciągnik z wysoką kabiną)

Trasy długie (ok. 250 km), głównie drogi 
krajowe szybkiego ruchu. Średnia waga 
ładunku ok. 21,0 t. Spalanie wyniosło  
31,11 kg/100km. W sumie pokonanych 
zostało 1 157 km, i zużyto 360,0 kg LNG.

Pojazdy napędzane olejem napędowym 
(ON) osiągały na tej trasie średnie spalanie 
na poziomie 31,30 l/100km (wyliczone 
z założenia kalkulacji 25 l/100km zużycie 
pustego zestawu +0,3 l /100 km za każdą 
1 tonę ładunku). Stosunek spalania LNG do 
ON w tym przypadku wynosił 99%.

Trasa nr 5 – średnia waga ładunku 18,8 t  
– spalanie LNG 33,90 kg/100km 
(ciągnik z wysoką kabiną)

Trasy zróżnicowanej długości, po drogach 
lokalnych woj. podlaskiego, warmińsko-
mazurskiego, pomorskiego. Średnia waga 
ładunku ok. 18,8 t. Spalanie wyniosło  
33,90 kg/100km. W sumie pokonanych 
zostało 5 733 km i zużyto 1 943,4 kg LNG.

Pojazdy napędzane olejem napędowym 
(ON) osiągały na tej trasie średnie spalanie 
na poziomie 33,00 l/100km. Stosunek 
spalania LNG do ON w  tym przypadku 
wynosił 103%.

Wyniki testów poszczególnych firm
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Średnie zużycie LNG vs waga ładunku

Średnie zużycie LNG [kg/100km]
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Średnie zużycie ON vs waga ładunku

Średnie zużycie ON [kg/100km]
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W analizie zostało wykorzystane porównanie 
ciągników zasilanych ON i LNG o porówny-
walnych mocach silnika (330 KM):

•	 Iveco Stralis AT 440S33 TP

•	 Iveco Stralis AT 440S33 TP LNG

Ciągnik siodłowy o mocy 330 KM napędzany 
ON nie jest pojazdem popularnym na pol-
skim rynku, jednakże celem było porównanie 
kosztów maksymalnie zbliżonych do siebie 
pojazdów.

Projekt zakładał 5-letni leasing pojazdu 
z przebiegiem rocznym = 85 000 km (7083 
km miesięcznie).

Elementy kosztowe brane pod uwagę 
w analizie:
•	 Leasing – finansowanie fabryczne Iveco  

Capital:
 º Okres 5 lat (60 miesięcy),
 º Opłata wstępna 0%, 
 º Waluta EUR, 
 º Wartość wykupu po okresie leasingu 

20%

•	 Kontrakt serwisowy 3XL-Life – topo-
wy kontrakt serwisowy oferty Iveco Ele-
ments, najczęściej wybierany przez klien-
tów. Obejmuje:
 º Przeglądy okresowe (prace konserwa-

cyjne, smarowanie, wymianę płynów, 
zgodnie z  harmonogramem w  książce 
serwisowej)

 º Gwarancję na układ napędowy (na-
prawy silnika, układu zasilania, skrzyni 
biegów, wału napędowego i mostów)

 º Zużycie (sprzęgła, klocki i  tarcze ha-
mulcowe, bębny i okładziny do bęb-
nów hamulcowych, amortyzatory, 
elementy zawieszenia)

 º Inne naprawy (pozostałe naprawy 
poza układem napędowym)

•	 Zużycie paliwa i  AdBlue – dla pojazdu 

napędzanego ON również zużycie Ad-
Blue na poziomie 8,5% na 100 km. 

•	 Ubezpieczenie pojazdu – oferta ubezpie-
czenia Gras Savoye Polska. Pełen pakiet 
ubezpieczenia obejmujący OC, AC, NNW 
oraz ubezpieczenie od utraty wartości fak-
turowej pojazdu (gwarancja wypłaty od-
szkodowania przy szkodzie całkowitej/ 
kradzieżowej do wysokości sumy ubezpie-
czenia przez cały okres finansowania).

Dla potrzeb symulacji przyjęto cenę 1kg 
paliwa LNG jako parytet 85% ceny hurto-
wej netto 1 litra oleju napędowego Eko-
diesel oferowanego przez PKN Orlen S.A. 
Niniejsze warunki cenowe możliwe są do 
uzyskania przy wdrożeniu floty 50 aut cię-
żarowych LNG. Na potrzeby analizy eko-
nomicznej projektu zostały przyjęte nastę-
pujące ceny:

•	 Średnia cena 1 litra oleju napędowego 
Ekodiesel PKN Orlen S.A. w  okresie  
06-12/2015 = 3,48 zł

•	 Średnia cena sprzedaży 1kg paliwa LNG 
(85% ceny ON) w okresie 06-12/2015 
= 2,95 zł

•	 Średni kurs EUR (NBP, tabela A  
- Kursy średnie walut obcych) w okresie 
06-12/2015 = 4,2039 zł

•	 Cena dodatku AdBlue przyjęta do anali-
zy = 1,19 zł

Dane pochodzące z okresu testów:

•	 Średnia ważona zużycia LNG w okresie 
testów: 24,93 kg/100km

•	 Średnia ważona zużycia ON w  okresie 
testów do porównań: 30,41 kg/100km 

•	 Stosunek spalania LNG do ON w okre-
sie testów: 82%

Analiza ogółu kosztów eksploatacji – TCO
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Ceny paliw w analizowanym okresie [PLN]
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Dla założeń 5-letni leasing i  85  000 km 
przebiegu rocznie, ogół kosztów eksplo-
atacji (TCO) ciągnika zasilanego LNG jest 
wyższy od porównywalnego zasilanego 
ON o  6 447 EUR w  okresie 5 lat (1 289 
EUR rocznie).

Decydujący wpływ na TCO ma miesięczna 
rata leasingu za ciągnik. Po uwzględnieniu 
kontraktu serwisowego, miesięczna rata 
za pojazd zasilany LNG jest o 60,9% wyż-
sza od pojazdu na ON (o 624 EUR mie-

sięcznie). Koszty ubezpieczenia pojazdu 
LNG również są wyższe niż zasilanego ON 
o 62,5% (o 76 EUR miesięcznie). 

Przewagą ciągnika zasilanego LNG są kosz-
ty paliwa (zysk 592 EUR miesięcznie) oraz 
niższe koszty kontraktu serwisowego (zysk 
59 EUR). Przewaga ta będzie rosła wraz ze 
wzrostem zakładanego przebiegu. Średni 
zysk na paliwie LNG na każdy przejechany 
1km drogi to: 0,084 EUR.

Okres leasingu w latach 5 5

Roczny zakładany przebieg 85 000 85 000 

Typ paliwa Diesel Euro 6 LNG Różnica

Model AT 440S33 TP AT 440S33 TP 
LNG

Miesięczna rata leasingu
z kontraktem serwisowym 

3XL- Life
 1 022,84 €  1 646,37 €  623,53 €

Miesięczne koszty paliwa 1 780,75 € 1 240,87 € -539,87 €

Miesięczne koszty AdBlue 51,83 € 0,00 € -51,83 €
Koszty paliwa i AdBlue 1 832,58 € 1 240,87 € -591,70 €

Miesięczne koszty 
ubezpieczenia 119,87 € 195,50 € 75,63 €

Miesięczne koszty TCO  2 975,29 € 3 082,74 € 107,45 €

Roczne koszty TCO 35 703,47 € 36 992,85 € 1 289,38 €

5-letnie koszty TCO  178 517,34 € 184 964,25 € 6 446,91 €

3,6%

Tabela ogółu kosztów eksploatacji – TCO (5-letni leasing, 85 000 km przebiegu rocznie)
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Tabela ogółu kosztów eksploatacji – TCO (5-letni leasing, 105 000 km przebiegu) 

Próg opłacalności inwestycji 
w pojazd IVECO LNG przy po-
wyższych założeniach zostaje 
przekroczony dla przebiegów 
powyżej 105 000 km rocznie. 

Wówczas miesięczne oszczędności na pa-
liwie LNG oraz kontrakcie serwisowym 
przewyższają pozostałe koszty eksploatacji 
pojazdu (TCO). 

Dla założeń 5-letni leasing i  105  000 km 
przebiegu rocznie, ogół kosztów eksplo-
atacji (TCO) ciągnika zasilanego LNG jest 
niższy od porównywalnego zasilanego ON  
o 879 EUR w okresie 5 lat (176 EUR rocznie). 

Okres leasingu w latach 5 5

Roczny zakładany przebieg 105 000 105 000

Typ paliwa Diesel Euro 6 LNG Różnica

Model AT 440S33 TP AT 440S33 TP 
LNG

Miesięczna rata leasingu
z kontraktem serwisowym 

3XL- Life
 1 043,74 €  1 684,39 €  640,65 €

Miesięczne koszty paliwa 2 199,75 € 1 532,84 € -666,90 €

Miesięczne koszty AdBlue 64,02 € 0,00 € -64,02 €
Koszty paliwa i AdBlue 2 263,77 € 1 532,84 € -730,93 €

Miesięczne koszty 
ubezpieczenia 119,87 € 195,50 € 75,63 €

Miesięczne koszty TCO  3 427,38 € 3 412,73 € -14,65 €

Roczne koszty TCO 41 128,57 € 40 952,76 € -175,81 €

5-letnie koszty TCO 205 642,86 € 204 763,80 € -879,06 €

-0,4%

Zysk po I roku na 10 pojazdach 1 758,11 €

Zysk po 5 latach na 10 pojazdach 8 790,56 €
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Przykładowy zysk przy przebiegu 120  000 
km rocznie. Zakładając testowe warun-
ki cen, dla 5-letniego leasingu z  przebiegiem 
rocznym 120  000 km, pojazd zasilany LNG 

Tabela ogółu kosztów eksploatacji – TCO (5-letni leasing, 120 000 km przebiegu rocznie)

generuje 1573 EUR oszczędności rocznie 
(7  866 EUR przez 5 lat). Rozważając zakup 
10 ciągników zasilanych LNG, po okresie  
5 lat można zyskać 78 656 EUR.

Okres leasingu w latach 5 5

Roczny zakładany przebieg 120 000 120 000

Typ paliwa Diesel €6 LNG Różnica

Model AT 440S33 TP AT 440S33 TP 
LNG

Miesięczna rata leasingu
z kontraktem serwisowym 

3XL- Life
 1 080,75 €  1 709,37 €  628,62 €

Miesięczne koszty paliwa 2 514,00 € 1 751,82 € -762,18 €

Miesięczne koszty AdBlue 73,17 € 0,00 € -73,17 €
Koszty paliwa i AdBlue 2 587,17 € 1 751,82 € -835,35 €

Miesięczne koszty 
ubezpieczenia 119,87 € 195,50 € 75,63 €

Miesięczne koszty TCO  3 787,78 € 3 656,69 € -131,10 €

Roczne koszty TCO 45 453,42 € 43 880,24 € -1 573,18 €

5-letnie koszty TCO 227 267,09 € 219 401,20 € -7 865,89 €

-3,5%

Zysk po I roku na 10 pojazdach 15 731,79 €

Zysk po 5 latach na 10 pojazdach 78 658,93 €
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Przykładowy zysk przy przebiegu 150  000 
km rocznie. Zakładając testowe warun-
ki cen, dla 5-letniego leasingu z  przebiegiem 
rocznym 150  000 km, pojazd zasilany LNG 

Tabela ogółu kosztów eksploatacji – TCO (5-letni leasing, 150 000 km przebiegu rocznie)

Okres leasingu w latach 5 5

Roczny zakładany przebieg 150 000 150 000

Typ paliwa Diesel €6 LNG Różnica

Model AT 440S33 TP AT 440S33 TP 
LNG

Miesięczna rata leasingu
z kontraktem serwisowym 

3XL- Life
 1 122,66 €  1 767,12 €  644,45 €

Miesięczne koszty paliwa 3 142,49 € 2 189,77 € -952,72 €

Miesięczne koszty AdBlue 91,46 € 0,00 € -91,46 €
Koszty paliwa i AdBlue 3 233,96 € 2 189,77 € -1 044,18 €

Miesięczne koszty 
ubezpieczenia 119,87 € 195,50 € 75,63 €

Miesięczne koszty TCO  4 476,49 € 4 152,38 € -324,10 €

Roczne koszty TCO 53 717,87 € 49 828,62 € -3 889,25 €

5-letnie koszty TCO 268 589,33 € 249 143,09 € -19 446,24 €

-7,2%

Zysk po I roku na 10 pojazdach 38 892,48 €

Zysk po 5 latach na 10 pojazdach 194 462,39 €

generuje 3 889 EUR oszczędności rocznie 
(19 446 EUR przez 5 lat). Rozważając za-
kup 10 ciągników zasilanych LNG, po okresie  
5 lat można zyskać 194 462 EUR.
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LNG dla transportu  
– oferta dla przewoźników

Cena LNG - parytet do 
ceny hurtowej ON Ekodie-
sel PKN Orlen
Głównym argumentem przy przejściu na za-
silanie LNG są oszczędności w  wydatkach 
na paliwo. Narzędziem pozwalającym na ge-
nerowanie korzyści z  tego tytułu jest stały, 
niższy parytet ceny LNG do notowań hur-
towych ON Ekodiesel w PKN Orlen. Klient 
posiadający już auta zasilane olejem napędo-
wym, decydując się na przejście na zasilanie 
skroplonym gazem ziemnym, ma pewność 
że wybór ten opłaci się w  każdych warun-
kach. Rozwiązanie to będzie konkurencyjne 
w  porównaniu do innych firm transporto-
wych na rynku, pozostających przy napędzie 
Diesla. Kolejnym argumentem stojącym za 
wykorzystaniem notowań ON Ekodiesel 
PKN Orlen jest silna konkurencyjność do 
innych notowań hurtowych ON występują-
cych na rynku (m.in. Lotos lub rafinerie nie-
mieckie).

Przy wdrożeniu floty 50 aut ciężarowych 
LNG na jednej stacji tankowania, możliwy 
jest do osiągnięcia parytet 85% ceny hur-
towej oleju napędowego (szczegółowe wy-
liczenia w tym zakresie przedstawiono w 
analizie TCO na stronie 33).

Parytet LNG do notowań 
ON a inne mechanizmy 
cenowe
Na rynku pojawiają się także propozycje 
ustalania ceny LNG na podstawie innych 
indeksów, np. notowań 3 paliw (ciężkiego 
oleju opałowego, propan-butan oraz gazu 
ziemnego TTF). Rozwiązania te posiada-
ją jedną istotną słabość – odzwierciedlają 
trendy w  branży przemysłowej lub siecio-
wego gazu ziemnego, wykorzystywanego 
do celów grzewczych i bytowych. W tym 
przypadku fluktuacja cen odbywa się m.in. 
w zależności od sezonu grzewczego i innych 
czynników, nie związanych bezpośrednio 
z branżą transportową. Nie są to indeksy na 
równi transparentne dla firm przewozowych 
jak w przypadku notowań hurtowych oleju 
napędowego.

Na polskim rynku występują również przy-
padki powiązania cen gazu ziemnego dla 
napędu do notowań cennika publikowane-
go przez jedną z firm gazowniczych. W tym 
przypadku jest to rozwiązanie nierynkowe, 
odzwierciedlające politykę handlową pod-
miotu działającego na rynku sieciowego gazu 
ziemnego. Publikowany cennik jest bowiem 
wypadkową wewnętrznych kalkulacji tej fir-
my i nie odzwierciedla wiernie dynamiki sy-
tuacji rynkowej.
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Scenariusz wdrożenia LNG dla potencjalnych 
przewoźników 

Rdzeniem sieci stacji LNG dla przewoźników 
zainteresowanych wdrożeniem aut zasilanych 
gazem ziemnym będzie kontenerowy obiekt 
tankowania skroplonego gazu ziemnego w oko-
licach Piotrkowa Trybunalskiego lub Łodzi. Po-
zwoli on na tankowanie kilkudziesięciu aut na 
LNG dziennie. „Główna stacja” będzie mogła 
rozpocząć tankowanie pojazdów w I kwartale 
2017 roku.

Drugim etapem będzie ustawienie kontenero-
wych stacji LNG przy węzłach komunikacyjnych 
zlokalizowanych w okolicach Gdańska/Gdyni, 
Aglomeracji Śląskiej, Poznania oraz Warszawy. 
Kontenerowe stacje tankowania LNG pozwo-
lą na tankowanie kilkunastu aut ciężarowych 
dziennie.

„Satelitarne stacje” będą mogły rozpocząć tan-
kowania pojazdów w II kwartale 2017 roku.

Wszystkie obiekty ustawione dla zainteresowa-
nych Przewoźników będą spełniać następujące 
standardy:

1. Szybkie tankowanie - pojazd ciężarowy za-
silany LNG zostanie zatankowany w czasie 
do 10 minut

2. Prostota użytkowania i samoobsługa po ge-
neralnym przeszkoleniu kierowcy

3. Bezgotówkowe rozliczanie płatności – na 
podstawie dedykowanych kart RFID

4. Stałe warunki handlowe w zależności od od-
bieranych wolumenów gazu

5. Obsługa tankowania LNG i płatności za za-
kupione paliwo przez jeden podmiot

W perspektywie 2025 roku firmy gazownicze 
działające na polskim rynku udostępnią stacje 
tankowania LNG wzdłuż szlaków komunikacyj-
nych TEN-T co 400 km. Będą to drogi A1, A2, 
S3, A4, S7, S8 oraz S61.

39

RAPORT Z TESTÓW POJAZDÓW IVECO LNG



Podsumowanie

Przewagą ciągnika zasilanego LNG  
są koszty paliwa oraz niższe koszty  
kontraktu serwisowego.

Na przestrzeni 6 miesięcy, 3 ciągniki IVECO 
Stralis AT 440S33 TP LNG pokonały łącznie 
ponad 40  000 km, dystans porównywalny 
z  obwodem kuli ziemskiej. Zostało zuży-
tych ponad 10 tys. kg paliwa LNG. Średnie 
spalanie LNG wyniosło 24, 93 kg/100km 
przy średniej wadze ładunku 15, 3 tony 
(średnia ważona zużycia Oleju Napędowe-
go [ON] w  okresie testów wykorzystana 
do porównań to 30, 41 kg/100km).

Testy pokazały, że najbardziej opła-
calne wykorzystanie paliwa LNG jest 
w  transporcie ładunków do 13, 8 tony, 
najmniej natomiast przy ładunkach  
o masie 18 ton i cięższych. Wraz ze wzro-
stem wagi ładunku zużycie LNG rośnie 
szybciej niż ON.

Stosunek spalania LNG do ON (Oleju Na-
pędowego) dla najlżejszych ładunków oscy-
luje w okolicach 74% co oznacza, że pojazd 
spala o  26% mniej LNG niż ON na danej 
trasie. Proporcja ta zmienia się wraz ze 
wzrostem wagi ładunku i  dla najcięższych 
towarów wynosi 103% powodując zmniej-
szanie opłacalności gazu, jako paliwa. Śred-
ni stosunek spalania LNG do ON w okre-
sie testów wyniósł 82%.

Fakt ten wpływa bezpośrednio na opłacal-
ność całej inwestycji, pomimo iż LNG jest 
paliwem tańszym w zakupie niż ON.

Analiza kosztów eksploatacji TCO dla 
założonego przebiegu 85  000 km rocznie, 
uwzględniając 5-letni leasing i  biorąc pod 
uwagę założone w  teście koszty kontraktu 
serwisowego, paliwa i  ubezpieczenia poka-
zała jednoznacznie, że LNG nie jest paliwem 
opłacalnym dla tak niskich przebiegów.

Ogół kosztów eksploatacji (TCO) cią-
gnika zasilanego LNG jest wyższy 
od porównywalnego zasilanego ON  
o 6 447 EUR w okresie 5 lat. Decydującym 
czynnikiem jest tutaj natomiast wielkość 
raty leasingowej za pojazd LNG, która po 
uwzględnieniu kontraktu serwisowego, jest 
o 60, 9% wyższa od pojazdu zasilanego ON.

Biorąc pod uwagę średni zysk na paliwie 
LNG na każdy przejechany 1km drogi rów-
ny 0, 084 EUR, próg opłacalności inwestycji 
w pojazd LNG przy powyższych założeniach 
zostaje przekroczony dla przebiegów powy-
żej 105 000 km rocznie. Wówczas miesięcz-
ne oszczędności na paliwie LNG – przewyż-
szają pozostałe koszty eksploatacji pojazdu 
(TCO). Jako przykład dla przebiegu 120 000 
km, roczny zysk z pojazdu LNG to 1 573 EUR 
w porównaniu do pojazdu zasilanego ON.

Pojazdy napędzane LNG posiadają 
szereg zalet, pojazdy są ekologiczne (niż-
sza emisja cząstek stałych, tlenków azotu 
i dwutlenku węgla), brak konieczności uży-
wania dodatków AdBlue, cichsza praca sil-
nika, niższe zużycie tańszego paliwa, oraz 
prostsza budowa układu wydechowego 
przekładająca się na większą niezawodność 
w dłuższym okresie czasu, przez co na niż-
sze koszty serwisowania.

Ograniczenia dla ciągników zasila-
nych LNG to na chwilę obecną wysokie 
koszty zakupu, ograniczona moc silnika, 
ograniczony zasięg, słaba infrastruktura sta-
cji paliw, zakaz wjazdu w określone obszary 
ze względu na napęd gazowy, mała popu-
larność pojazdów na rynku, co przekłada 
się na niższe wartości odkupu i wyższe niż 
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w  przypadku pojazdów napędzanych ON 
ubezpieczenie.

Zastosowanie paliwa LNG w  Europie na 
dużą skalę stanowi ciekawą alternatywę dla 
oleju napędowego. 

Iveco Stralis AT 440S33 TP LNG jest 
pojazdem przeznaczonym przede wszyst-
kim dla klientów przewożących ładunki 
o wadze do 15 ton i pokonujących rocznie 
powyżej 105 000 km. 

W przypadku rozważania zakupu należy 
brać pod uwagę szereg czynników mają-
cych bezpośredni lub pośredni wpływ na 
opłacalność inwestycji:

•	 Ceny paliw,

•	 Ceny kursu EUR,

•	 Infrastrukturę stacji paliw,

•	 Typy dróg, po jakich porusza się pojazd, 

•	 Natężenie ruchu, 

•	 Nachylenie terenu, 

•	 Stan techniczny pojazdu, 

•	 Umiejętności kierowcy w zakresie jazdy 
ekonomicznej.

5 warunków sukcesu

Politycy

Ustawodawcy 

Stowarzyszenia

Stabilna polityka transportowa

Średio- i długoterminowa polityka podatkowa doty-
cząca paliw

Wsparcie dla rozwoju infrastruktury i badań

Producenci

Dostępne rozwiązania transportowe

Szersza oferta spełniająca potrzeby klientów

Technologia w 100% sprawdzona i bezpieczna

Dostawcy paliw Inwestycje w infrastrukturę

Dostawcy  technologii Dostępność technologii

Firmy transportowe  
i komunalne

Testowanie dostępnych rozwiązań transportowych
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Stosowanie alternatywnego paliwa metanowe-
go CNG, LNG oraz biometan dla napędu po-
jazdów to:

•	 zerowa emisja cząstek stałych,

•	 zmniejszenie emisji tlenków azotu, 

•	 zmniejszenie emisji CO2, 

•	 niższy poziom hałasu w porównaniu z ole-
jem napędowym - średnio - 5 dB,

•	 100% „szczelności” przy tankowaniu.

„Skraplanie gazu ziemnego zapewnia bezpiecz-
ną i ekonomiczną alternatywę paliwową dla 
transportu. Ekologiczne Paliwo LNG dla auto-
busów oraz dużych flot dystrybucji pozwala na 
obniżenie emisji spalin oraz poprawę jakości po-
wietrza w miastach. LNG jako paliwo już odnosi 
sukcesy w wybranych segmentach rynku pojaz-
dów długodystansowych. 
Infrastruktura LNG wymaga zintegrowanego wy-
siłku dostawców LNG, właścicieli i operatorów sta-
cji oraz potencjalnych właścicieli pojazdów LNG.  
Opłacalny i zrównoważony rozwój infrastruktury 
LNG wymaga starannego wyboru lokalizacji stacji 
i możliwości maksymalnego wykorzystania stan-
dardowych projektów.
LNG jako paliwo dla transportu jest jednym 
z rozwiązań problemów ekologicznych oraz eko-
nomicznych. Jednak wdrożenie stosowania paliw 
alternatywnych wymaga informowania użytkow-
ników pojazdów o dostępności nowych ekologicz-
nych napędów w motoryzacji”, powiedział Bar-
tłomiej Kamiński, Prezes Fundacji Green Fuel.

Zakończenie
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Cryogas M&T Poland oraz Iveco Poland zastrzegają wszelkie prawa do niniejszego raportu. 
Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie materiałów może odbyć się wyłącznie za 
wcześniejszą zgodą ze strony autorów. W niniejszym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

Cryogas M&T Poland S.A.
ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa
tel. 22 439 01 00

e-mail. biuro@cryogas.pl

IVECO Poland Sp. z o.o.
Al. Wyścigowa 6

02-681 Warszawa
tel. 22 578 43 00

sekretariat.recepcja@iveco.com




